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Sak 7/18. Firmabil –  finna løysing for bilspørsmålet etter havari av VW Caddy 
 

Saksopplysning/vurdering: 
Ein unnamanøver for ein hjort på fv. 50 ved E-co Energi sitt adm.bygg i Vassbygdi 
om kvelden den 12. mars var årsak til at bilen køyrde i grøfta, og at fjellstyret sin 
VW Caddy 2009-mod. vart såpass skadd at han må kondemnerast. Dette ut frå 
opplysningar som har kome fram etter kontakt med verkstad og takstmann. 
 
Fjellstyret må gjera grep for å få på plass ei ny billøysing. Fjellstyret disponerer no 
ein annan firmabil; ein VW Caddy 2014-modell, som me har leasingavtale for. Med 
den store oppdragsmengda fjelloppsynet utfører for andre etatar, i tillegg til 
arbeidsoppgåver i felt for fjellstyret, er det trong for to arbeidsbilar. Det er såleis 
aktuelt å skaffa ein ny bil no.  
 
Når det gjeld type bil, er me særs godt nøgde med  den 2014 Caddy’en me har, 
som har 4-hjulstrekk. Denne taklar alle oppgåver der fjelloppsynet treng bil i 
arbeidet.  Motoren er såpass kraftig at hengar med last ikkje er noko heft opp 
Låvisbergi. Me har innhenta tilbod på ein tilsvarande ny bil frå Berge & co i 
Sogndal. Tilbodet ligg ved.  Eg vil føreslå at fjellstyret kjøper ein VW Caddy i 
samsvar med innkome tilbod, som i grove trekk lyder slik:   
  
- Pris på bilen: 343.500,-  
- Leasing 5 år:  
- Eingongsleige 43.750,- 
- Etableringsgebyr: 5.300,- 
- Månadsleige: 4.022,- 

(alle prisar inkl. mva.). 
 
Når det gjeld korleis finansieringa skal skje, er det fleire alternativ:  
- Bruka oppspart kapital, i tillegg til forsikringsoppgjeret for havarert bil. 
- Ta opp lån til bilkjøp 
- Inngå leasingavtale 
 
Sidan fjellstyret sin rekneskap i stor grad er basert på at kostnader det einskilde år 
vert direkte førde, utan aktivering i balansen, vil det liggja godt til rette for ei 
løysing med leasingavtale. På den måten kjem driftskostnadene godt fram på rett 
konto i rekneskapen, og kan lett fordelast på refusjonsgjevande/ikkje 
refusjonsgjevande arbeid. Også fordeling av mva-kostnad løyser ein greitt på 
denne måten. Med den låge renta som er på pengar i banken i dag, kan det likevel  
henda at ein kjem noko rimelegare frå det med å nytta oppspart kapital og betala 
heile kjøpet kontant. Eg har ikkje rekna nøye på dette. 
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Det kan vera aktuelt at fjellstyret kjøper bilen etter at leasingperioden har gått ut, 
til ein avtalt restverdi. 
 
Framlegg til vedtak:  
Fjellstyret kjøper ein ny VW Caddy med 4-hjulstrekk, i samsvar med innkome 
tilbod frå Berge & co. Det vert inngått ein 5-årsavtale om leasing for denne bilen. 

 
 
 
  Fjellstyrekontoret, den 15.3.18 
 
 
   Harald Skjerdal 


