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Retningslinjer for bruk av firmabiler i Sokndal kommune 
 
  
Vegtrafikklova: 
§ 23. Ansvar for kjøretøyets stand m.m. 
 

Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og 
forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge 
for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet. 

Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge 
for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand. 

  

 For å ivareta kravet i Vegtrafikkloven, skal ansatte i Sokndal kommune før bruk av 
kommunal bil sjekke: 

- At bilen ikke har synlige ytre skader som kan påvirke kjøretøyets kjøreegenskaper 
- At dekkene ser ut til å være tilfredsstillende med hensyn til mønsterdybde og lufttrykk 
- At ingen varsel-lamper lyser etter oppstart av motoren. 

  
Dersom et av disse punktene ikke kan kvitteres ut, bes en melde ifra til nærmeste leder 
som tar saken videre. 

  

 Sokndal kommunes biler har ulike løsninger for omlegging av dekk og dekkhotell. 
Ansvarlig for at dette håndteres til rett tid er: 

- For biler på Teknikk og miljø; Dagfinn Mydland 
- For biler på Omsorg, Helse og Velferd; Lene Østebrøt 
- For biler på Fellestjenester: Eline Nesvåg 

  

 Sokndal kommune er en Trafikksikker kommune. Det arrangeres jevnlig 
trafikkopplæring knyttet til dette. Brukere av kommunens biler oppfordres til å delta på 
disse kursene. 

 

 Dersom en skader bil eller annet under bruk, skal dette straks meldes til nærmeste 
leder, og skademeldingsskjema fylles ut. 
 

 Etterfylling av luft i dekk eller spylervæske, samt påfylling av drivstoff utføres av den 
enkelte bruker av bilen ved behov. Drivstoffkort ligger i hver enkelt bil. 
 

 
 
 
Ved førstegangs bruk, rutinen er lest og forstått: 
 
 
Signatur: 
                ---------------------------------------------------- 


