
Forslag stillet af Thomas Schiermacher 

Etablering af fælles ladestandere til elbiler 

Baggrund for forslaget 

I 2030 må der ifølge regeringen ikke sælges benzin- og dieselbiler i 

Danmark. Det betyder, at danske bilejere vil gå over til el-biler, og de 

toneangivende bilmærker er da også alle på vej med nye el-biler.  

Den udvikling er uundgåelig.  

I Favrholmvænget kan de færreste stille egen ladestander op eller trække 

kabel fra husstanden. Derfor er det nødvendigt med en fælles løsning på 

den fremtidige udfordring og grundejerforeningen bør allerede i år 

opstille et antal fælles ladestandere.  

Får vi ikke opladere risikerer vi, at huskøbere i fremtiden må vælge vores 

område fra, fordi de ikke kan få ”tanket” deres bil. 

For det er nemlig sådan med el-biler, at det tager tid at lade op. Derfor er 

det smartest at gøre det hjemme, hvor bilen oftest er parkeret.  

Mulighed for at oplade el-biler kan omvendt medvirke til, at gøre 

Farvholmvænget mere attraktivt for tilflyttere  - måske endda med positiv 

indflydelse på boligpriserne. 

Sikkert er det, at det omvendte vil blive tilfældet i takt med udfasningen 

af salg af fossildrevne biler. Der er stop for salg af nye benzin- og 

dieselbioler allerede i 2030. Det er om mindre end 8 år.  

Hvor mange? 

Så vidt elbil-udvalget er orienteret er der p.t. kun en elbil i vores forening. 

Man kan tale om hønen og ægget. Uden ladestandere, ingen elbiler.  

Og der er ingen grund til at opstille mange ladestandere, før behovet er 

der. Derfor foreslår udvalget en løsning med få ladestandere, der 

efterhånden kan udbygges i samme takt, som grundejerne skifter til 



elbiler. 

Det foreslås, at grundejerforeningen i løbet af sommeren får opstillet et 

målerskab og to ladestandere med hver to udtag – det vil sige, at fire biler 

kan lade på samme tid. Denne løsning kan på et senere tidspunkt 

udbygges med flere ladestandere i umiddelbar forlængelse af de to 

første ladestandere, således at hhv. seks eller otte biler kan lade 

samtidig. 

Målet er en selvfinansierende løsning 

Vi vil arbejde med at få en løsning, hvor elbilister, der vil lade skal 

indbetale 5.000 kr. i depositum og derefter skal strømmen afregnes med 

en lille overpris, der på sigt skal dække fremtidige etableringer af 

ladestandere på andre pladser i Favrholmvænget. Den slags løsning kan 
man bl.a få hos www.carpow.dk.

FORSLAG 

I elbil-udvalget stiller vi forslag om, at der fra generalforsamlingen gives 

tilladelse til, at et udvalg under bestyrelsens tilsyn, inden for en ramme af 

125.000 kr., finder egnet sted og leverandør med videre af mindst 4 

ladepladser i Farvholmvænget.

I Elbil-udvalget har vi fået to tilbud.  Det ene fra Gorrissen el og det andet 

fra installatør Jonas Meisner.  De to tilbud er meget forskellige og er 

vedhæftet forslaget. Vi vil indhente yderligere tilbud inden etablering.  
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