LADESTANDERE
TIL ELBILER

Ladestandere til elbiler

En kort introduktion til bestyrelser

Er din afdeling interesseret i at få etableret ladestandere til elbiler? Læs her, hvad det indebærer, og
hvilke overvejelser, I bør gøre jer.
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Hvem skal betale for ladestanderen?
I skal som boligafdeling selv afholde udgifterne til klargøring og etablering af de ladestandere, der opsættes i jeres afdeling. Drift og service af ladestanderen dækkes af brugerbetaling fra ladestanderen.
Nogle boligorganisationer har valgt at give et tilskud til de afdelinger, der gerne vil sætte en ladestander op. Tag fat i ejendomskontoret for at finde ud af, om jeres boligorganisation tilbyder dette.
Hvad koster det?
Det hele afhænger af, hvor mange ladestandere I vil have, og hvor de skal placeres. Den billigste og
nemmeste løsning er, når laderen kan hænge på en væg og i nærheden af en transformerboks. En lader vil i dette tilfælde koste cirka 15.000 kr. Det er dog langt fra alle afdelinger, der har mulighed for at
hænge laderen på en væg.
Hvis laderen skal stå på jorden, og der skal graves kabler, så kan én ladestander løbe op i 45.000 kr.
alene for gravearbejdet. Prøv prisberegneren, hvor I kan få en foreløbig pris.
Beslutningsproces
Det er afdelingsmødet, der beslutter, om afdelingen skal have ladestander.
Klargøring til ladestander og etableringen kan i nogle afdelinger have økonomiske konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at afdelingsbestyrelsen sammen med administrator til afdelingsmødet giver et overblik over den forventede økonomi for projektet.

https://www.kab-intra.dk/guides/drift/driftssupport/ladestandere-til-el-biler.aspx
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Hvilket firma skal vi bruge?
Som alment selskab er der en begrænsning på, hvem I på nuværende tidspunkt kan vælge som udbyder af ladestander, og hvilke typer af produkter, I kan vælge. Vi har nogle samarbejdspartnere, der
har tilpasset deres produkt til KAB-fællesskabet. Vi anbefaler, at I vælger én af dem. Kontakt ejendomskontoret, så kan de hjælpe jer videre.
Delebilsordning
Når I beslutter, om der skal være ladestander i afdelingen, er det værd at overveje, om I samtidig skal
have en el-delebil.
En el-delebil har flere fordele: Flere i afdelingen får glæde af de nye standere, det giver fleksibel transportmulighed for dem, der ellers ikke har adgang til bil, og sidst, men ikke mindst; en delebil vil over
tid frigive p-pladser, da en delebil i gennemsnit erstatter 4-6 privatejede biler.
I kan som afdeling vælge selv at have en delebil, men I har også mulighed for at dele bilen på tværs af
afdelinger og i driftsfællesskaber.
Mere info
Vil I gerne i gang eller have mere information, så kontakt ejendomskontoret, så hjælper de jer videre.
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