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Hvordan vet du om du har nok strøm? Du 
kan kalkulere effektbehovet selv, men kun 
en sertifisert fagperson kan avgjøre hvor 
mye du har tilgjengelig på det nåværende 
nettverket eller i nærmeste nettstasjon.

For å få en pekepinn på hvorvidt det 
elektriske anlegget kan støtte en 
elbilladeløsning, bruk Energiplans 
kalkulator.
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Har du nok strøm?

Dette er viktig å tenke på:

- Boring mellom garasjevegger

- Branntetting

- Elektrisk arbeid i skapet

- Kabler og hvor disse i så fall skal ligge

- Optimalt antall plasser tilknyttet strømkapasitet

Da må du tenke på:

- Vil man ha en eller flere 
parkeringsområder? Hva gir optimalisering 
av kostnader?

- Hvor må det graves? Gjennom asfalt, 
gress, hekk eller lignende? Hvilken vei blir 
rimeligst?

- Er plasseringen god? Kan man f.eks. 
brøyte uten å ødelegge anlegget?

I begge tilfeller må du huske at:

1. Det er styret som står ansvarlig for sikkerheten til det elektriske anlegget, 
ikke elektrikeren. Les mer her.

2. Husk å planlegge for skalerbarhet. Behovet for elbillading forventes å 
vokse og det lønner seg ofte å bygge ut en ladeløsning som dekker så 
mange parkeringsplasser som mulig, spesielt når det er graving involvert.

3. Gå for en fleksibel ladeløsning. Dersom man velger lukkede og 
proprietære system vil man ikke kunne bytte til nye og 
kostnadsbesparende ladestatsjoner som forventes å komme på det åpne 
markedet, være utsatt for prishopp fra produsenten og og få problemer 
dersom en spesifikk aktør eller produsent avslutter produksjon. Vi 
anbefaler på det sterkeste å velge standardprodukter og åpne løsninger.

Da betaler typisk 
borettslaget for 
infrastrukturen og 
beboerne for hver 
sin ladestasjon.

Nei For mange er det fremdeles mulig å 
hente ut mer strøm i nærmeste 
nettstasjon. Dette kan medføre en 
kostnad som vil avhenge av hvorvidt det 
må graves, i så fall hvor langt og hva det 
må graves gjennom (asfalt, gress, 
brostein).

Dersom det ikke er tilgjengelig strøm i 
nærmeste nettstasjon må denne 
utbedres av netteier. Dette vil i mange 
tilfeller medføre at borettslaget blir bedt 
om å dekke et anleggsbidrag.

Alternative løsninger kan være sol- eller 
vindenergi. Kontakt oss for mer 
informasjon.

Skal ladeløsningen
være inne?

Hvem eier parkeringsplassene?

Hvilke modeller kan du velge mellom
når det gjelder betaling for bruk?

Beboerne eier sin
parkeringsplass

Nei

Borettslaget tar som oftest hele regningen og henter inn betaling gjennom leie og drift. 
Borettslaget kan selv bestemme prisen beboere betaler (både med tanke på pris per 
minutt eller kW og månedlig fastpris).

Det er opp til borettslaget/sameiet å bestemme antall ladepunkt og om disse skal være 
hurtigladere eller ei.

INFRASTRUKTUR
LADELØSNING

INFRASTRUKTUR
LADELØSNING 2

Ja

Ja

Beboerne leier sin
parkeringsplass

EGEN LEIE

Hvordan skal ladeløsningen finaniseres? FINANSIERINGFINANSIERING 4
Bruke
av formue

Ta opp
lån

Delbetaling Fullfinansiering av Energiplan:

Energiplan dekker alle kostnader med utbygging, drift, og 
administrasjon, og henter inn inntekter gjennom drift.

Dersom borettslaget ønsker del av inntektene kan dette 
tilrettelegges for gjennom prissetting.

Kontakt oss for mer informasjon

Tips:

Flere kommuner og 
fylkeskommuner tilbyr opp til 
20% støtte til borettslag og 
sameier som ønsker å tilrette 
for elbillading. Energiplan kan 
bistå med slike prosesser.

Kroner per 
tidsenhet

Energiplan-abonnement kommer i tillegg og 
innebærer service og support, lisenser, 
databehandling, betalingshåndtering, avregning, 
og tilsyn.

Kroner
per kW

Kroner per 
måned

Tips:

Mange velger å ta betalt per tidsenhet (typisk 
minuttbasert) for å forhindre at noen okkuperer 
plassen når bilen er ferdig ladet.

energiplan.com


