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Resume
I medfør af Solrød Kommunes Klimaplan 2020-2030 er
udarbejdet Strategi for el-ladestandere.
Strategien skal understøtte omstillingen til elbiler blandt
virksomheder og private i Solrød Kommune.
For at understøtte omstillingen til elbiler kan kommunen
geografisk udpege mulige placeringer for offentligt tilgængelige el-ladestandere.
Strategien skal også sikre, at Solrød Kommune efterlever
reglerne i Ladestanderbekendtgørelsen fra marts 2020
vedrørende etablering af ladestandere på parkeringsarealer ved kommunale bygninger.
Kommunen må i dag ikke etablere eller drive offentligt tilgængelige el-ladestandere eller tilgodese bestemte persongrupper, fx ansatte eller gæster. Offentligt tilgængelige ladestandere skal etableres, ejes og drives af private
operatører på kommercielle vilkår.
Strategien leverer en kortlægning af mulige placeringer
for offentligt tilgængelige ladestandere. Her har kommunen vurderet hvor det vil være hensigtsmæssigt at private
ladestanderoperatører opstiller ladestandere.

Strategien leverer også en udpegning af de lokaliteter
hvor kommunen som virksomhed skal opstille ladestandere i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen.
På baggrund af strategien kan nedenstående indsatser
igangsættes:
1. Solrød Kommune går hurtigst muligt i dialog med private aktører som på eget initiativ ønsker at opstille ladestandere i kommunen med henblik på at opstille
ladestandere på relevante offentlige placeringer.
2. Solrød Kommune forbereder et udbud af ladestandere, så snart lovgivningen omkring dette er på plads.
3. Solrød Kommune sikrer, at der inden 2025 er opstillet
ladestandere ved de kommunale bygninger i henhold
til Ladestanderbekendtgørelsen.
4. Solrød Kommune etablerer ladestandere til kommunens egne elbiler, første etape i 2022.
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1. Indledning

2. Formål og fremgangsmåde

Solrød Kommune har i mange år arbejdet målrettet med
at bidrage til en bæredygtig udvikling. Aktuelt er klimaforandringerne en af de største udfordringer for en bæredygtig udvikling, og derfor har Solrød Kommune valgt at
arbejde fokuseret med forebyggelse af klimaforandringer.

De overordnede formål for denne strategi er:

I december 2020 vedtog byrådet i Solrød Kommune en
ny klimaplan for perioden 2020-2030. Med den nye klimaplan er der sat nye ambitiøse målsætninger på klimaog energiområdet. I 2030 skal de samlede drivhusgasudledninger i Solrød Kommune være reduceret med 70 %.
Transportsektoren er en af de store bidragsydere til udledningen af drivhusgasser og dermed også til klimaforandringerne. I Solrød Kommune står transporten for over
40 % af den samlede drivhusgasudledning (Klimaplan
2020-2030) og størstedelen kommer fra personbilerne.

1. At indfri indsatser for transport i Solrød Kommunes
Klimaplan 2020-2030
2. At leve op til krav i Ladestanderbekendtgørelsen2
Strategien indeholder to gennemgående spor der knytter
sig til hver deres formål.
Fællesnævneren for de to spor i strategien er at de primært består af en geografisk kortlægning og efterfølgende overvejelser om iværksættelse.

Solrød Kommune har følgende vedtagne målsætninger
for et bæredygtigt transportsystem:
1.

2.
3.
4.
5.

Der etableres offentligt tilgængelige el-ladestandere
der understøtter målet om min. 4.000 elbiler i Solrød
Kommune i 20301.
Solrød Kommunes egen bilpark bliver fossilfri senest i
2030
Den kollektive trafik fremmes som alternativ til privatbilismen.
Brugen af kollektiv trafik tænkes ind i bystrukturen herunder ved planlægning af nye bydele.
Forholdene for cyklister forbedres fortsat, eksempelvis ved at etablere flere muligheder for cykelparkering, cykelruter og sanering af eksisterende cykelveje.

I denne strategi fokuseres der på den første målsætning
om etablering af offentligt tilgængelige el-ladestandere
til understøttelse af udbredelsen af elbiler.
1

Jf. Solrød Kommunes Klimaplan 2020-2030 estimeres det at

2

Ladestanderbekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om etable-

der vil være min. 4.000 elbiler i Solrød Kommune i 2030 såfremt

ring af ladestandere til elektriske køretøjer og forberedelse til

Klimarådets anbefaling om min. 1 mio. elbiler i 2030 indfris nati-

etablering af ladestandere til elektriske køretøjer,

onalt.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/181.
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Fremgangsmåde jf. formål 1: Kortlægning
For at imødekomme det første formål skal der etableres
el-ladestandere til at understøtte målet om min. 4.000 elbiler i 2030. Dette skal dels gøres ved at private selv opstiller ladestandere i eget hjem/virksomhed og dels ved at
der opstilles offentligt tilgængelige ladestandere.
Etablering af offentligt tilgængelige el-ladestandere er
først og fremmest et geografisk spørgsmål. Private ladestanderoperatører har henvendt sig til Solrød Kommune
med ønsket om at vide hvor der kunne være relevante lokaliteter for opstilling af el-ladestandere.
Her skal man kigge på de tilgængelige parkeringsarealer
hos kommunen, virksomheder, boligforeninger og øvrige
(eks. centerparkering) og ud fra forskellige overvejelser
vurdere, om der kan etableres offentligt tilgængelige elladestandere.
Det væsentligste bidrag her er altså en kortlægning af
mulige offentligt tilgængelige parkeringsarealer hvor private ladestanderoperatører kan opstille el-ladestandere.
Fremgangsmåde jf. formål 2: Udpegning
I marts 2020 kom der nye regler vedrørende ladestandere. Med Ladestanderbekendtgørelsen stilles der nu krav
til etablering af ladestandere (samt forberedelse hertil) på
parkeringsarealer i forbindelse med eksisterende og nye
byggerier. Blandt andre skal Solrød Kommune i medfør af
disse regler opstille ladestandere på parkeringsarealer
ved kommunens egne bygninger.
Det væsentligste bidrag her er altså en udpegning af de
kommunale parkeringsarealer omfattet af reglerne i Ladestanderbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen implementerer
en opdatering af EU's bygningsdirektiv om bygningers
energimæssige ydeevene.

Fremgangsmåde - iværksættelse
Markedet for elbiler og ladestandere er i rivende udvikling og der skal være rum til at blive klogere i fremtiden.
At formulere en strategi for iværksættelsen af indsatsen
er også snævert forbundet til de lovgivningsmæssige
rammer nu og i fremtiden. Aktuelt er der opbrud i dette
og strategien peger derfor dels på nogle indsatser der
kan igangsættes nu og her og dels på nogle mulige udviklingsretninger i fremtiden.
Strategien vil senere blive fulgt op af en konkret handleplan, når der bliver vished for om kommunen får hjemmel
til at foretage udbud, egenfinansiere offentlige standere
eller noget tredje.
Til en sådan handleplan kan det desuden være fordelagtigt at foretage en evaluering i lyset af erfaringer fra ladeoperatørernes eventuelle opstilling af ladestandere i den
mellemliggende periode.
Solrød Kommune kan bruge denne strategi:
1. Til at udpege relevante parkeringsarealer.
2. Til at informere om kommunens egne forpligtelser, jf. Ladestanderbekendtgørelsen.
3. Som et værktøj til dialog med private ladeoperatører.
4. Til at anskueliggøre iværksættelsen, dvs. mulige udviklingsveje og begrænsninger for indfrielse af målet.

I figuren nedenfor er mulighederne for iværksættelse af
strategien vist visuelt.
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Figur 1: Overblik over strategiens indhold og fremgangsmåden for udrulning af ladestandere.

3. Geografisk kortlægning af relevante offentligt
tilgængelige parkeringsarealer
Her præsenteres den geografiske kortlægning af de relevante offentligt tilgængelige parkeringsarealer i Solrød
Kommune hvor der kan opstilles el-ladestandere. Kortlægningen skal understøtte det første formål om at indfri
indsatser i Solrød Kommunes Klimaplan 2020-2030.
Bilkommissionen3 fastlår at ladeinfrastrukturen skal etableres før elbilerne kommer.
For at understøtte den grønne omstilling af persontransporten og målet om minimum 4.000 elbiler i Solrød Kommune i 2030 skal der således etableres ladeinfrastruktur,
dvs. el-ladestandere.
Kommunens beføjelser til at etablere ladestandere
Kommunen må opsætte og drive el-ladestandere på egne
matrikler til egen bilpark.

Til strategien hører et mere teknisk baggrundsmateriale
(Solrød Kommune 2021, Teknisk baggrundsnotat).

Figur 2. Kommunens beføjelser.

Afgrænsning
Strategien er primært en geografisk udpegning af relevante lokaliteter og indeholder ikke en egentlig plan for
udrulningen af el-ladestandere. Strategien forholder sig
heller ikke konkret til udformningen af ladestandere (størrelse, antal ladepunkter, konkret placering mv.), da det
vurderes at være ladeoperatørernes kompetenceområde.
Indsatsen vil i første omgang være centreret omkring elladestandere til persontransport (personbiler) der udgør
den primære kilde til drivhusgasudledningen når vi taler
transport i Solrød Kommune.

Kommunen må i dag ikke etablere eller drive offentligt tilgængelige el-ladestandere eller i dette henseende tilgodese bestemte persongrupper, fx ansatte eller gæster.
For at understøtte omstillingen til elbiler kan kommunen
geografisk udpege mulige placeringer for offentligt tilgængelige el-ladestandere.

3

6

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler.
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Kommunen kan via Vejlovens §80 give tilladelse til at en
privat operatør opsætter og driver infrastruktur på de offentlige vejarealer. Kommunen må også gerne stille areal
til rådighed på gæsteprincippet4 for private ladestanderoperatører.

1 % af borgerne i kommunen parkerer ved offentlig vej.
De vil, i fald de får en elbil, også have behov for en offentlig el-ladestander.
Figur 3: Parkeringsforhold i Solrød Kommune

Behovet for el-ladestandere
Hvis de borgere der parkerer på egen grund, får en elbil
antages det, at de med stor sandsynlighed vil etablere
egen ladestander og således få dækket deres opladningsbehov ved hjemmeopladning.

21%

Parkering ved
ejendom

Derfor er det relevant at kortlægge behovet for el-ladestandere hos de opladningskunder som ikke kun lader
deres elbiler op derhjemme. De el-ladestandere der skal
sættes op skal således være offentligt tilgængelige.
I rapporten Sådan skaber Danmark grøn infrastruktur til
én million elbiler. Analyse og anbefalinger fra Dansk Elbilalliance og DTU fra november 20195 er borgernes parkeringsforhold angivet. Data bygger bl.a. på Transportvaneundersøgelsen (www.tudata.dk).
Data viser at 78 % af borgerne i Solrød Kommune parkerer på egen grund og derfor forventes at oplade en eventuel elbil på egen grund.
21 % af borgerne i kommunen parkerer ved ejendommen. Dette inkluderer fælles parkering for etageejedomme og boligforeninger. Hvis de får en elbil vil de fleste kunne få dækket deres opladningsbehov hvis deres
boligforening etablerer ladestandere.
For nogle beboere vil det dog ikke være en mulighed at
oplade ved selve foreningen, og der kan således være et
behov for etablering af offentlige ladestandere i nærheden for disse beboere.

Gæsteprincippet betyder her at en ladestander inkl. ledninger
som udgangspunkt er gæst på det areal, hvor den er placeret.
På offentlige vejarealer, følger gæsteprincippet direkte af vejloven. Dette betyder, at vejmyndigheden kan kræve, at omkostninger til flytning, ændring eller lign. af ladestanderen skal afholdes af ejeren af ladestanderen, hvis dette er nødvendigt
4

Parkering på
egen grund

1%

78%

Parkering på vej

For at dække behovet for offentligt tilgængelige el-ladestandere skal der således opstilles el-ladestandere til ml.
1-22 % af borgerne i Solrød Kommune.
Ud fra en gennemsnitsbetragtning svarer det til at der
skal etableres ml. 3 og 69 offentligt tilgængelige ladepunkter med normal opladningshastighed (Solrød Kommune 2021, Teknisk baggrundsnotat).
Behov ved etageejendomme
Det antages at beboere (med elbil) i etageejendomme
uden tilknyttet parkeringsareal vil have behov for at oplade deres elbil på en offentligt tilgængelig ladestander i
nærheden. Hvorvidt de reelt gør det, og hvor stor en radius de i givet fald er villige til at gå for at oplade, må
bero på yderligere undersøgelser.
Kortlægningen af etageejendomme i Solrød Kommune
viser at der i kommunen kun er få etageejendomme med

grundet arbejder, der iværksættes af vejmyndigheden inden for
rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage.
5

Rapporten fra DEA og DTU kan hentes her https://www.danskelbilalliance.dk/sites/danskelbilalliance.dk/files/media/dokumenter/201911/Danmarks_behov_for_ladeinfrastruktur_analyse_anbefalinger.pdf
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flere boliger6 som ikke har et tilknyttet fælles eller individuelt parkeringsareal. De kortlagte boliger ligger dog alle
i nærheden af større offentlige parkeringsarealer ved centrene osv.
Det betyder at hvis samtlige boligforeninger af egen drift
opstiller ladestandere til beboernes individuelle eller fælles brug, vil det reelle behov for offentlig opladning for
kommunens borgere være meget begrænset.

fleste) offentlige ladestandere her: https://elbilviden.dk/ladekort/.

Kortlægningen stemmer godt overens med den 1 % som
oplyser at de parkerer ved offentlig vej.

Kriterierne for denne screening har været parkeringspladser med:
1. + 10 parkeringsbåse.
2. Offentlig adgang hele døgnet.
3. I umiddelbar tilknytning til punkter af offentlig interesse (indkøb, fritidsaktiviteter mv.).

Øvrige behov
Foruden Solrød Kommunes borgeres behov kommer
også behov for ladeinfrastruktur til besøgende udefra.
Hertil kan komme et behov ved belejligheden i at sætte
sin bil til opladning når man alligevel parkerer ved sin destination.
Indkøbscentre, supermarkeder og tankstationer er i stigende grad begyndt at opstille ladestandere for at imødekomme deres kunder.
Typer af opladning
Det antages at der mht. de offentligt tilgængelige ladestandere vil være et behov for både normal og hurtigladning, afhængigt af tidsforbruget ved destinationen.
Lynladning kan være fordelagtigt i situationer med en
meget stor efterspørgsel efter opladning på kort tid –
f.eks. i forbindelse med pendling over større afstande. Bilkommissionen (2021) og elbilbranchen anbefaler at opgaven varetages af staten (Vejdirektoratet mfl.), og at staten
opstiller strategisk placerede klynger af lynladere i Danmark.
Hvor skal el-ladestanderne placeres?
Der er ingen offentligt tilgængelige ladestandere i Solrød
Kommune i dag. Ved Karlslunde i Greve Kommune umiddelbart nord for den nordlige kommunegrænse er der
opstillet 2 lynladere og 2 hurtigladere. Umiddelbart syd
for den sydlige kommunegrænse ved Køge Nord i Køge
Kommune er der opstillet 2 hurtigladere. Se kort over (de

6

8

Ejendomme med under 5 boliger er ikke inkluderet.
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Ladestanderne skal placeres hvor de er offentligt tilgængelige. Der er derfor foretaget en kortlægning af parkeringsarealer i kommunen, og der er foretaget en screening af hvilke lokaliteter som forventes at kunne være eftertragtede for opladningskunder nu og i fremtiden.

Ved screeningen er der fundet relevante parkeringspladser på både offentligt ejede arealer og hos virksomheder
og boligforeninger.
Dobbeltudnyttelse
Såfremt virksomhederne og boligforeningerne ønsker
det, er der mulighed for at indgå aftaler med ladestanderoperatører om at stille el-ladestandere til rådighed for ansatte/beboere på f.eks. visse tidspunkter af døgnet og
give offentlig adgang på øvrige tidspunkter af døgnet.
Opstilles el-ladestandere med dobbeltudnyttelse via sådanne private samarbejder vil de givetvis kunne dække
en del af behovet for offentlig ladeinfrastruktur i fremtiden.
Resultatet af screeningen
Resultatet af screeningen er en samlet liste over alle relevante parkeringsarealer ved både offentligt ejede arealer
og hos virksomheder og boligforeninger (Solrød Kommune 2021, Liste over virksomheder og boligforeninger jf.
screening).
Nedenfor vises et udsnit af listen dvs. kun de offentligt
ejede parkeringsarealer med relevans for opstilling af elladestandere.

Kort 1: Relevante offentligt ejede parkeringsarealer. Se
stort kort i bilag 1.

4. Geografisk udpegning af kommunale parkeringsarealer
Her præsenteres den geografiske udpegning af de kommunale parkeringsarealer i Solrød Kommune hvor der
skal opstilles el-ladestandere.

På kortet vises de lokaliteter for opstilling af ladestandere
på offentligt ejede arealer (stat og kommune) som kommunen aktuelt har vurderet er mest oplagte.
Det betyder ikke at der absolut skal etableres ladestandere på lokaliteterne. Udpegningen er heller ikke endelig,
idet nye lokaliteter kan komme til og andre kan vurderes
som mindre relevante.
De relevante lokaliteter for opstilling af ladestandere på
privatejede arealer (virksomheder og boligforeninger) er
også blevet udpeget, men er ikke gengivet i denne strategi.
Listen og kortet kan anvendes som udgangspunkt for en
dialog med private ladestanderoperatører om opstilling
af ladestandere i Solrød Kommune.
Den konkrete etablering på en lokalitet skal aftales mellem grundejer og ladestanderoperatør.

7

Ladestanderbekendtgørelsen
I henhold til Ladestanderbekendtgørelsen skal der opstilles minimum én ladestander ved alle eksisterende bygninger (ikke beboelse) med mere end 20 parkeringspladser. Det betyder kort sagt at offentlige myndigheder og
store virksomheder7 i kommunen skal etablere ladestandere på alle parkeringsarealer med mere end 20 p-pladser inden 2025.
Ladestanderbekendtgørelsen stiller desuden krav til at
parkeringsarealer med mere end 10 parkeringspladser tilknyttet nye bygninger skal installere eller gøre klar til ladestandere. Det samme gælder for parkeringsarealer tilknyttet større ombygninger af eksisterende bygninger,
der i forbindelse med byggeprojektet skal forberede til
og/eller installere el-ladestandere. Kravene gælder beboelsesbygninger og ikke-beboelsesbygninger.
Se en oversigt over kravene i bekendtgørelsen i bilag 3.
Krav til Solrød Kommune som virksomhed
Solrød Kommune er omfattet af Ladestanderbekendtgørelsen, og Solrød Kommune skal derfor opstille el-ladestandere på p-pladser ved egne (kommunale) bygninger
inden 2025 iht. bekendtgørelsens krav.
Solrød Kommune skal desuden installere ladestandere
og/eller forberede til ladestandere ved ombygninger og
nybygninger. I udarbejdelsen af strategien er der gjort
nogle overvejelser omkring hvor kravene kan blive relevante for kommunen som virksomhed i fremtiden. Se
Teknisk baggrundsnotat (Solrød Kommune 2021).

Små og mellemstore virksomheder er undtaget fra kravet i Ladestanderbekendtgørelsen om opsætning af ladestandere på
eksisterende parkeringsarealer.
STRATEGI FOR EL-LADESTANDERE
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Solrød Kommune som myndighed
Foruden Solrød Kommune er der nogle få store virksomheder i kommunen der er omfattet af kravet om etablering af el-ladestandere på parkeringsarealer ved eksisterende bygninger inden 2025.
Samtidig vil mange nybyggerier og ombygninger være
omfattet af kravene fra Ladestanderbekendtgørelsen.
Det er ejernes eget ansvar at efterkomme kravene.
Solrød Kommune vil som myndighed løbende håndhæve
kravene gennem byggesagsbehandlingen, men har ikke
pligt til at følge op på om kravene efterleves generelt.

Der er foretaget en udpegning af alle de lokaliteter som
aktuelt er omfattet af kravet om opstilling af minimum én
ladestander inden 2025. Det vurderes at kravet er gældende på arealer jf. nedenstående kort.
Kort 2: Kommunale parkeringsarealer omfattet af krav om
etablering af el-ladestandere inden 2025. iht. Ladestanderbekendtgørelsen. Se stort kort i bilag 2.
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Ladestanderbekendtgørelsens regler er også implementeret i arbejdet med nye lokalplaner således at bygherrer
tidligst muligt bliver gjort opmærksomme på kravene.

5. Iværksættelse af indsatsen
Private ladeoperatører har løbende henvendt sig til Solrød Kommune for at få kommunens vurdering af arealer
til offentligt tilgængelige ladestandere. Med den fremlagte strategi vil operatørerne nu få mulighed for at se en
udpegning af de områder, som kommunen anser som relevante til opstilling af ladestandere.
Dette kan føre til et ønske om at etablere ladestandere på
udvalgte lokaliteter. Solrød Kommune skal som myndighed i udgangspunktet ikke godkende opsætningen af ladestandere. Solrød Kommune kan som grundejer vælge
at tage imod tilbud om opsætning af enkelte ladestandere eller vælge at varetage alle relevante lokaliteter på
kommunale arealer som en samlet enhed.
Solrød Kommune har en sideløbende målsætning om at
kommunens egen bilpark skal være fossilfri senest i 2030.
Opstillingen af ladestandere til kommunens egne biler vil
blive koordineret med den løbende omstilling til elbiler i
kommunen under hensyn til de fremtidige lovgivningsrammer.
Ligesom for den geografiske udpegning skelnes der i følgende afsnit mellem iværksættelse for de relevante offentligt tilgængelige ladestandere iht. indfrielsen af klimaplanen (formål 1) og iværksættelse for ladestandere som
følge af kravet i Ladestanderbekendtgørelsen (formål 2).

Offentligt tilgængelige ladestandere (formål 1)
Den geografiske udpegning viser 17 relevante offentligt
tilgængelige parkeringsarealer for opstilling af el-ladestandere.
Solrød Kommune må ikke etablere eller drive offentligt
tilgængelige el-ladestandere, og kommunen må heller
ikke foretage udbud på etablering og drift af offentligt tilgængelige el-ladestandere.
Den geografiske udpegning kan dog udleveres til ladestanderoperatører efter forespørgsel. Ladestanderoperatørerne kan efterfølgende gå i dialog med de relevante
grundejere med henblik på at opstille el-ladestandere.
Disse ladestandere vil være offentligt tilgængelige. Herved kan Solrød Kommune understøtte indfrielsen af målet
om 4.000 elbiler i 2030.
Aktuelt er der et lovforslag undervejs der giver kommunerne hjemmel til at lave udbud. Transport- og Boligministeriet behandler høringssvar og en eventuelt redigeret
udgave af lovforslaget forventes at træde i kraft pr.
1.1.2022.
Når elementerne i lovforlaget er på plads kan Solrød
Kommune derfor sideløbende forberede et udbud om
opstilling af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunens arealer.
Det leder frem til følgende to indsatser:

Solrød Kommune vil hurtigst muligt gå i dialog
med private aktører som på eget initiativ ønsker
at opstille ladestandere i kommunen med henblik
på at opstille ladestandere på relevante offentlige
placeringer. Dialogen tager afsæt i strategiens
kortlægning af relevante lokaliteter.
Solrød Kommune vil forberede et udbud af ladestandere, med afsæt i strategiens kortlægning af
relevante lokaliteter, for at være klar til de nye
lovgivningsmæssige rammer fra 2022 så tidligt
som muligt.
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Kommunale parkeringsarealer omfattet af krav (formål 2)
Der er 17 kommunale parkeringsarealer hvor der er krav
om opstilling af ladestandere inden 2025.
Solrød Kommune har ansvaret for opstilling af ladestanderne. Hvis kommunen selv etablerer ladestanderne, må
de som udgangspunkt kun anvendes af kommunens egne
biler. Eventuel overskudskapacitet kan under visse omstændigheder sælges til offentligt brug.

Valget af konkret fremgangsmåde afhænger af fremtidige
regler og af markedet. Løsningen kan blive en kombination af modellerne og en løbende indfrielse af kravene.
Finansiering af ladestandere på kommunale arealer
I medfør af denne strategi og med blik for de potentielle
lovgivningsændringer vil der løbende blive udarbejdet
forslag til etablering af el-ladestandere på kommunens
egne arealer jf. kravet i Ladestanderbekendtgørelsen.
Hvor mange ladestandere kommunen selv skal finansiere
vil afhænge af om der er private ladestanderoperatører
som selv byder ind med forslag til at opstille ladestandere
på kommunens arealer (jf. model 2 ovenfor).
De resterende el-ladestandere på de kommunale parkeringsarealer skal Solrød Kommune selv etablere og finansiere (jf. model 1 ovenfor).
Det forventes at der vil komme statslige tilskudspuljer
som kommunerne kan søge ifm. opstilling af ladestandere. Hvis kommunerne kun anvender tilskudsmidler til
medfinansiering, vil ladestanderne muligvis kunne være
offentligt tilgængelige.
Indsatsen kan opsummeres således:

Som reglerne er i efteråret 2021 tages der her udgangspunkt i at valget står mellem to følgende modeller:
1. Solrød Kommune etablerer selv ladestandere på udvalgte pladser, og disse må kun anvendes af kommunens
egne biler.
eller/og
2. Solrød Kommune får henvendelse fra en privat ladestanderoperatør om opstilling af ladestandere på udvalgte pladser, og disse kan derved være offentligt tilgængelige.
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Solrød Kommune vil sikre, at der inden 2025 er
opstillet ladestandere ved de kommunale bygninger hvor kortlægningen viser, at der er krav om
opstilling af ladestandere i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen. Kravet kan opfyldes gennem
kommunens egen opstilling af ladestandere eller
via private ladestanderoperatører.

Solrød kommunes egen bilpark
Jf. Klimaplan 2020-2030 skal kommunens egen bilpark
være fossilfri i 2030.
En stor del af indsatsen går via omstilling til elbiler.
I 2021 er der i alt 1 elbil i Solrød Kommune (Ejendomscenterets), 17 hybrider og 22 benzin/dieselbiler. Hertil
kommer 13 anhængere på benzin/diesel, 3 busser på
benzin/diesel og 13 knallerter på benzin/diesel.
Af de 40 biler er 28 leasingbiler. Alle øvrige biler mfl. er
ejede af kommunen. I udbud af nye leasingaftaler kan der
med fordel stilles krav om elbiler for at leve op til kommunens strategi. De fleste leasingaftaler udløber inden
for de næste 4 år.

I 2022 forventer Ejendomscenteret at indgå nye leasingaftaler på elbiler og udskifte de eksisterende benzin og dieseldrevne biler. Bilerne anvendes i forbindelse med den
tekniske drift på de kommunale skoler og parkeres i affaldsgårdene på skolerne.
Potentiale for synergi
I takt med udløb af leasingaftaler og kommunens gradvise omstilling til elbiler skal det vurderes om det er muligt at skabe synergi mellem kommunens eget opladningsbehov og kravene i Ladestanderbekendtgørelsen.
Kun nogle af de omfattede kommunale parkeringsarealer
anvendes af kommunale biler, og der vil derfor i indfrielsen af kravene i første omgang ske en prioritering af de
arealer hvor kommunen selv får et opladningsbehov, idet
der herved muligvis kan opnås en synergi. Det afhænger
dog helt af den reelle brug af bilerne tilknyttet de enkelte
kommunale institutioner.

Begrænsninger for synergi
De første af kommunens biler, der omstilles til el, vil være
Ejendomscenterets. Nogle af disse biler skal oplades på
samme lokaliteter hvor Solrød Kommune iht. Ladestanderbekendtgørelsen skal opstille ladestandere.
Den reelle brug af bilerne og behovet for at parkere (og
oplade) dem aflåst om natten i affaldsgårdene betyder
dog at ladestanderne til disse biler ikke nødvendigvis kan
indgå i opfyldelsen af kravene iht. Ladestanderbekendtgørelsen, eftersom ladestanderne ikke kan placeres på
selve parkeringsarealet som er omfattet af bekendtgørelsen.
Som vi tolker reglerne betyder det at der skal opstilles én
ladestander i affaldsgården, fordi behovet tilsiger det, og
én ladestander på parkeringsarealet udenfor, fordi det er
et krav i bekendtgørelsen. Muligvis kan det klares med én
ladestander der kan anvendes begge steder.
Ladestanderne må dog kun anvendes af Solrød Kommunes egne biler (medmindre de etableres, finansieres og
drives af private operatører).
Flere kommuner og KL har gjort indsigelser mod det
modsætningsforhold i reglerne at kommunen skal etablere ladestandere kun til eget brug uden at der reelt er
kommunale biler til at anvende ladestanderne.
I Teknisk baggrundsnotat (Solrød Kommune 2021) er udpeget de arealer hvor der både parkeres kommunalt
ejede biler og som samtidig er omfattet af krav om opstilling af ladestandere iht. Ladestanderbekendtgørelsen.
Nu og her kan følgende indsats iværksættes:
Solrød Kommune etablerer ladestandere til kommunens egne elbiler, første etape i 2022.
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6. Øvrige tiltag
For at understøtte omstillingen til elbiler i samfundet, bør
indsatserne i denne strategi følges op af øvrige tiltag:
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Kommunen kan forbeholde parkeringspladser
med ladestander på det offentlige vejareal til elbiler. Det er dog ikke muligt at stille krav om, at
bilen skal være under opladning ved parkeringen.



Kommunen kan indrette parkeringsregler på en
måde, som sikrer, at det er kommercielt attraktivt
for ladeoperatøren at være til stede og investere i
ladestandere. Samtidig skal parkeringsreglerne
sikre en optimal tilgængelighed for brugerne.



Kommunen kan understøtte udrulningen af online parkeringsløsninger for elbiler lokalt (eks.
apps, der viser, hvor der er ledige ladestandere i
kommunen).



Kommunen kan samarbejde med virksomheder
og boligforeninger for at understøtte udrulningen af ladestandere, herunder give vejledning i
reglerne for opsætning af ladestandere mv.



Kommunen kan føre kampagner for udrulningen
af ladestandere hos private, virksomheder og i
boligforeninger.
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Bilag 1 - Relevante offentligt ejede parkeringsarealer

Signaturforklaring
Relevante offentligt ejede parkeringsarealer til opstilling af el-ladestandere
Mere end et parkeringsareal i tæt nærhed af hinanden

Udarbejdet til Strategi for el-ladestandere, Solrød Kommune 2021 | Visualisering af GIS i Teknik og miljø, Solrød Kommune | QGIS | Bilag 1

Bilag 2 - Kommunale parkeringsarealer med ladestanderkrav

Signaturforklaring
Kommunale parkeringsarealer omfattet af krav om etablering af el-ladestandere inden 2025
Mere end et parkeringsareal i tæt nærhed af hinanden

Udarbejdet til Strategi for el-ladestandere, Solrød Kommune 2021 | Visualisering af GIS i Teknik og miljø, Solrød Kommune | QGIS | Bilag 2

Bilag 3 – Oversigt over krav i Ladestanderbekendtgørelsen

Kilde: Bygningsreglementet – Andre vejledninger
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Teknik og Miljø
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