
Elbiler i Keilstruplund 

  
Både udviklingen og lovgivningen på elbil-området går stærkt i disse måneder. 
Vi er midt i en dialog med kommunen om en enkel løsning, der ikke kræver en 
generalforsamlings-beslutning. Derfor lægger udvalget op til at aflyse infomødet 
den 30. marts. 
  
Perspektiv – internationalt 
EU-kommissionen vil forbyde salg af benzin- og dieselbiler fra 2035.  
  
En række bilproducenter, bl.a. VW, Audi, Ford, Hyundai og Kia, har sat slut-år 
på fossildrevne biler i Europa. Jaguar vil være helt elektrisk fra 2025, og midt i 
2026 vil Fords personbiler enten være rent elektriske eller plugin-hybrider. 
  
Perspektiv - nationalt 
1 mio. grønne biler på de danske veje i 2030. Det er sigtet med den klimaaftale, 
regeringen i december 2020 indgik med støttepartierne. Målet skal nås ved, at 
eldrevne biler vil være omfattet af lempeligere afgifter end benzin- og 
dieseldrevne biler.  
  
I december stod elektriske biler for næsten 58 pct. af salget af nye personbiler i 
Danmark. Efterspørgslen ses også på brugtbilmarkedet: I januar var der 7 elbiler 
på listen over de 10 hurtigst handlede brugte biler. 
  
… og så til det lokale – Rudersdal og Keilstruplund. 
  
De 72 husstande i Keilstruplund råder til sammen over ca. 80 biler. Og elbiler er 
allerede i dag en del af denne bestand. I takt med at bilparken udskiftes, vil 
elektriske biler være en nærliggende og naturlig del af overvejelserne. Hvis blot 
hver 4. grundejer skifter til elbil inden for de næste 5-7 år, så vil der umiddelbart 
være behov for ca. 20 ladepladser i Keilstruplund. 
  
Hovedparten af boligerne i Rudersdal Kommune er ”åben lav boliger (som) er 
fritliggende en- og tofamiliehuse i max. to etager, der skal fremtræde som én 
bolig”. Her er det typisk ligetil at sætte en ladestander op til en elbil. 
  
Keilstruplund er ”tæt lav boliger” – altså rækkehuse – og her er det i dag ikke så 
ligetil med lademulighederne.  
  
Der er tre tilgange til at lade elbiler i vores bebyggelse: Offentlig, privat og 
individuel.  
Offentlig – kommunen anlægger på offentlig vej en række ladestandere. 



Privat – vi anlægger på fællesareal(er) en række ladestandere. 
Individuel – den enkelte grundejer opsætter ladestander, hvis behovet er der. 
  
Det er ressourcekrævende – ikke kun økonomisk, men også miljømæssigt – at 
opsætte fælles ladestandere. Særligt krævende vil det være at etablere 
ladepladser på dét, der i dag er græsarealer. Grundejerforeningen kan ikke 
etablere dem andre steder, for fortov og asfalt er offentlig vej.  
  
Den offentlige løsning er i sagens natur offentlig, så her kan enhver parkere sin 
bil og lade op. Det samme til en vis grad vil gælde en privat løsning, for hvem 
kan (og skal) kontrollere, om det er beboere, gæster til beboere eller personer 
udefra, der lader bilen op? 
  
Fra vores debat om affaldssortering var erfaringen, at ingen ønsker at være 
nabo til affaldsbeholdere. Det ville være naivt på forhånd at udelukke en debat 
om, hvem der skal  være nabo til 5-8 ladestandere – inkl. øget trafik. 
  
Den mest fleksible løsning, den visuelt mindst indgribende løsning, og den 
billigste i elpris for den enkelte elbil-ejer er den individuelle løsning. Det er ikke 
tilladt at have elkabler liggende på fortovet, men risikoen for at snuble kan 
elimineres ved at have kablet liggende i en kasse gravet ned på niveau med 
fortovet.  
  
Den enkelte grundejer får opsat ladestander på sin grund og kan via kablet i 
kassen oplade sin bil. Vejen er uforandret offentlig, så grundejeren må håbe på, 
at andre biler viser hensyn og ikke holder lige foran huset og dermed spærrer for 
lade-muligheden.  
  
Løsningen kræver dispensation fra Rudersdal kommune, og elbil-udvalget er 
netop nu i dialog med kommunen om dette.  
  
En individuel løsning gør det muligt at fremtidssikre vores bebyggelse i en grøn 
retning. Samtidig vil fritager den grundejerforeningen for store 
anlægsomkostninger.  
 
Skulle udviklingen på elbil-området gøre, at det en dag bliver på tankstationer 
eller andre offentlige steder, at der hurtigt og billigt kan tankes el, så er den 
individuelle løsning den mindst indgribende på Keilstruplunds samlede udtryk.  
 


