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AGENDA

 Udvalget og møder

 Problemstilling

 Individuel løsning

 Fælles Løsning



UDVALGET OG

MØDER

DELTAGERE

 Ole Norlin nr 31, ole.norlin@mail.dk, 30894608

 Jess Meyhoff nr 79, jessmeyhoff@hotmail.com, 24498617 

 Peter Wahlstrøm nr 55, pw@dac.dk, 20180808

 Christian Nanni, nr 15, christian@nanniserop.dk, 40539304

 Henrik Lucas Hansen, nr 37, hlh@privat.dk, 40598461

MØDER

 25. november 2021 

 28. oktober 2021

 16. september 2021

 31. august 2021



PROBLEMSTILLING

 Keilstruplund er en offentlig vej hvilket betyder at vi skal have tilladelse fra 

kommunen til at opstille ladestandere. Tilladelse gives kun til 

grundejerforeninger og ikke til individuelle løsninger. Ladestandere på offentlig 

vej skal være tilgængelige for alle og må ikke begrænses til Keilstruplunds

beboere.

 Alternativt skal vi etablere private parkeringspladser, som er kostbart og der 

skal findes en placering, som kan godkendes på vores generalforsamling.

 Rudersdal kommune tillader ikke ladekabel over fortov



INDIVIDUEL LØSNING

 Ladestander placere på skur og tilsluttes eltavlen i eget hus.

 Når elbilen skal oplades placeres ladekabel over fortov i en 
nedgravet kanal eller i en kabelbro.

 Jess har ansøgt om tilladelse til kabelbro og har ikke fået svar
fra kommunen.

 Vi har endnu ikke fundet en leverandør af den nedgravet 
kabelkanal.

 Frederiksberg og Københavnskommune tillader de to angivet 
løsninger.

 Fordele: Lave etableringsomkostninger og hurtig 
implementering

 Ulemper: 1) Der er ikke strøm nok i vores huse til at alle kan 
anvende denne løsning samtidig. 2) Man kan ikke være sikker 
på at kunne parkere ved eget hus og ladestander. 3) Kabelbro 
kan ikke anvendes når der er snerydning.



FÆLLES LØSNING

 BEHOV: 3-5 elbiler skal dele en ladestander og man 

forventer at 20-35% har elbil i 2030. Vi har i dag cirka 

75 biler på Keilstruplund. Det betyder at vi har 15-26 

elbiler i 2030 og vi skal bruge 3-9 ladestandere.

 PRIS FOR 4 LADESTANDERE (Estimat)

168.000 for 4 ladestandere dvs 42.000 kr pr ladestander

 Pris for 8 parkeringspladser (Estimat)

 8 x 25.000 = 200.000 kr

 TILSKUD

 Vi har søgt om tilskud til etablering a 4 ladestandere hos 

bolig og planstyrelsen. (Dækker ikke ladestandere på 

offentlig vej)

 PLACERING UDEN FORTOV

 Mellem blok D og E. Plads til 10-12 biler. 

 PLACERING MED FORTOV

 Ved bålpladsen. 4 biler

 PLACERING PÅ PRIVAT PARKERINGSPLADS

 God løsning, men kostbar.

 Rudersdal Kommune

 Peter Wahlstrøm er i dialog med kommunen og

forventer første svar før jul.Vi ønsker afklaring på 

hvilken information kommunen ønsker fra vores side til 

at kunne udarbejde en ansøgning.



ØKONOMI

 EON og Clever tilbyder abonnement til hhv 649 kr/md og 749 kr/md. For denne pris kan man lade ubegrænset på 

hele deres netværk ude I byen.

 Løsning på Keilstruplund har høje etableringsomkostninger og hvem skal betale dette? Grundejerforeningen eller 

brugerne.

 En fælles løsning på offentligt vej skal være tilgængelig for all.


