
Ladestander til elbil på Keilstruplund 
Møde 17. marts 2022 hos Henrik i nummer 37 

Deltagere 

• Ole Norlin nr, 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, nr37, hlh@privat.dk, 40598461 

Agenda 

• Status på kommunen, Peter 

• Møde med bestyrelsen den 15. marts 

• Information til grundejere 

• Status på ladestandere i vores nærområde og priser hos Clever og E.ON. 

•  

Møde med bestyrelsen den 15. marts 

• Mødet 30. marts aflyst 

Information til grundejere 

• Vi udsender Peter Engholms skriv. 

• Power Point fra Henrik vedhæftes 

• Ole kan opdatere vores hjemmeside 

• Christian udsender papir info til relevante grundejere. 

• Beslutning: 

o Ole opdaterer hjemmesiden med Peters tekst og Henriks power point som pdf. 

o Henrik sender samme info på Facebook 

o Christian printer og omdeler til relevante. 

• Status på elbiler på Keilstruplund 

o Plug-in  2 stk 

o El bil 2 stk 

Status på kommunen 

• Christoffer Emil har ikke svaret på vores henvendelser og er derfor ikke med til vores møde i dag. 

Han flytter snart ind i nummer 1. 

• Peter kontakter Curt Møller. 

• Vores situation er anderledes end etagebyggeri 

• Hvad kan vi få tilladelse til? 

o Individuel privat løsning (kabel over under fortov) 

o Privat fælles løsning på offentlig vej (hvor alle har adgang) 

o Clever/EON offentlig løsning. Hvem betaler? 
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Nordania Leasing 

• Firmaet anvender nogen dage alle ladestationer. 

• Vi ønsker at indgå en aftale med firmaet. Jess kontakter dem 

• Forslag til regler 

o Skilt i forruden med Navn og telefonnummer 

o Vi må ikke være til gene for firmaet 

o Må ikke anvendes tidsrum Man-Fre 08:00 – 17:00 

o Vi parkerer modsat receptionen. 

o Snerydning – er der noget vi skal tage hensyn til? 

Ladestandere i vores nærområde 

• 0,6 km, Birkerød Kongevej 74, 2 x 7,4kW, EVBox 

• 1,3 km, Rughaven 2, Birkerød, 4 x 22 kW, Clever 

• 1,5 km, Nordania Leasing, 32 x 11 kW, Clever (Privat område og kræver en aftale) 

• 1,6 km, Højbovej 11, Birkerød, 2 x 11 kW, Monta 

• 3.5 km, Holte Midtpunkt, 4 x 22 kW, Clever 

• 7,0 km Lynlader hos Circle K i Allerød. 300 kW 

• 5,6 km, Tesla planlægger Super Charger ved Q8 i Hørsholm ved rundkørsel/motorvej 

• 7,6 km, Stigager 2, Værløse, 1 x 50 kW, E.ON 

• 7,6 km Føtex Kokkedal, 1 x 50 kW, Clever 

• 8,0 km Ny Vestergårdsvej 7, Værløse, 1 x 50 kW, E.ON 

Priser 

• Clever Unlimited Network 625 kr/md 

• E.ON Drive Free 649 kr/md 

  



 

Ladestander til elbil på Keilstruplund 
Møde 17. februar 2022 hos Henrik i nummer 37 

Deltagere 

• Ole Norlin nr, 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, nr37, hlh@privat.dk, 40598461 

• Peter Engholm 

Agenda 

• Status på kommunen, Peter 

• Information til grundejere via Peter Engholm 

• Møde med bestyrelsen den 22. februar 

• Informationsmøde den 30. marts klokken 19:30 i Birkerød Idrætscenter. 

Status på kommunen 

• Individuel løsning skal afklares med Court Møller 

o Send foto og eksempel fra københavnskommune. 

o 1) ladestander på skur og kabel i skinne i fortov 

o 2) Ladestander på vej 

• Fælles ladestandere 

o På offentlig vej 

o På privat parkering 

• Peter sender invitation til Court Møller til besøg på Keilstruplund. 

Information til grundejere 

• Elpris refusion aftalen på 1,12kr/kwh udløber 2030 

• Vi kan ikke købe en fossil bil efter 2030 

• Den fælles løsning vil kun have plads til få biler go dermed er den ikke fremtidssikret. 

• Informationsmøde bør aflyses og informationsbrev udsendes. 

Bestyrelsesmøde den 22. februar 

• Det giver ikke mening at afholde informationsmøde den 30. marts. 

• Lovgivning træder i kraft den 1. april, men er ikke besluttet endnu. 

• Vi ønsker afklaring med Court Møller før der afholdes informationsmøde. 
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Ladestander til elbil på Keilstruplund 
Møde 20. januar 2022 hos Henrik i nummer 37 

Deltagere 

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

• Jess Meyhoff nr 79, jessmeyhoff@hotmail.com, 24498617 (kunne ikke deltage) 

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

• Christian Nanni, nr 15, christian@nanniserop.dk, 40539304 (kunne ikke deltage) 

• Henrik Lucas Hansen, nr37, hlh@privat.dk, 40598461 

Agenda 

• Status på kommunen, Peter 

• Status på ansøgning om tilskud, Ole & Christian 

• Status på møde med bestyrelsen, Ole & Henrik 

• Status på ladeløsning.dk, Jess 

• Information til grundejere via Peter Engholm 

• Informationsmøde den 30. marts klokken 19:30 i Birkerød Idrætscenter. 

Referat 

• Status på kommunen, Peter 

o Peter har talt med kommunen i dag (Margith Hansen) 

o Vi må ikke trække ledninger under, på eller over fortov. 

o Etablering på fællesområde. Vi skal søge om godkendelse til at oprette ny 

parkeringspladser. Vi skal tjekke lokalplanen. 

o Bedste forslag fra kommunen er at etablere privat parkering og vi skal ansøge om 

overkørselsramper iht lokalplanen. 

o Kommunen er opmærksom på at der er mange som har samme problemstilling og er 

opmærksom på at det haster at finde en løsning. 

o Konklusion: Vi kan ikke gøre mere mht kommunen. Nu er det det politiske niveau. Vi kan 

udarbejde et forslag på privat område og ansøge kommunen. 

• Politisk niveau 

o Curt Møller er formand for klima og miljø udvalget. Vi kan også kontakte de øvrige i 

udvalget. Peter udarbejder et forslag til brev til klima og miljø udvalget. Hvad er 

tidshorisonten for nye muligheder. 

• Privat område - muligheder 

o #10 Hundeluftergrunden. 30 x 15 m Rigtig Mange biler. Sandsynligvis billigst og kan skaleres 

op. 

o #11 Containerpladsen. 2+3 biler. Dårlig løsning 

o #12 Mellem blok D og E (Som #1 men privat parkering). Mange pladser. 

o #13 For enden af blok D og E ved trianon grunden. God men dyr 

• Status på ansøgning om tilskud, Ole & Christian 

o Vi fået tilsagn om statstilskud på 43.750 kr. til etablering af 4 ladestandere i fælles 

parkeringsanlæg i Keilstruplund. Vi antager at dette er på privat areal. 
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• Status på møde med bestyrelsen, Ole & Henrik 

• Status på ladeløsning.dk, Jess 

o Han har ikke mere information end vi selv har indhentet. Vi går ikke videre med 

ladeløsning.dk 

• Information til grundejere via Peter Engholm 

o Fælles eller individuel løsning 

o Fælles løsning på offentlig vej eller på privat omåde 

o Økonomi. 100% Brugerbetaling eller delvis betalt af foreningen. 

• Informationsmøde den 30. marts klokken 19:30 i Birkerød Idrætscenter. 

o Link: https://keilstruplund.dk/moede-om-elbiler-i-keilstruplund-onsdag-den-30-marts-

2022/ 

• Lokalplan 19 

o Vi er område B og må ikke ændres uden byrådets godkendelse. 

• Næste møde 

o Efter Henrik har haft møde med Peter Engholm. Henrik indkalder. 

o Fokus er information til øvrige grundejere. 

*************************************************************************************** 

Ladestander til elbil på Keilstruplund 
Møde 25. november 2021 hos Henrik i nummer 37 

Deltagere 

• Ole Norlin nr, 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 (kunne ikke deltage) 

• Henrik Lucas Hansen, nr37, hlh@privat.dk, 40598461 

Agenda 

• Hvad blev vi enige om sidste gang? 

• Hvad er planen for i dag? 

o Eksempel fra Københavns kommune 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2004 

o Masser af info på www.ladeløsning.dk 

o Søge tilskud 

o Er der noget nyt fra Rudersdal kommune 

o Privat løsning med ledning over fortorv. 

o Priser for etablering 

▪ Løsning #1 Mellem blok D og E. Plads til 10-12 biler 

▪ Løsning #4 Ved bålpladsen. 4 biler 

▪ Nye forslag 

o Hvem skal betale og hvordan? 

• Rudersdal kommune 
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o Peter har skrevet til kommunen for at høre hvad vi skal levere af materiale for at få en 

godkendelse. 

o Vil Rudersdal kommune tillade samme løsning som Københavns kommune. 

• Strøm til individuel løsning 

o Flere huse deler en 63A sikring. Dvs maksimalt 4 biler kan lade samtidig. 

• Tilskud 

o Ole og Christian udfylder ansøgning for 30. november. 

o https://bpst.dk/tilskud-til-ladestandere 

o Pris 175.000 kr for 4 ladestandere. 

• Privat løsning med ledning overfortov 

o Tilladelse fra Rudersdal kommune undersøges af Peter 

o Ledningen skal altid ligge i en oplukkelig skinne med skridsikker overflade på tværs af 

gangarealet/fortovet 

o Teknisk løsning over eller igennem kantsten. Peter undersøger.  

• Kommune 

o Peter kontakter Curt Møller. Vi ønsker forslag til løse vores opgave. 

• Møde med ladeløsning.dk. Jess. 

• Næste møde klokken 19:00. 7. 8 eller 9. december. 9. december er fortrukne. 

• Økonomi 

o Den individuelle løsning er billigst og mest anbefalet. 

o Vi skal etablere en løsning som kan matche EON/Clever tilbud. 

o Hvad koster det foreningen? 

 

*************************************************************************************** 

Ladestander til elbil på Keilstruplund 
Møde 28. oktober 2021 hos Henrik i nummer 37 

Deltagere 

• Ole Norlin nr, 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 (kunne ikke deltage) 

• Henrik Lucas Hansen, nr37, hlh@privat.dk, 40598461 

Agenda 

• Hvad er vores mål? Hvad vil vi anbefale bestyrelsen? 

• Fokus på tilldelser fra kommune. 

o Kabler i fortorv 

o Ladestander ved kansten i græsrabat. 

o Laderstander mellem fortorv og vej. 

o Ladersatnder på privat grund med tilkørsel over fortov 

• Priser 
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o Grave fra elskab til ladestander rundt om vendepladsen koster mere end 25.000 kr. 

o Eltilsutning 4 x 3 x 16A koster 78.000 kr Radius excl ladestander. 

o Ladestander ca 10.000kr x 4 = 40.000 kr 

o Parkeringspladser 8 pladser a 25.000 kr = 200.000 kr 

o Total 318.000 kr for 4 ladestandere og 8 pakeringspladser. 

o Excl gravearbjede. 1000 kr /m 2 x 25m = 50.000kr 

• Foreningsladestandere 

• Status 

o Meget høje etableringsomkostninger 

o På ofentlig vej 168.000 for 4 ladestandere dvs 42.000 kr på ladestannder 

o Tidshorisont 10 år 

• Offentlig vej 

o Uden fortorv 

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

o Med fortorv – ladestander placeres på vej ved fortorv. 

▪ #4 Ved bålpladsen. 4 biler 

o Kan kommunen give tilladelse til dette. 

▪ Opgaver: Peter kontakter kommunen 

▪ Der skal udarbjedes teninger. 

▪ Skiltning til elbil.  

▪ Afmærkning på vej til elbil 

o Priser forlag #1 og #4. 

▪ Radius priser på de to forslag. Ole 

▪ EON/Clever. Henrik 

o  

• Næste møde 25. november klokken 19:00 hos Henrik. 

•  



•  

 

 



 

 

 

 

*************************************************************************************** 

Møde 16. september 2021 hos Henrik i nummer 37 

Deltagere 

• Ole Norlin nr, 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 (kunne ikke deltage) 

• Henrik Lucas Hansen, nr37, hlh@privat.dk, 40598461 

Agenda 

• Opgaver fra den 31. august 

• Hvor mange ladestik har vi behov for og hvornår? 

• Placering af fælles ladestandere 

o Offentlig vej 

o Privat område 

o Tilladelse fra kommune 

o El tilslutning 

• Økonomi 
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• Design 

• Teknik 

Opgaver fra den 31. august 

• Kabelbro til fortov. Vi ønsker at undersøge om det vi kan få kommunes tilladelse til en kabelbro. 

Henrik finder tegninger og Jess tager kontakten med kommunen 

o Henrik har sendt tegning til gruppen den 5. september 

o Jess har sendt tegning til kommunen. Sagsbehandlingstid er ukendt. 

• Mastesikring til hvert hus. Hvor mange ampere er mastesikringen på? Hvor kraftig lader kan vi 

opsætte til elbil på Keilstruplund ved hvert hus? 3x10A eller 3x16A? Christian taler med Jan. 

o Christian har talt med Jan og sendt opdatering til gruppen. 

o Ole har talt med radius og sendt en samlet oversigt for hvor mange huse der deler en 

stikledning og sikring. 

• Indhente tilbud fra Clever/EON og tale med FDM. Henrik 

o Henrik har talt med Clever den 16. september. 

▪ Vi kan enten købe eller leje en ladeboks hos Clever. 

▪ En ladestander koster 5.000 kr + moms 

▪ Vi må ikke anvende Clever laderstandere hos Nordania Leasing uden tilladelse. 

Virksomheden betaler måske for mere for strømmen end de for tilbage fra Clever. 

▪ Vi skal have en tilladelse fra kommunen og vide hvor og hvor mange ladestandere 

vi ønsker før Clever kan udarbejde et tilbud. 

• Kommune og politiker. Peter taler med på vegne af Grundejerforeningen. 

o Peter har skrevet til næstformand for miljø og teknik. Han har svaret og forstår 

problemstillingen. Vil gerne mødes med os. 

• eCar Expo København 29. – 31. oktober. Øksnehallen. Christian undersøger mulighederne 

o Afventer opdatering fra Christian 

• Cloud løsning. Peter finder en løsning til os 

o Peter har den 1. september sendt link til Google drev. 

o Link: https://drive.google.com/drive/folders/184az8Y8v0eYA-I5GFUD3nY3hT2mz-

Y6f?usp=sharing_eil_m&invite=CLGLyaIM&ts=612f0685 

Hvor mange ladestik har vi behov for og hvornår? 

• Individuel ladestander ved hvert hus 

o Godkendelse af kommunen 

o Strøm fra hvert hus eller via fælles ledning i fortorv 

o Nye ideer til kabel  

• Fælles ladestandere 

• Biler på Keilstruplund 

• Blok A  14 

• Blok B. 17 

• Blok C  15 

• Blok D 14 

• Blok E  15 

• Total 75 
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Anbefaling 3-5 biler pr ladestander. Dvs 15-19-25 ladestandere når alle har en elbil. 

Man forventer at i 2030 er 20-35% elbiler. Keilstruplund 15-26 elbiler i 2030. Vi skal have 3 - 9 

(26/3=9 og 15/5=3) ladestandere i 2030. 

Antagelse 

• 2030: 10 ladestik 

• 2028: 8 

• 2026: 6 

• 2024: 4 

• 2022: 2 

Placering af fælles ladestandere 

• Offentlig vej 

o Uden fortorv 

▪ #1 Mellem blok D og E. Plads til mange biler. 

▪ #2 For enden af blok D. Syd for blok D. Plads til 3-4 biler 

▪ #3 Ud for nummer 55. Plads til 2 biler 

o Med fortorv 

▪ #4 Ved bålpladsen. 3 biler 

▪ #5 Ved container 2 biler. 

▪ #6 Mølledamsvej 4-6 biler. Der er parkering forbudt. Kan det 

▪ #7 Nobisvej. Er der muligt at parkere langs hundeluftergrunden. 

▪ #8 Før hus nr 1 og 2. 1+1 bil. 

▪ #9 Efter nr 53 (Høgsberg). 1 bil. Spærreflader. 

• Privat område 

o #10 Hundeluftergrunden. 30 x 15 m Rigtig Mange biler 

o #11 Containerpladsen. 2+3 biler 

o #12 Mellem blok D og E (Som #1 men privat parkering). Mange pladser. 

o Ekstra omkostninger til parkerings areal. 

o Opgave: Jess undersøger pris for parkeringsareal med fliser med græs. 

• Tilladelse fra kommune 

• El tilslutning 

Næste møde hos Henrik i nr 37 torsdag den 30. september kl 19:00 28. oktober klokken 19:00. 

• Fokus på tilldelser fra kommune. 

o Kabler i fortorv 

o Ladestander ved kansten i græsrabat. 

o Laderstander mellem fortorv og vej. 

o Ladersatnder på privat grund med tilkørsel over fortov 

 

  



Ladestander til elbil på Keilstruplund 
Møde 31. august 2021 hos Henrik i nummer 37 

Deltagere 

• Ole Norlin nr, ole.norlin@mail.dk (Kunne ikke deltage) 

• 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, nr37, hlh@privat.dk, 40598461 

Agenda 

• Hvem er vi og hvad er vores motivation for at deltage og hvilke kompetencer har vi i gruppen? 

o Christian: Skal på et tidspunkt skifte til elbil. Økonomi kompetencer. 

o Peter: Skal på tidspunkt skifte til elbil eller hybrid. Kompetencer: IT og Facility og kontakt til 

offentlige myndigheder. 

o Jess: Skal snart have en elbil. Den gamle er ved at dø. Arbejder på en skole som uddanner 

elbil mekanikere. Ønsker en lave faste driftsomkostninger. Har prøvet mange elbiler. 

o Henrik: Ønsker at skifte til elbil når der er en plan for lademulighed på Keilstruplund. 

Uddannet Elektroingeniør. 

• Hvad er målet med denne arbejdsgruppe? 

o Kortsigtet 

▪ Tilladelse fra kommunen 

▪ Et par ladestandere. 

▪ En grøn miljøprofil for Keilstruplund 

o langsigtet mål 

▪ En billig løsning 

▪ Solceller 

▪ Foreningen køber strøm billigt og sælger til grundejere. 

• Hvad er udfordringerne ved at etablere ladestander på keilstruplund 

o Keilstruplund en offentlig vej.  

o Det er ikke tilladt at have et ladekabel over fortorv og det fungerer ikke ved snerydning. 

• Mulighed #1 

o Kabelbro til fortov. Vi ønsker at undersøge om det vi kan få kommunes tilladelse til en 

kabelbro. Henrik finder tegninger og Jess tager kontakten med kommunen. 

o Mastesikring til hvert hus. Hvor mange ampere er mastesikringen på? Hvor kraftig lader kan 

vi opsætte til elbil på Keilstruplund ved hvert hus? 3x10A eller 3x16A? Christian taler med 

Jan. 

• Mulighed #2 Langsigtet Løsning 

o En løsning der kan udbygges således at der er en ladestander ved hvert hus. 

o Indhente tilbud fra Clever/EON og tale med FDM. Henrik 

o Indhente tilbud på en privat løsning hvor Keilstruplund afholder alle 

etableringsomkostninger 

o Kommune og politiker. Peter taler med på vegne af Grundejerforeningen. 
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eCar Expo København 29. – 31. oktober. Øksnehallen. Christian undersøger mulighederne. 

OPAVER 

• Cloud løsning. Peter finder en løsning til os. 

Næste møde 

• 16. september klokken 19:30 hos Henrik i nr 37. 

Links 

• https://www.danskelbilalliance.dk/ 

• www.Ladepris.dk 

 

Tak for et godt og hyggeligt møde. Vi ses       

https://www.danskelbilalliance.dk/
http://www.ladepris.dk/

