Sådan søger du om tilladelse

LADESTANDER TIL
ELBIL
Bor du på privat fællesvej? Og vil du opsætte en
ladestander til din elbil – enten inde på din grund eller
ude ved vejen? Så skal du søge om tilladelse. Følg
denne vejledning.
Hvis du bor på offentlig vej, kan du læse om muligheden
for ladestander på kk.dk/elbiler
Ved du ikke, om din vej er privat fællesvej eller offentlig
vej? Tjek vejens status her
Hvad koster det at få en ladestander op?
Det er gratis at søge om tilladelse. Ejendommens ejer
eller ejerforening betaler selv alle udgifter til at
planlægge, købe, opsætte, vedligeholde og eventuelt
senere nedtage ladestanderen.

Fortov og kørebane set oppefra – med inventarzonen i rød

Hvis ladestanderen skal stå på fortovet (i inventarzonen)
Hvad kræver det?
Her på siden kan du se, hvad vi kigger på, når vi behandler
din ansøgning. Vi vurderer altid de konkrete forhold, så i
nogle tilfælde kan vi give tilladelse til andre løsninger end
dem, der er beskrevet her.
Du skal selv fjerne ladestanderen igen
Hvis du på et tidspunkt ikke har brug for ladestanderen
mere, skal du genskabe de oprindelige forhold. Det vil
sige, at du skal fjerne hele ladestanderen og retablere
fliser og asfalt.
Hvor kan ladestanderen stå?
Ladestanderen kan enten stå på din egen grund eller ude
ved vejen. Da ladestandere ved vejen har risiko for at blive
påkørt af biler, anbefaler vi altid at sætte ladestanderen op
inde på din grund.
Hvis du ikke har plads til ladestanderen på din egen
grund, skal du søge om at lov til at sætte ladestanderen på
fortovet i det område, der ligger mellem fortovsfliserne
og kørebanen. Dette område kaldes også inventarzonen.

1.

Der skal være mindst 1,5 meter frit gangareal på
fortovet, så kørestole og barnevogne kan passere
en fodgænger

2.

Ladestanderen skal stå mindst 30 cm fra
kantstenen, for at den ikke bliver påkørt.

Hvis ladestanderen skal stå på egen grund
1. Ledningen fra ladestanderen må ikke ligge frit hen
over fortov og andre gangarealer.
2. Ledningen skal altid ligge i en oplukkelig skinne
med skridsikker overflade på tværs af
gangarealet/fortovet
3. Skinnen skal være gravet ned, så den er i niveau
med fortovet.
Kræver det ja fra andre?
Du skal have ja til placeringen i grundejerforeningen,
vejlauget eller hos vejens ejer.
Hvis ladestanderen skal stå på fortovet (i inventarzonen),
skal politiet desuden godkende placeringen. Vi sørger for
at spørge politiet, så det behøver du ikke tænke på.

SÅDAN SØGER DU OM TILLADELSE
Vær opmærksom på, at vi kun kan behandle ansøgningen, hvis den opfylder alle de krav,
der er beskrevet her.
1. Vis på en målfast tegning (1:250), hvad
du søger tilladelse til.
Hvis ladestanderen skal stå på fortovet
(inventarzonen), skal tegningen vise:
•
hvor ladestanderen skal stå
•
afstanden mellem ladestanderen og
kanten på kørebanen
•
afstanden mellem ladestanderen og
skellet ind til din grund
•
hvor der står eksisterende vejudstyr
som skilte, træer, cykelstativer, el-skabe
mv.
Hvis ladestanderen skal stå på din egen
grund, skal tegningen vise:
•
hvor ladestanderen skal stå
•
afstanden mellem ladestanderen og
skellet ind til din grund
•
hvor i fortovet/gangareal, du vil
placere den oplukkelige, skridsikre
skinne til ledningen.

2. Sådan laver du nemmest tegningen
1. Gå ind på Københavnerkortet kbhkort.kk.dk
2. Indtast ejendommens adresse i kortets søgefelt.
3. Zoom ind til det ønskede udsnit af kortet, og print
udsnittet i A4 eller A3.
4. Tegn placering af ladestander, skinne osv. ind, og
skriv målene på i centimeter
5. Scan eller fotografér den færdige skitse, så den er
klar til at blive mailet sammen med ansøgningen.
3. Mail ansøgningen
Mail din ansøgning til vejaendring@tmf.kk.dk. Husk
at vedhæfte:
 tegning (pdf), der viser ladestanderens
placering, størrelse osv.
 underskrevet erklæring fra grundejerforening,
vejlaug eller vejens ejer om, at du må opsætte
ladestanderen
 datablad, der dokumenterer, at den oplukkelige
skinne er skridsikker
 datablad, der viser mål på ladestanderen.

Spørgsmål?
Kontakt Center for Trafik og Byliv Tilladelse til Vejændring
Tlf. 33 66 36 56
vejaendring@tmf.kk.dk
Hvad siger loven?
Se Lov om private fællesveje § 57
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