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KL's input til Bilkommissionens arbejde med ladeinfra-
struktur 

 

National strategi for udrulning af elladestandere 
Etableringen af en effektiv ladestanderinfrastruktur for elbiler, der binder hele 

landet sammen, er en stor og vigtig opgave, både økonomisk og organisato-

risk. 

 

Hvis udrulningen af infrastrukturen alene overlades til markedskræfterne, 

som det har været tilfældet for den nuværende infrastruktur for fossilt brænd-

stof, er der risiko for, at der lokalt vil opstå store huller i infrastrukturens dæk-

ning, hvor elbiler ikke er en attraktiv mulighed.  

 

Givet at den grønne omstilling ikke kan vente på en organisk udrulning af la-

destanderinfrastrukturen, er der behov for, at det offentlige Danmark kan un-

derstøtte udviklingen. Det er på den baggrund KL’s klare forventning, at der i 

forbindelse med de kommende forhandlinger om udrulning af ladestanderin-

frastruktur indgås aftale om en national strategi på området, herunder at der 

fastlægges roller og opgaveansvar mellem de forskellige aktører.   

 

KL ønsker helt generelt, at kommunerne får mulighed for at understøtte 

etableringen af ladestandere, som led i en landsdækkende plan for etable-

ringen af ladestanderinfrastrukturen. Dette forudsætter dog, at kommunerne 

får de nødvendige hjemler hertil samt det nødvendige finansieringsgrundlag. 

 

I det følgende peger KL på tre forhold, der bør håndteres i forbindelse med 

en kommende national strategi på området: 

 
– Etablering af et formaliseret samarbejde mellem centrale aktører 

– Tilvejebringelse af et klart regelgrundlag samt nødvendige finansierings-

muligheder for etablering og brug af kommunale ladestandere 

 

– Revision af planloven, så udrulning af ladestanderinfrastruktur bliver en in-

tegreret del af byudviklingen 

 

Ad 1) Etablering af formaliseret samarbejde mellem de centrale 
aktører 
I dag sker udrulning af elladestanderne sporadisk og ukoordineret og uden 

et fælles samarbejde om monitorering, evaluering af fremdrift og opfølgende 

indsatser. Som en del af den kommende nationale strategi for udrulning af 

ladestanderinfrastruktur foreslår KL, at der etableres et konkret samarbejde 

mellem stat, kommuner og aktørerne på markedet. Et formaliseret samar-

bejde, evt. i form af et partnerskab, vil bl.a. kunne sikre:  
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– At de rigtige analyser bliver gennemført, så infrastrukturen bliver udbygget 

på baggrund af indsigt i de lokale forhold og behov, og med inddragelse af 

den nødvendige viden. 

– At der kan ske en målrettet og effektiv udpegning og finansiering af pilot-

projekter og metodeudvikling generelt. 

– At indsatser og aktiviteter kan blive evalueret hurtigst muligt. 

– At der gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og øvrige parter 

undgås unødig forsinkelse i arbejdet med at udvikle og tilpasse den nød-

vendige regulering. 

– At der kan etableres et bredt funderet, retfærdigt og smidigt betalingssy-

stem til gavn for alle forbrugere 

– At kompetenceudviklingen hos alle aktører kan ske samordnet og koordi-

neret parterne imellem. 

– At der kan etableres en effektiv vidensdeling og kommunikation mellem 

alle målgrupper, og på de rigtige platforme. 

 

Ad 2) Bedre regler og finansiering ift. kommunale ladestandere 
Der er i dag ret snævre grænser for, at kommunale elladestandere kan bru-

ges af andre end kommunen selv. KL foreslår, at der som led i en national 

strategi på området etableres det nødvendige lovgrundlag for, at kommuner-

nes egne investeringer i ladestandere kan indgå i den samlede infrastruktur. 

Lovgivning og øvrige tiltag skal ligeledes understøtte udvikling af de kon-

krete modeller for finansiering, etablering og drift af sådanne ladestandere.  

 

Kommunens aktuelle mulighed for at kunne tilbyde kommunal ladeka-

pacitet til øvrige elbiler 

Kommunen har i dag både ret og pligt, jf. ladestanderbekendtgørelsen fra 

marts 2020, til at opsætte ladestandere på egne arealer, og til at sikre oplad-

ning af egne elbiler. Det er imidlertid KL’s vurdering, at den nuværende lade-

standerbekendtgørelse alene sigter efter en rettidig implementering af EU’s 

bygningsdirektiv i dansk lov. Ladestanderbekendtgørelsen adresserer såle-

des ikke de reelle behov for, at kommunale ladestandere kan indgå i en ef-

fektiv ladestanderinfrastruktur i det kommende årti. 

 

Jf. Indenrigsministeriets fortolkning af især kommunalfuldmagten, må kom-

munerne ikke udføre erhvervsvirksomhed, og må derfor heller ikke lave en 

egentlig forretning ud af egne ladestandere. Der er imidlertid mulighed for, at 

kommunen kan udbyde lovligt opstået overkapacitet til andre brugere på 

markedsvilkår. Det er dog på nuværende tidspunkt uklart, hvordan kommu-

nerne mere konkret kan administrere ”lovligt opstået” eller ”på markedsvil-

kår”, herunder hvilken prisstruktur der skal gælde.  

 

KL’s forslag til fremtidig regulering af de kommunale ladestandere 

For at kommunens ladestandere kan indgå i den samlede infrastruktur i nød-

vendigt omfang, er der, jf. ovenstående, behov for, at der tilvejebringes de 

nødvendige hjemler og det nødvendige finansieringsgrundlag til kommu-

nerne.  

  

./. Dette understøttes af Social- og Indenrigsministeriets udtalelse til KL (juli 

2020) om rækkevidden af kommunalmagten, hvoraf det fremgår, at: 
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”…[ministeriet] anbefaler generelt, at der tilvejebringes lovhjemmel til kom-

munal opgavevaretagelse, hvor der kan fastsættes nærmere vilkår og be-

stemmelser om rammerne for den kommunale opgavevaretagelse, idet der 

herved undgås tvivl om kommunernes muligheder og pligter på det pågæl-

dende område.” 

 

Og endvidere: 

 

”Det er sammenfattende Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at det 

kræver hjemmel i den skrevne lovgivning, hvis kommuner skal kunne stille 

el-ladestandere til rådighed for fx ansatte, gæster eller offentligheden, jf. her-

ved tillige Social- og Indenrigsministeriets tilkendegivelse herom på mødet 

den 4. juni 2020, herunder om kravet om lovhjemmel, hvis kommuner skal 

kunne yde tilskud til privates etablering og drift af el-ladestandere.” 

 

På den baggrund foreslår KL, at der udarbejdes en decideret el-bilslovgiv-

ning eller på tilsvarende vis etableres et klart regelgrundlag og det nødven-

dige finansieringsgrundlag for kommuners fremtidige opgavevaretagelse på 

området. 

 

En fremtidig regulering skal gøre det muligt for kommunerne at: 

– bidrage til en effektiv infrastruktur med de ladestandere, kommunen selv 

skal opsætte til at dække egne behov 

– så vidt muligt forebygge, at der opstår huller i infrastrukturens dækning i 

de områder, hvor markedet på et givet tidspunkt ikke ses at kunne levere 

de nødvendige ladestandere. 

 

Givet at en national strategi for elbiler placerer dele af ansvaret for infra-

strukturens etablering og dækning hos de offentlige myndigheder, vil en af-

gørende forudsætning for kommunernes muligheder ligeledes være, at der 

kan tilvejebringes den nødvendige finansiering. Det kan f.eks. være i form af 

puljer, der stilles til rådighed for etablering af infrastruktur, understøttelse af 

prisstrukturer o.l. 

 

Ad 3) Ladestanderinfrastrukturen skal kunne integreres i byud-
viklingen 
KL foreslår, at det i langt højere grad end i dag bliver muligt at fastlægge 

rammerne for placering og etablering af ladestanderinfrastruktur i forbindelse 

med konkrete byudviklingsprojekter. Dette kræver formentlig en ændring af 

planloven.  

 

Kommunernes aktuelle muligheder for at planlægge for ladestanderin-

frastruktur samt reservere parkeringsarealer  

Med udstedelsen af ladestanderbekendtgørelsen fra marts 2020 er der ind-

ført krav om, at der skal etableres ladestandere eller forberedes til etablering 

af ladeinfrastruktur ifm. nybyggeri samt ombygninger.  

 

Kravet om ladestandere udmøntes i dag ifm. kommunens byggetilladelse. 

Byggetilladelsen gives imidlertid sent i processen, og først efter at områdets 

arealer er disponeret ift. placering af bygninger, anlæg, infrastruktur, herun-

der ledninger mv. Når elladestanderne ikke kan tænkes ind fra starten, kan 

det bl.a. være vanskeligt at finde den nødvendige plads til standere og andre 
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relaterede anlæg. Dermed er der også risiko for, at de nye krav i byggeloven 

vil indebære betydelige meromkostninger for bygherren.  

 

KL’s forslag til fremtidig regulering af ladestandere i byudviklingen  

KL foreslår derfor, at etablering af ladestanderinfrastruktur, herunder også 

mindre transformerstationer, kan ske i forbindelse med byplanlægningen. 

Planlovens nuværende rækkevidde på dette punkt er imidlertid uklar, og der-

for bør lovgrundlaget styrkes på både kommuneplanniveau og på lokalplan-

niveau. Ligeledes bør planlovens regler for reservation af parkeringspladser 

til el- og delebiler gøres tydeligere, og der bør tilvejebringes en samlet vej-

ledning på området, der går på tværs af byggelov, planlov og vejregler.  

 

Planlægning for ladestandere i forbindelse med byudvikling 

KL foreslår, at planloven justeres både på kommuneplanniveau og på lokal-

planniveau. På kommuneplanniveau bør præciseres, at der kan indføres ret-

ningslinjer for etablering af tekniske anlæg, herunder ladestandere og trans-

formerstationer, indenfor udpegede områder. Eksempelvis med ophæng i 

planlovens nuværende §11a nr. 5. Kommuneplanen bruges allerede i dag til 

at fastlægge retningslinjer eller rammer for fx parkeringsnormer i kommunen 

eller for enkeltområder i kommunen. På lokalplanniveau bør det præciseres, 

at kommunen kan stille krav om etablering og placering af ladestandere og 

små transformeranlæg. Eksempelvis med ophæng i planlovens §15, stk.2 

nr. 5. Fordelene er blandt andet, at:  

 

– Der allerede i lokalplanprocessen kan tages stilling til, hvor den nødven-

dige ladestanderinfrastruktur skal etableres på arealet, herunder også pla-

cering af tom-rør til senere udrulning af ladestandere, 

– Der også gives mulighed for at stille krav om etablering og placering af 

små lokale transformerstationer, der kan understøtte en ladestanderinfra-

struktur,  

– Der efter en konkret vurdering kan stilles krav om flere ladestandere, ud-

over de minimumskrav, der findes i ladestanderbekendtgørelsen, eller 

krav om etablering af ladestandere i projekter, der ikke er omfattet af lade-

standerbekendtgørelsen, 

– Etablering og placering af ladestandere vil indgå i lokalplanens samlede 

planmæssige afvejning af parkeringsforhold i området, herunder generelle 

parkeringsnormer, udpegning af specifikke parkeringsarealer til elbiler, de-

lebiler mv.,   

– Kommunen allerede på planlægningstidspunktet kan vurdere og reservere 

de arealer, der er brug for, med udgangspunkt i de tekniske løsninger på 

området, 

– Det vil give et langt klarere grundlag for den efterfølgende byggesagsbe-

handling. 

 

Mulighed for reservation af parkeringspladser til elbiler, delebiler mv. 

KL foreslår endvidere, at kommunerne i forbindelse med planlægningen har 

mulighed for at reservere parkeringspladser til el- og delebiler. Erhvervssty-

relsen har i notat sendt til KL i august 2020 præciseret, at selvom lovgivnin-

gen ikke eksplicit omtaler muligheden for, at kommunerne kan planlægge for 

el- og delebiler, så er Erhvervsstyrelsen af den opfattelse, at bestemmelsen 

rummer hjemmel til, at kommunerne kan planlægge for bl.a. el- og delebiler. 

KL foreslår, at hjemlen tydeliggøres i forbindelse med en kommende plan-

lovsrevision. 



Dato: 17. september 2020 

 

Sags ID: SAG-2019-05296 

Dok. ID: 2979691 

 

E-mail: KSL@kl.dk 

Direkte: 3370 3194 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 5 af 5 

NOTAT 

 

 

En styrket vejledningsindsats 

KL foreslår, at der, i forlængelse af de nødvendige lovjusteringer, udarbejdes 

en samlet vejledning på området. Vejledningen bør inddrage reglerne i både 

planloven, byggeloven, vejloven samt aktuel viden ift. de tekniske løsninger 

og muligheder, således at der etableres ét samlet og klart administrations-

grundlag for sikring af elladestanderinfrastruktur i byudviklingen.  

 

 


