
Ekstraordinær generalforsamling 9. maj 2022 – Bilag til forslag om etablering af ladestandere 

Forslag Pris inkl. moms Tilskud Foreningens udgift 

Forslag 1 - Den store pakke 
En ekstra ladestander ved fælleshuset (Clever) (med 
to udtag) + to nye ladestandere (med hver ét udtag) 
ved volden (Aura)   
= i alt fire nye udtag (med mulighed yderligere to 
udtag på Aura-standerne)  

125.885 kr. 31.471 kr. 94.414 kr. 

Forslag 2 – Mellempakken 
To nye ladestandere ved volden (Aura), ikke nogen 
ekstra stander ved fælleshuset  
= to nye udtag (med mulighed yderligere to udtag på 
Aura-standerne)  

96.790 kr. 24.198 kr. 72.593 kr. 

Forslag 3 - Den lille pakke  
En ekstra ladestander ved fælleshuset (Clever)  
= to nye udtag  

29.095 kr. 7.274 kr. 21.821 kr. 

 

Bemærkninger 

• Der er 25 % tilskud til hele projektet fra Bolig- og Planstyrelsen 

• Der er på sidste ordinære generalforsamling afsat 11.600 kr. på budgettet til udvidelse af 

ladestanderkapaciteten. 

• Der er desuden indhentet et alternativt tilbud fra Clever på etablering af ladestandere langs med 

Nymarksvej. Tilbuddet er dog væsentligt dyrere end Auras tilbud (ca. 25 % dyrere), og er derfor ikke 

medtaget. 

• Der er 6 måneders binding hos Aura – herefter mulighed for at skifte til fx Clever (mod betaling)  

• Auras ladestander ses på foto (Clevers ladestander kan ses ved fælleshuset) 

 

• Hos Clever er der mulighed for et ’flat rate’ abonnement eller ad hoc betaling. Hos Aura er der ad 

hoc betaling pr. kWh.  

• Der vil blive lavet forslag til revision af parkeringsreglerne når det bliver relevant. 

• Udover installationen koster det et månedligt abonnement (inkl. moms) på 100 kr. (Aura) / 125 kr. 
(Clever) pr. ladeudtag til vedligehold, service og reparationer. 

• De kilowatt-timer der trækkes fra standerne, betales i første omgang via foreningens elregning. De 
enkelte brugere tapper og betaler strøm via en ’Spirii’ app, som sørger for at brugernes betaling går 
direkte til foreningens kasse. (Spirii er et nyt ladestanderfirma, som Aura samarbejder med). 
Derudover får foreningen en afgiftsrefusion på 1,12 kr./kWh. Spirii opkræver et administrationsgebyr 
på 0,50 kr./kWh. Foreningen bestemmer selv kilowatttimeprisen for brugerne. Så hvis foreningen fx 
vælger kun at opkræve den rene elpris plus et lille ekstra beløb - kan foreningen akkumulere en 



opsparing til brug for fx investering i den næste stander. Og brugerne slipper med en betaling 
svarende til den almindelige rene elpris plus lidt ekstra. 

• Ved etablering af ladestandere langs Nymarksvej (forslag 1 og 2 – ladestandernes placering er 

markeret med grønt på billedet) trækkes strømmen fra skabet ved skellet til rækkehusene. (skabet 

er markeret med orange på billedet)  

 

• Gravearbejde og retablering er inkluderet i tilbuddene. Der vil blive gravet i volden i den side der 

vender ind mod P-pladserne - ved P-pladsen ud for Gård 8 og i noget af volden ved P-pladsen ud for 

Gård 7. 

• Den foreslåede ekstra Clever-ladestander tilkobles det nuværende ladesystem ved fælleshuset  

 
 

• Til løsningen langs med Nymarksvej vil det være muligt at tilkoble endnu to ladestandere med hver 

to udtag på et senere tidspunkt. 

 


