
 
    

Ringkøbing, den 23. august 2019 

 

 

 

 

Til Transport- og Boligministeriet 

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven (jnr. 2019-3143) 

 

I Elbilforeningen FDEL er vi glade for, at EUs bygningsdirektiv og den danske følgelovgivning fremover stiller 

krav til bygherrer om etablering af ladestandere til elbiler. Med dette høringssvar ønsker vi at bidrage til, at 

den nye lov bliver en reel støtte for omstillingen til en grønnere bilpark i Danmark.  

EU-direktivet er baseret på et mål om, at 30 procent af Europas nye biler skal være nulemissionsbiler i 2030 

(KOM(2017) 676). I Danmark er målet, at 100 procent af nysalget i 2030 skal være nulemissionsbiler. 

Derfor bør Danmark gå videre, end direktivet pålægger os.  Dette gælder både omfang og tidslinie. 

Elbilforeningens detaljerede høringssvar findes på de følgende sider. Vores høringssvar vedrører 

lovforslaget såvel som den bekendtgørelse, der ifølge forslaget skal udmønte loven.  

Nogle af kommentarerne vedrører muligvis andre ressortområder end transport- og boligministeriets. Her 

er det vigtigt for lovens og bekendtgørelsens effekt, at de relevante ministerier inddrages. 

Elbilforeningen står gerne til rådighed for spørgsmål og yderligere uddybning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Elbilforeningen FDEL 

Anna Hilden, formand 

 

Elbilforeningen FDEL er de danske elbilisters forbrugerorganisation. Vi arbejder for flere elbiler på de danske 

veje og for den grønne omstilling af transporten. FDEL har ca. 900 betalende medlemmer og mere end 3000 

følgere i hele Danmark. Se mere på www.fdel.dk og følg os på Facebook og Twitter.  

http://www.fdel.dk/
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Høringssvar 

1. Fysisk tilgængelighed 

Hvis ikke laderne er reelt tilgængelige for dem, der skal bruge dem, har loven og bekendtgørelsen ingen 

værdi, og bygherrens ekstra udgifter til etablering af ladestandere er spildt. Defor skal det sikres, at 

ladepladserne kan forbeholdes elbiler med ladebehov. 

1.1 Loven skal give mulighed for, at ladepladserne kan forbeholdes elbiler under opladning.  Det skal ske 

ved hjælp af tydelig skiltning og evt. bemaling. 

1.2 For offentlige parkeringspladser skal ladepladserne være forbeholdt elbiler under opladning. 

Bemærkninger:  

- I praksis kan det være fornuftigt at tillade, at ladende biler bliver holdende på pladsen efter 

opladning, for eksempel om natten.  

- Nogle steder, for eksempel ved indkøbscentre eller på offentlige P-pladser i byer, vil en 

tidsbegrænsning på for eksempel 3-4 timer være relevant.  

- Hvis de øvrige parkeringspladser har tidsbegrænsning på under 3-4 timer, må ladepladserne kunne 

undtages herfra, da kortere opladningstid ved en normallader (<= 22 kW AC) for mange bilmodeller 

ikke rigtig giver mening (en bil, der lader ved 3,7 kW på AC, skal lade ca. 4 timer for at få strøm nok 

til 100 kilometers kørsel). 

1.3 Det skal være muligt for parkeringspladsens ejere eller anden myndighed at håndhæve 

parkeringsreglerne på ladepladser på samme måde, som de kan håndhæve regler for parkering på de 

øvrige pladser. 

2. Kommerciel tilgængelighed 

Det skal være praktisk muligt for alle elbilister at lade ved ladestanderne, også uden at de behøver at tegne 

aftale hos en bestemt udbyder. Dette er allerede fastlagt i dansk lov (Bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for 

alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer af 8. maj 2018).  

I dag opfylder selskaberne i praksis loven ved, at man kan sende en SMS eller downloade en speciel app for 

at lade på ladere fra et selskab, man ikke er kunde hos. Dette er for kompliceret og hæmmer udbredelsen 

af elbiler og elbilturisme. Alle ladere, der bruges af mere end en enkelt elbilist, bør i fremtiden kunne 

aktiveres ved brug af kreditkort. 

2.1 På offentlige parkeringspladser skal laderne kunne aktiveres ved brug af et dansk eller internationalt 

kreditkort. 
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3. Beboelsesejendomme 

Direktivets bestemmelser om opstilling af og forberedelse til ladestandere ved beboelsesejendomme er et 

stort skridt fremad for beboerne i etagebyggeri og for udbredelsen af elbilisme i byerne.  

Men direktivet og lovforslaget omfatter kun nye beboelsesejendomme og ejendomme, der gennemgår en 

større renovering. Beboere i eksisterende byggeri har ringe støtte i direktiv og lovudkast, hvis de ønsker at 

skifte til elbil. Derved kommer lovudkastet til at hæmme udbredelsen af elbiler, især i byerne. 

Elbilforeningen mener, at beboere i etagebyggeri med parkeringspladser skal have ret til at få etableret en 

ladestander.  

3.1 Lovforslag og bekendtgørelse udvides, så beboere i etagebyggeri med tilhørende parkeringspladser 

får ret til etablering af ladestander.  

Bemærkning:  

- Dette kan implementeres efter norsk forbillede (for ”sameier” gælder: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65#KAPITTEL_5 (paragraf 25), for ”borettslag” er 
et lovforslag i høring: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-
i-plan--og-bygningsloven-eierseksjonsloven-og-
burettslagslova/id2642313/?expand=horingsnotater)  

4. Stiktyper og effekt 

Direktivet nævner ikke noget om, hvilke stiktyper og hvilken effekt ladestanderne skal have. Dermed kunne 

direktivets krav i princippet opfyldes ved at opstille 220 V stikkontakter.  

Dette er dog af mindst to grunde ikke en god idé: For det første tager opladning ved 220 V via 

”mormorkabel” mellem 3 og 10 gange så lang tid som opladning ved en 11-22 kW normallader. For det 

andet kan brug af ”mormorkablet” være forbundet med brandfare.  

Derfor skal det specificeres i bekendtgørelsen, at der skal være tale om 11-22 kW normalladere med Type 

2-stik – eller eventuelt hurtigladere (>= 50 kW DC) med CCS-stik. 

4.1 Det skal præciseres i bekendtgørelsen, at ladestanderne enten skal have Type 2-stik og kunne yde 

mindst 11 kW AC eller skal have CCS-stik og kunne yde mindst 50 kW DC – eller begge dele i 

kombination. 

Bemærkning:  

- Som vi læser direktivet, retter det sig primært mod steder, hvor bilisterne opholder sig et stykke tid 

(arbejdspladser, boliger, bycentre, indkøbscentre, hospitaler osv.), ikke mod rastepladser og 

lignende. Det giver dermed i de fleste tilfælde mest mening at opstille normalladere. De er langt 

billigere at etablere, de giver en jævnere belastning af elnettet, og de giver mulighed for forskudt 

opladning, så strømmen trækkes, når der er overskud af den. Normalladning er også det bedste for 

bilernes batterier. Endelig foretrækker elbilister i etageboliger ifølge Elbilforeningens egen 

undersøgelse at oplade ved normalladere frem for hurtigladere, se denne artikel: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65#KAPITTEL_5
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-plan--og-bygningsloven-eierseksjonsloven-og-burettslagslova/id2642313/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-plan--og-bygningsloven-eierseksjonsloven-og-burettslagslova/id2642313/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-plan--og-bygningsloven-eierseksjonsloven-og-burettslagslova/id2642313/?expand=horingsnotater
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https://www.altinget.dk/transport/artikel/elbilforening-hurtigladning-bliver-ikke-et-problem-i-

byerne .   

5. Tidslinje 

Direktivet og lovudkastet nævner 2025 som frist for indførelse af ladestandere i eksisterende byggeri. Det 

er for sent, hvis formålet er at fremme overgangen til elbiler og sikre, at den sidste benzin- eller dieselbil er 

solgt i 2029. Det gælder især i byerne, hvor mange er henvist til at lade bilen op på arbejdspladsen eller i 

det offentlige rum. Derfor skal implementeringen fremskyndes: 

5.1 Krav til etablering af ladestandere i eksisterende byggeri skal træde i kraft i 2023.  

https://www.altinget.dk/transport/artikel/elbilforening-hurtigladning-bliver-ikke-et-problem-i-byerne
https://www.altinget.dk/transport/artikel/elbilforening-hurtigladning-bliver-ikke-et-problem-i-byerne

