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Notat 

Til Teknik- og Miljøudvalget 

 

 

 

Etablering af lynladere til elbiler på vejareal 

 

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. august 2021 

blev nedenstående medlemsforslag fremsat: 

Det foreslås, 

At partierne pålægger Teknik og Miljøforvaltningen at anvise en løs-

ning, der giver mulighed for, at private aktører kan opstille el-lynladere 

på offentligt vejareal således, at Københavns egne rammer ikke bloke-

rer for udrulningen af den grønne mobilitet, der fordrer en robust grøn 

infrastruktur f.eks. ved opstilling af flere el-ladestandere og lyn el-la-

dere i København.   

(Stillet af Radikale Venstre og Venstre)   

Medlemsforslaget blev vedtaget uden afstemning.  

 

Løsning 

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med et elforsyningssel-

skab og en ladestanderoperatør udviklet en model for etablering af el-

ladestandere på offentligt vejareal, som for både elforsyningsselskabet 

og kommunen modvirker uvedkommende udgifter og unødige risici. 

Modellen placerer den økonomiske udgift og risiko hos ladestander-

operatøren, som også er den, der har det forretningsmæssige formål og 

den dertil knyttede indtjening. 

 

Tilladelsen til ladestander 

Ladestanderopratøren søger, og gives tilladelse til, det samlede anlæg 

herunder nødvendige forsyningselementer i henhold til Lov om offent-

lige veje § 80. Tilladelsen er suppleret med en række vilkår, herunder 

krav om bankgaranti, der sikrer, at vejmyndigheden i forvaltningen be-

varer sine rettigheder til at indrette og ændre vejen til vejformål, og at 

ladestanderoperatøren skal holde kommunen fri for økonomiske konse-

kvenser ved dette.  
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Tilladelse til Vejændring 2/3 

 

 
Tilladelsen til forsyningselementet 

Da lynladere til elbiler påvirker elnettet meget, vil der ofte være behov 

for opstilling af særlige forsyningselementer i umiddelbar tilknytning til 

selve laderne.  

Forsyningsvirksomheden søger vejmyndigheden om tilladelse til opstil-

ling af forsyningselementet, som ofte vil være en transformator. Forvalt-

ningens vejmyndighed giver tilladelse i henhold til Lov om offentlige 

veje § 80 på vilkår. Forsyningselementet må kun anvendes til forsyning 

af den konkrete ladestanderopstilling, og skal tilpasses, hvis ændringer 

af vejen nødvendiggør det. Omkostninger ved flytning og tilpasning af 

forsyningselementet betales af vejmyndigheden, som modregner hos 

ladestanderoperatøren. En bankgaranti sikrer, at der er dækning for 

modregningen. Ved ophør af forsyning fjerner forsyningsselskabet sin 

forsyningsenhed/-0element for egen regning. 

 

Baggrund 

Ankestyrelsen har vurderet, at der ikke er hjemmel i kommunalfuldmag-

ten til, at kommunen kan etablere offentlige el-ladestandere. Derfor har 

forvaltningen været i dialog med et elforsyningsselskab og en ladestan-

deroperatør om en mulig model.  

De offentlige veje er ikke en ejendom i traditionel forstand, fordi de er 

udskilt af matrikler og beskyttet mod tinglysning af deklarationer, hævd 

og andre private byrder. Kommunen er vejmyndighed og administrerer 

vejene i henhold til lov om offentlige veje. 

I henhold til reglerne for etablering af elforsyning er det praksis, at det 

er kunden/grundejeren, der skal betale for og i fornødent omfang sikre 

de særlige forsyningselementer. Elforsyningsselskabet stiller krav om, at 

kunden sikrer disse anlæg ved tinglysning af deklaration på ejendom-

men samt krav om betaling ved behov for flytning af anlægget. Etable-

rer en privat operatør el-ladestandere på offentlig vej, er der ikke sam-

menfald mellem kunden og grundejer, da anlæggene placeres på of-

fentligt vejareal, og medfører umiddelbart et dilemma i fht. de hensyn 

og regler, som elforsyningsselskabet og vejmyndigheden i forvaltnin-

gen skal håndtere sagerne efter. 

Det er baggrunden for udviklingen af ovenstående løsning.  

 

  



 

Tilladelse til Vejændring 3/3 

 

 
Videre proces 

Forvaltningen har påbegyndt behandlingen af de indkomne ansøgnin-

ger om etablering af lynladestandere efter ovenstående model. 

 

Henriette Hall-Andersen 

Konstitueret vicedirektør 



13. Medlemsforslag om bedre muligheder for opstilling
af lyn el ladestandere i København (2021-0008227)

S��s��emst����n�

 

Det �o�es��s,

�. At ���t�e�ne ���æ��e� Te�n�� o� M���ø�o�v��tn�n�en �t �nv�se en �øsn�n�, �e� ��ve� mu����e� �o�, �t
���v�te ��tø�e� ��n o�st���e e�-��n���e�e �� o��ent���t ve���e�� s��e�es, �t Kø�en��vns e�ne ��mme� ���e
��o�e�e� �o� u��u�n�n�en �� �en ��ønne mo����tet, �e� �o���e� en �o�ust ��øn �n���st�u�tu� �.e�s. ve�
o�st����n� �� ��e�e e�-���est�n�e�e o� ��n e�-���e�e � Kø�en��vn.  

St���et �� R������e Venst�e o� Venst�e   

Mot�v�t�on 

Omst����n�en �� t��ns�o�ten ��� so�t t�� ��øn ��æve�, �t �e� t��ve�e���n�es �en nø�ven���e ���e-�n���st�u�tu�

s��e�es, �t �et ���ve� �tt���t�vt �t �ø�e ��ønt. Kø�en��vn ��� s�t s�� �et m��, �t v� s��� væ�e CO  neut���e �

 o� �e� s����e� omst����n�en �� t��ns�o�ten en v��t�� �o��e. Det e� ���t�e�nes �o��n�n�, �t Kø�en��vns

Kommune s��� s���e, �t �et ���ve� mu���t �o� ���v�te ��tø�e� �t et���e�e �u�t��e e�-���est�n�e�e �� o��ent���t

ve���e�� o� �e�me� un�e�støtte u��u�n�n� �� �en ��ønne mo����tet - o� ���e v�ns�e����ø�e �en.  

P��t�e�ne ���æ��e� Te�n�� o� M���ø�o�v��tn�n� � s�m���e��e me� R���us �t t��ve�e���n�e �e �ette v�����, �e�

s���e�, �t R���us ��n �eve�e st�øm t�� ��n���e�ne o�st���et �� �æste���nc�� �� o��ent���t ve���e��. Omst����n�en

�� t��ns�o�ten ��� so�t t�� ��øn, e� o�s� en ��ø�nesten � D�nm���s ���m����n om �t �e�uce�e �en s�m�e�e

CO  u��e�n�n� �  o� �et e� �e��o� v��t��t �o� ���t�e�ne, �t Kø�en��vn ��emst�� som en me�s����e�. De�

s�nes �t væ�e et u�øse���t ��o��em, ��et �e �es�e�t�ve ��mme� �os ��v. R���us o� Kø�en��vns Kommune

t��s�ne���en�e umu����ø� o�st����n� �� ��n���e�e �� �o��n�e�n�n� �� ���v�t v���som�e� �� o��ent���t ve���e��

o� �et e� �enne u�ens��tsmæss���e� me��ems�o�s���et sø�e� �t ��n�e en �øsn�n� ��.

 

Bes�utn�n�

Te�n��- o� M���øu�v���ets �es�utn�n� �en . �u�ust 

 

Me��ems�o�s���et ��ev ve�t��et u�en ��stemn�n�.

 

Soc����emo���t�et, Soc����st�s� Fo��e���t�, R������e Venst�e, Det Konse�v�t�ve Fo��e���t�, D�ns� Fo��e���t�,

En�e�s��sten o� A�te�n�t�vet ����v �ø��en�e ��oto�o��emæ��n�n�:



 

”P��t�e�ne støtte� o� om �t �� ���æ��et, �vo���n �et ��n �ø�es nemme�e �o� ���v�te ��tø�e� �t o�st���e e���n���e�e ��

o��ent���t ��e��. En�e�s��sten øns�e�, �t �et s�mt���� ���æ��es, �v���e u��o����n�e� en ���v��e�se �� �æste���nc���et

�otent�e�t set v�� ��ve �o� Kø�en��vns Kommunes �n�s�tse� � ��en som ��.�. �����n�æ�n�n�, ���m�- o�

s����u�ss����n� s�mt �e��ønn�n� o� ��øn omst����n�.”
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