
EL BIL LADESTANDERE
Søbyen GF, Generalforsamling 2022

Oplæg udarbejdet af :

Lars Møller (L)

Peder Hansen (L)

Flemming Rasmussen (L)

Jesper Ohm (L)

Anders Trolle (H)

Michael Christensen (H)



•Udgangspunkt / forudsætninger:

• Energifokus – fossilt (diesel/benzin) kontra 
El eller andre alternativer.

• Regerings politik og kommunalt fokus.

• Bilproducenternes strategi / bæredygtighed.

• Afgiftsændringer – både registreringsafgift 
og ikke mindst ejerafgift.

(660 kr. -> kontra 6.000 kr. for en, som kører 
kort på en liter enten diesel eller benzin)

• Boligpriser og salgsbarheden over tid.







Forskellen imellem ”El biler” :

Peugeot 3008

Plug-In hybrid Mindre ren El bil Familie ren El bil Luxus ren El bil

Peugeot 208 E VW ID.4 TESLA 3

Ca. 400.000 kr Ca. 225.000 kr. Ca. 400.000 kr + 500.000 kr

12 KWH 50 KWH 77 KWH + 80 KWH

3,7 KW – kun AC 11 KW AC – 100 KW DC

ca. 3 timer

Pris :

Batteri str. :

Lade effekt 11 KW AC – 135 KW DC 11/22 KW AC – 200 KW DC

Ladetid ude
på ”LYN”

ca. 0.5 timer ca. 0.5 timer ca. 0.3 timer

Ca. 40 kmRækkevidde
(Teoretisk)

Ca. 320 km Ca. 500 km Ca. 600 km

ca. 3 timer
Ladetid AC
Hjemme 11 KW

ca. 5 timer ca. 7 timer ca. 4-8 timer

Ladetid AC
”mormor”

ca. 6 timer ca. 25 timer ca. 39 timer ca. 45 timer







Hvad koster det ? – eller Hvor langt på en liter ?

• Liter pr 100 km. 5 liter a 18,00 =     90,00

• Kilometer pr. liter. 20 km

• Liter pr 100 km. 7 liter a 18,00 =   126,00

• Kilometer pr. liter. 14,3 km

• KW pr 100 km. 17 KW a 3,50 =     59,50

• Kilometer pr. kW. 5,88 km

• KW pr 100 km. 22 KW a 3,50 =     77,00

• Kilometer pr. kW. 4,54 km



EL Ladegruppens betragtninger vedr. Søbyen

• Skal vi følge verden og satse på andre energikilder end fossilt?

• Skal vi skabe en service- / nemheds platform for Søbyen ?

• Skal den være offentlig tilgængelig – eller kun for Søbyen?

• Herunder hvem bestemmer priser og betingelser?

• Herunder også ejerskabet og driften?

JA

JA

NEJ
….dog ”ja” 

for gæster 

☺Søbyen



10 timers møder + undersøgelser





Spørgeskema undersøgelse – hovedpointer:
Længehuse Gårdhavehuse

• Antal 88 24 stk

• Svar % 27 58 %

• El biler 2023 5 10 stk

• El biler 2030 15 15 stk

• A) Gårdhavehusene er mindre relevant idet de enten har egen EL bilstander – eller kan vælge at få det lavet på carporten

• B) Længehusene (88 enheder) har en opgave med sammen at beslutte, om der skal skabes en løsning for de enten 

5 -> 15 -> ? biler i fremtiden.

• Dagligdags nemhed, fremtidige politiske virkelighed og ikke mindst værdisætning af lejlighed skal vejes op imod hinanden.

• Søbyen GF kan vælge at afgive areal ret til at Længehusene kan opstille en række ladestandere.





Oversigts kort for SØBYEN

• Hovedpointer

• 4 x 11 kw standere

• Kabel trækning op til 55 kw

• Etablerings omk. ca. 300.000
• 88 medlemmer =.    3.410  kr i engangsomkostning.

• 15 medlemmer.  =. 20.000. kr. -

• Egen prisstruktur + overskudsdeling for medlemmerne.



EL LADE gruppens løsningsskitse

• I givet fald interessen er tilstede, vil Ladegruppen kunne have et færdigt 
beslutningsoplæg klar til den nye bestyrelse, for beslutning om hvorvidt en 
ekstra ordinær Generalforsamling i Søbyen GF skal afholdes.

• Der indkaldes – for alle interesserede - til udvidet infomøde i Medborgerhuset 
om EL biler i 15 juni – ”Hvorfor, Hvordan og Hvad betyder det hele for 
Søbyen? + hvad er en El bil og forskellene imellem dem☺”.

• Søbyen GF giver, ved godkendelse af GF, gruppen af interesserede, ret til at 
disponere og opstille 4 ladestandere på den store parkeringsplads. 

• De 3 Længehuse ejerforeninger skaber i givet fald en ekstra forening         
“El ladestander laug”, hvis eneste punkt er at drifte laderne.
Gårdhavehusene kan selvfølgelig også indgå i dette Laug.

• Alternativt kan Ejerforeningerne ændre deres vedtægter, så de kan eje og 
drifte ladestanderne uden for soklen.





Hvad sker der nu ?

1) For at få drøftet og afklaret om ejerforeningerne vil deltage i 
projektet, vil Ladegruppen inviterer formænd og næst formænd for 
de tre ejerforeninger til et fællesmøde i september.

2) Alt efter udfaldet vil Ladegruppen derefter komme med en 
indstilling til bestyrelsen for Søbyen GF, om hvilken retning der kan 
arbejdes videre.


