
Krav om søknad ved lading av elbil i Jesperud boligsameie 
 
 
1. Bakgrunnen for at det settes vilkår, og for at det må søkes om lading 
Hovedformålet er å legge til rette for elbil-lading for seksjonseiere i Jesperud slik at dette 
skjer på en sikker måte og at kostnadene knyttet til lading dekkes av de som benytter elbil. 
 
Det er i denne sammenheng flere hensyn som må vurderes. Garasjeanlegget har begrenset 
kapasitet i forhold til lading i eksisterende stikkontakter før kursene kan bli overbelastet.  
Det bør derfor vurderes konkret om det kan tillates lading på den enkelte plass av 
kapasitetshensyn - sett ut ifra tidligere tillatelser gitt til lading og kapasiteten på kursen (som 
da varierer for plass til plass).  
 
Videre skal man ta hensyn til eventuell risiko ved lading (HMS), herunder risiko for 
varmegang ved langvarig lading fra stikkontakt, og hvilke tiltak som er fornuftige (ved å 
vurdere risiko opp mot kostnader ved forskjellige tiltak).  
 
Det vises for øvrig til veiledning utarbeidet i samarbeid mellom NELFO, NEK, DSB og Norsk 
elbilforening.  
 
http://www.dsb.no/Global/Elsikkerhet/Dokumenter/Elbil_installatoer.pdf 
 
2.  Søknadsplikt 
Det skal sendes skriftlig søknad til styret om å få lade elbil på egen parkeringsplass. Lading av 
bilen skal ikke begynne før man har mottatt skriftlig tillatelse fra styret. Seksjonseier kan 
sende søknad også før elbil anskaffes.  Ved eierskifte må ny seksjonseier sende egen søknad, 
man kan ikke legge til grunn tillatelse gitt tidligere seksjonseier for lading i anlegget.  
 
Styret kan avslå slik søknad basert på vurdering av kapasitet og/eller sikkerhet.  Styret kan 
også stille vilkår for å lade elbiler i anlegget.  
 
Frist for å sende søknad er satt til 1.oktober  2016 for de som lader elbil i anlegget pt. For 
eiere som kjøper elbil etter 1.oktober 2016 må det sendes søknad og godkjenning må 
foreligge fra styret før lading.  Dersom det ikke er sendt skriftlig søknad innen fristen er det 
forbudt å lade i garasjens fellesanlegg.  Dersom regelverket ikke respekteres kan styret 
fjerne strømtilgang til kontakter som benyttes til lading i strid med søknadsplikt/tillatelse.  
 
3. Betaling 
Styret fastsetter et fast månedlig beløp som må betales for å benytte plassen til lading, 
uavhengig av type bil og individuelt ladebehov.  Dette er pt. satt til kr. 200,- pr mnd. og vil 
iverksettes fra og med 1.januar 2017 i forbindelse med utsendelse av nye fakturaer for 
felleskostnader fra forretningsfører. 
  

http://www.dsb.no/Global/Elsikkerhet/Dokumenter/Elbil_installatoer.pdf


 
4.  Tillatelse kan trekkes tilbake 
Selv om seksjonseier har fått tillatelse til å lade elbil, kan dette samtykket trekkes tilbake 
dersom dette er saklig og basert på løpende/fornyet vurdering av kapasitet eller sikkerhet 
knyttet til ladingen og/eller nye offentligrettslige krav for lading.   
 
5.  Nye vilkår for lading 
Styret kan pålegge seksjonseier å utføre tiltak eller sette vilkår for å fortsette ladingen når 
dette er saklig, og basert på løpende/fornyet vurdering av kapasitet og/eller sikkerhet 
knyttet til ladingen.   
 
Aktuelle tiltak kan være: 
 
- krav om nedjustering av ladefart (eksempelvis til 10a) 
- krav om etablering av jordfeilvern 
- krav om etablering av nye kurser 
- krav om etablering av ladestasjoner (eks. type 2) 
 
6.  Tildeling av elbil-ladeplasser og tillatelse til lading fra kontakt 
Sameiet har etablert 6 ladestasjoner, og i utgangspunktet vil søkere tildeles disse plassene 
som må leies av seksjonseier (disse gir sikrere lading enn fra stikkontakt).  Dersom det ikke er 
ledig plass i sameiets ladestasjoner, eller disse ikke ligger i tilknytning til seksjonseiers bolig, 
vil styret tillate lading fra den enkelte kontakt dersom det vurderes at dette er sikkert i 
forhold til belastning av den aktuelle strømkursen.  
 
7.  Søknad – opplysninger som må gis 
Skriftlig søknad om elbil-plass sendes primært på  e-post til henning@ahw.no.  Hvis e-post 
ikke kan benyttes kan søknad sendes pr post til: 
 
Jesperud boligsameie 
c/o advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS 
Arbeidersamfunnets plass 1 
0181 Oslo 
 
Søknaden skal inneholde: 
 
- Seksjonseiers navn, adresse, leilighetsnummer 
- Parkeringsplass som disponeres av seksjonseier 
- Bilnummer (ELxxxxx / EKxxxxx) 
- Evt. antatt anskaffelsestidspunkt for ny elbil.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret Jesperud boligsameie 

 

mailto:henning@ahw.no

