Lading av ElBil
Boligsameiet Jotunet
Forslag til utbygging og tilrettelegging, november 2018

Hvorfor legge til rette for lading nå?
 Flere vurderer å kjøpe el-bil, men har ikke mulighet for å lade i Jotunet.
 Det vil være et pluss at det er klargjort for lading av el-bil hvis en i fremtiden
skal selge leiligheten.
 I fjor sommer vedtok Stortinget en endring i eierseksjonslovens §25 som sier
følgende: En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt
for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen
disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å
samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
 Stortinget har vedtatt at det kun skal selges utslippsfrie biler fra 2025
(nybilsalg).
 Vi har samarbeidet med Lyse, og klart å få dem med på å levere strøm
uten at vi må koste ny transformator (32A fra eksisterende anlegg). Venter
vi, risikerer vi at alternativet kan være en ekstrakostnad på opptil 1 million
kroner, fordi kapasitet er sprengt i Forus-/Gausel-område. Det kan også gå
lang tid fordi Lyse pr. i dag ikke har tilgjengelig tomt til å sette opp ny trafo.

Utbygging trinn 1
 Vi foreslår å starte med klargjøring for 6 parkeringsplasser med strøm i
carport 3 (CP3)
 Videre kan vi iverksette utbygging av CP4, 5 & 6 etter behov.

 Det vil bli gravd ned trekkerør mellom alle carportene allerede nå.

Leverandør
 Vi har vurdert flere leverandører og endt opp med å innstille på ZapTec
løsning levert gjennom Rønning Elektro.

 Gå gjerne til hjemmesiden til ZAPTEC for mere info,
https://www.zaptec.com/

Finansiering, trinn 1(CP 3)
 Forutsetning: Alle seksjonseiere må akseptere at vi endrer tildelingen av
hvilken carport man disponerer.
 Oppstartskostnad og montering fra Rønning Elektro, graving/asfaltering og
trekking av flatkabel og kabelrør vil utgjøre rundt kr 120.000. I tillegg vil det koste
rundt kr 50.000 for tilknytning til Lyses nett. Totalt blir dette ca kr 170.000 som i
denne løsningen foreslås dekket av sameiets egenkapital.
 De seksjonseierne som ønsker carport med ladeboks, betaler totalt ca kr 31.000
pr parkeringsplass - i en engangssum. Denne summen består av prisen for selve
boksen, montering og andel av kostnadene for infrastrukturen.
 På sikt - når alle parkeringsplasser (unntatt de 8 plassene ved blokk 1) er
tilrettelagt for lading (CP3-6), vil dette være fullfinansiert av innbetalingene fra
hver enkelt.

 Strømforbruket vil bli belastet den enkelte bruker/leilighet (trolig sammen med
felleskostnadene). Styret vil måtte bruke noe tid på å fordele kostnadene fra en
samlefaktura fra strømleverandøren. Det koster i tillegg rundt kr 200/mnd. å
drifte dette. Denne avgiften vil bli fordelt på samtlige brukere.

Forslag til vedtak:
 Det ekstraordinære sameiermøtet gir styret fullmakt til å iverksette løsningen
slik den er presentert i denne orienteringen.

