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Redegørelse om ladekapacitet til elbiler 

Frederiksberg Kommune har et mål om at være CO2-neutral i 2030, samt at der sker en omstilling 
af fossile biler til elbiler, både blandt borgere og kommunens egne køretøjer. Kommunen har vedta-
get en ambitiøs elbilstrategi og en ladegaranti, der skal understøtte denne udvikling.  

På Frederiksberg har 12% af byens beboere parkering på egen grund, mens ca. 39%  har mulig-
hed for parkering ved ejendommen. Det efterlader ca. 50%, som er afhængig af parkering og der-
med også opladning på offentlig vej på Frederiksberg.  

Frederiksberg Kommunes ladenetværk på offentlige veje etableres på nuværende tidspunkt af pri-
vate ladeoperatører. Målet i 2021 er, at enhver borger har maksimalt 250 meter til nærmeste of-
fentligt tilgængelige ladestander.  

I dette notat redegøres for nuværende lovgivning, den nuværende strategi på området, status for 
ladeinfrastrukturen, udfordringer samt ideer og sigtet for fremtidens ladenetværk på Frederiksberg. 

Lovgivning 

Den eksisterende lovgivning giver ikke kommuner mulighed for at opsætte, eller bidrage til finan-
siering af ladestandere til brug for borgere og besøgenes opladning af elbiler. En kommune må 
heller ikke støtte de private operatørers etablering af ladestandere, f.eks. ved at udlægge kabler-
ne hertil. Herudover er det ikke muligt via en eventuel koncessionsaftale, at give en udbyder mu-
lighed for opsætning. Det skyldes, at det pt. i lovgivningen ikke er en kommunal opgave, at drive 
eller give tilskud til opladningsmuligheder til elbiler. 

Spørgsmålet om kommunens muligheder har været forelagt Ankestyrelsen, der oplyser: 

Spørgsmålet om, hvorvidt Frederiksberg Kommune lovligt kan betale for 



etablering af el-ladestandere, ses ikke at være reguleret i den skrevne 
lovgivning. Derfor må spørgsmålet afgøres efter 
kommunalfuldmagtsreglerne. 

 
Det er Ankestyrelsens vurdering, at etablering og drift af offentligt 
tilgængelige el-ladestandere må anses for erhvervsvirksomhed. 
Det er på den baggrund vores vurdering, at Frederiksberg Kommune 
ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan betale for 
etablering af offentlig tilgængelige el-ladestandere, herunder betale for 
etablering af grundinstallationer til el-ladestandere og for installation af 
el-ladestandere. 

 
Det er derudover Ankestyrelsens vurdering, at kommunen heller ikke 
med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan betale for 
grundinstallationer og montage af el-ladestandere og herefter udbyde 
driften heraf. Det gælder efter Ankestyrelsens vurdering også i forhold til 
udbud af opsætning af el-ladestandere som en koncessionsaftale. 

 

Forvaltningen er fra Transportministeriet orienteret om, at der arbejdes på en ny lovgivning på om-
rådet, som forventes fremsat i Folketinget i oktober indeværende år. Det forventes, at en kommen-
de ny lovgivning vil give kommunen hjemmel til, at kunne foretage udbud af arealer til opsætning 
af ladestandere, formentlig via koncessionsaftaler, og med en række vilkår som tager udgangs-
punkt i Kommissionen for grøn omstilling af personbiler har beskrevet i deres 2. delrapport ”Veje 
til en veludbygget ladeinfrastruktur”. Det er forventningen, at lovforslaget sendes i høring i juni 
2021.  

 

En konsekvens af den manglende lovgivning på nuværende tidspunkt er, at Frederiksberg Kom-
munes udrulningsplan baseres på private udbydere, som kommunen kan give tilladelse til opsæt-
ning af ladestandere efter vejlovens regler om særlig råden over vejareal jf. vejlovens § 80, stk. 1, 
pkt. 1. Således er det de private operatører, der for nuværende bestemmer hvor og hvornår, de 
ønsker at opsættes ladestandere.  

 

Elbilstrategi – Elbilby nr. 1, ladegaranti og klimasamarbejdsaftalen 

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune vedtog den 28. januar 2019 elbilstrategien Fre-
deriksberg - Elbilby nr. 1. I denne er det beskrevet, hvordan kommunen skal arbejde med at frem-
me omstilling til el, og der er beskrevet en række målsætninger for omstillingen frem mod 2030. 
En af målsætningerne i strategie omhandler ladeinfrastruktur, og mål om maksimal afstand til en 
ladestander på Frederiksberg på hhv. 500 m. i 2023 og 250 m. i 2030. Afstanden i elbilstrategien 
er beskrevet som afstanden fra al etagebyggeri på Frederiksberg. I budget 2020 blev der vedtaget 



en ladegaranti, med mål om, at alle borgere i 2025 vil få mulighed for at oplade deres elbil højest 
250 m. fra boligen. I budget 2021 blev ladegarantien fremrykket til 2021, idet målet blev beskrevet 
som: enhver borger har maksimalt 250 meter til nærmeste offentligt tilgængelige ladestander. 

 

Målsætningen om maksimal afstand til en ladestander er derfor skærpet i budget 2021, idet mål-
sætningen dels er fremrykket til 2021 og udvidet til ikke udelukkende at gælde fra etagebyggeri, 
men for enhver borger på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune må derfor siges at have en af 
de mest ambitiøse målsætninger på ladeinfrastruktur-området. En målsætning, som kommunen 
tilmed er rigtig langt med at opfylde, hvilket beskrives senere i dette notat. En del af projektet om-
kring ladegarantien er dog også at udvikle et koncept for, hvordan borgere, som bor i et et-, to- 
eller trefamilieshus ud til en vej, hvor der ikke er cykelsti og uden parkeringsmulighed på egen 
grund, kan lade fra egen matrikel. Her er der udviklet en løsning, hvor der via kommunens hjem-
meside kan ansøges om tilladelse til at lægge ladekablet over fortovet, hvis der anvendes en ka-
belbro. Oplysningerne herom fremgår af kommunens hjemmeside. 

Frederiksberg Kommune har desuden indgået en klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik 
med regeringen, hvor kommunen forpligter sig til at opfylde ladegaranti inden for 250 m. for alle 
borgere senest i 2025.  

Da ladeinfrastrukturen på offentlig vej på Frederiksberg er drevet af private operatørers interesse 
i at etablere og investere i ladestandere, ansøger operatørerne på baggrund af de ønsker, som 
operatørerne har til ladeinfrastrukturen. Ladeoperatørerne søger oftest om tilladelse til at opsætte 
”lade-øer”, når de søger om en bestemt lokalitet. Det vil sige, at der oftest bliver ansøgt om mel-
lem 3-4 ladestandere, svarende til 6-8 pladser på samme adresse. Lade-øerne har flere fordele 
for både elbilister og bilister med konventionelle biler. Lade-øerne er synlige, og det er lettere at 
huske, hvor der er en gruppe af pladser, som er reserveret til elbiler. Det øger desuden sandsyn-
ligheden for, at der er en ledig ladeplads, når en elbil ankommer til lade-øen og har brug for oplad-
ning. For borgere uden elbil kan det dog for nogle virke voldsomt, at der på samme vej bliver re-
serveret op mod otte parkerings pladser til en lade-ø, særligt hvis parkanterne leder efter en par-
keringsplads, og flere af ladepladserne er ledige.    

Status for udrulning 

Der er i dag tre operatører på Frederiksberg 

• Clever 

• E.ON 

• Spirii 

 



De tre operatører har alle en række ladestandere på Frederiksberg eller fået tilladelse til etable-
ring af ladestandere, og de har indtil videre været meget interesseret i at opstille ladestandere på 
Frederiksberg. Tilladelse hertil gives efter vejlovens regler herom, jf. ovenfor. Tilladelsen er ledsa-
get af en række vilkår, som er godkendt i By- og Miljøudvalget. Samtidig er tilladelsen tidsbegræn-
set til at gælde fem år med mulighed for forlængelse. Forvaltningen er i løbende dialog med alle 
udbydere, som har rettet henvendelse til kommunen, i forhold til fortsat udrulning. 

Der er den seneste tid kommet løbende nye operatører på markedet, som henvender sig til for-
valtningen. Forvaltningen deltager altid aktivt i dialogen med operatører som henvender sig, og in-
formerer om mulighederne og strategien på Frederiksberg. Det ses også at nye koncepter bryder 
frem, ligesom det må forventes at fremtiden vil bringe yderligere henvendelser fra nye operatører 
og koncepter.    

Herudover er der løbende borgerønsker vedr. placering af nye ladestandere. Ønskerne skrives på 
en liste, der løbende opdateres, og som deles med de nuværende operatører med henblik på, at 
dette kan indgå i deres planlægning (naturligvis i anonymiseret form). 

Med de nuværende opsatte ladestandere og givne tilladelser, har 89% af alle borgerne på Frede-
riksberg over 18 år ladegaranti inden for 250 m. Kortet nedenfor viser placering af ladestandere 
med radius på 250 m. (opdateret april 2021). 

 

  

 



Det bemærkes, at der i ansøgningerne til de ladestandere, hvor der er givet tilladelse til, er en for-
ventet opsætning i 2021 og i 2022. Det forventes dog, at de fleste vil være etableret i 2021.  

De fleste offentlige ladestandere på Frederiksberg er almindelige kantstensladestandere på 11-22 
kW. På pladsen bag Frederiksberg Rådhus bliver der i 2021 etableret en lynladestation, som kan 
lade elbiler op med en væsentlig højere effekt på op til 300 kW, og med plads til at fire biler kan 
lynlade samtidig.  

 

Udfordringer 

Den nuværende lovgivning giver en række udfordringer i sig selv, da den begrænser kommunens 
handlerum markant. Derfor er Frederiksberg Kommunes udrulningsplan på nuværende tidspunkt 
som udgangspunkt baseret på private operatører. Det er en forudsætning for operatørenes vilje til 
at opsætte ladestandere, at de enkelte lokaliteter er rentable for operatøren at investere i. Gene-
relt har der det seneste år vist sig en stor interesse fra operatørerne om, at opsætte ladestandere 
mange steder på Frederiksberg, men der er flere områder, hvor operatørerne ikke finder det ren-
tabelt at investere i ladeinfrastruktur. Disse områder er særligt villakvarterer, hvor borgerne oftest 
har egen parkeringsplads, og derfor sjældent vil benytte sig af offentlige ladere. Det er også ofte 
områder som disse, hvor der generelt er færre besøgende. Derudover er der dog også en række 
øvrige udfordringer af praktisk karakter, som også bidrager til kommunens vurdering af ansøgnin-
ger til etablering af ladestandere.  

 

Ladestandere placeres helst på vinkel- eller skråparkeringspladser, fordi det begrænser risikoen 
for påkørsel af ladestanderne. Dertil gør vinkel- eller skråparkering, at ladestikket let kan kobles til 
elbilen, uanset hvor på bilen kablet skal tilsluttes. Flere elbiler har endda kabeludtag i fronten af bi-
len. Der er krav til afmærkning af pladserne, og det er lettere at sikre at det samlede antal af pladser 
er uændret ved vinkel- eller skråparkering frem for kantstensparkering parallelt med vejene.  

 

Det er ikke alle vejarealer, hvor kommunen har samme mulighed for at give tilladelser, og dermed 
sikre etablering af ladestandere. Der er f.eks. flere private fællesveje, hvor kommunen ikke kan gi-
ve tilladelse uden vejejers godkendelse. Derudover er der flere private boligaarealer – f.eks. ved 
Ringbanen, hvor kommunen ikke er myndighed, og desuden findes flere veje med ingen eller få 
parkeringspladser – f.eks. C.F. Rchs Vej mellem Rebildvej og Bernhard Bangs Allé, hvor det der-
ved ikke er muligt at etablere ladestandere.  

 

 

Hvad bringer fremtiden  



Både afgørelsen fra Ankestyrelsen samt 2. delrapport fra kommissionen for grøn omstilling af per-
sonbiler ”Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur” konkluderer, at kommunerne ikke har et særligt 
stort handlerum, når det kommer til udbredelsen af offentlig ladeinfrastruktur på nuværende tids-
punkt. Blandt andet på den baggrund er det annonceret, at der i løbet af 2021 vil blive arbejdet på 
en ny lovgivning, som forventes at tage afsæt i mange af de anbefalinger, som kommissionen kom-
mer med i deres delrapport. Indholdet af denne lovgivning vil være afgørende for, hvordan Frede-
riksberg fremover kan arbejde med at udbrede ladeinfrastruktur. Det forventes dog, at en kommen-
de lovgivning vil indeholde elementer, der giver hjemmel til, at kommunerne kan foretage udbud af 
ladestandere. 

 

På nuværende tidspunkt er der tre operatører på Frederiksberg. Det ses dog, at markedet løben-
de udvides med nye operatører, ligesom der ses en udvikling i nye koncepter, som alle på sigt 
kommer til at spille en rolle på lademarkedet – også på offentlig vej.  

 

I de seneste opgørelser over biler på Frederiksberg, ses en tydelig stigning i antal elbiler. Af par-
keringsanalysen 2019 fremgår det, at andelen af indregistrerede elbiler og plug-in hybridbiler ulti-
mo 2019 udgjorde ca. 1,2%, hvor det af den nyeste opgørelse fra ultimo 2020 fremgår, at andelen 
af elbiler og plug-in hybridbiler udgør ca. 2,5%. En stigning der formentlig også mærkes andre ste-
der. Samtidig opleves det, at bilproducenterne har øget fokus på elbiler, og løbende lancerer nye 
modeller med forbedret teknologi. Det må forventes at teknologien på elbilområdet i fremtiden vil 
udvikle sig yderligere, og det vil på sigt have indflydelse på behovet for opladning. Særligt kan bi-
lernes batterikapacitet og ladehastighed have betydning for det behov som offentlige ladestande-
re skal understøtte. 

Der sker også udviklinger på lade-området, hvor der både udvikles på hurtig- og lynopladning, men 
også andre teknologier testes løbende. Der har blandt andet været forsøg med opladning under 
kørsel via luftledninger, induktionsopladning via kabler i vejen og opladning via nedfræsede skin-
ner i vejbanen. Ligeledes har der været snak om muligheden for at ombytte batterier. 

Denne udvikling vil også have indflydelse på, hvilket behov borgerne og besøgende på Frederiks-
berg vil opleve i fremtiden, og dermed hvilket behov som kommunen skal tage ansvar for at op-
fylde.  

 

Konklussion - Hvordan bør kommunen arbejde med offentlig ladeinfrastruktur fremadrettet 

På nuværende tidspunkt arbejdes der i Frederiksberg Kommune hårdt for, at opfylde ladegaran-
tien i 2021. Opfyldes ladegarantien, vil alle borgere i kommunen have maksimalt 250 m. til en la-
destander. Ved udgangen af 2021 er ladegarantien forhåbentlig godt på vej til at være i mål, og 
samtidig vil der stå en lynladestation klar og i drift, den første i bynært område. Derfor vil næste 
step være, at se på den fremtidige plan for at udbrede ladeinfrastruktur på Frederiksberg.  



Det er endnu uklart hvad den kommende lynladestation bag rådhuset, vil betyde for ladebehovet, 
både på kort og på lang sigt, og Frederiksberg Kommune går dermed foran, i forhold til at indsamle 
erfaringer omkring lynopladning i et tæt bymiljø. Lynladestationen vil dog formentlig ikke erstatte 
de almindelige ladestandere, blandt andet fordi plug-in hybridbiler ikke kan lynlade, og dermed sta-
dig vil være afhængige af de mindre ladestandere. Dertil kan der være pris- og teknologimæssige 
perspektiver, som afgør hvilken type opladning der er mest egnet.  

En ny målsætning og en ny god plan for det fremtidige arbejde med at udbrede ladeinfrastruktur, 
bør udvikles på baggrund af tilgængeligt data og analyser. I forbindelse med den igangværende 
udbredelse af ladeinfrastruktur, bliver en hel del data tilgængeligt. Data, som kan fortælle mere om 
forbrug og behov. Dertil vil kommunens deltagelse i FUSE-projektet (Frederiksberg Urban Smart 
Electromobility) bidrage med en hel del viden om fremtidens smarte opladning.  

På nuværende tidspunkt er det forvaltningens vurdering, at en afstand på 250 m. til nærmeste of-
fentlige ladestander er ambitiøs, og i høj grad lever op til en forventning om, hvor langt man er villig 
til at gå, for at kunne lade sin elbil op. Når der tilmed ofte er flere ladestandere ved hver placering, 
kan elbilejere oftere regne med, at der er en ladeplads ledig. Samtidig er det let at huske, hvor der 
er ladepladser til elbiler, og dette er en fordel både for elbilejere og bilejere med konventionelle bi-
ler.  

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvad fremtidens opladningsbehov indebærer, og dermed 
også hvordan kommunen bedst muligt kan søge at opfylde det. I 2021 står en lynladestation fær-
dig bag Frederiksberg Rådhus, og forhåbentlig vil denne komme mange elbilejere til gode. Erfa-
ringer og data for brug af lynladestationen kan vise sig at indikere, at der i højere grad er brug for 
hurtig- og lynopladning frem for at udbrede de mindre ladestandere yderligere. Samtidig vil kom-
munen få indblik i forbruget for alle de nyetablerede almindelige ladestandere, og analyser af det-
te data vil kunne bidrage til at vurdere, hvorvidt der er behov for at udvide ladekapaciteten for al-
mindelige ladestandere yderligere. Dertil om der er behov for at minimere afstanden i ladegaran-
tien, eller om der i højere grad viser sig behov for at udvide ladekapaciteten på de eksisterende lo-
kaliteter.  

Kommunens deltagelse i FUSE-projektet vil give viden om, hvordan fremtidens opladning bør plan-
lægges, så det sker på en smart måde. Det overordnede mål i projektet er at udvikle og demon-
strere nye innovative ladeløsninger på tværs af værdikæden af aktører og ved at etablere en strate-
gisk udrulningsplan for en tilstrækkelig og smart ladeinfrastruktur i. Kommunen vil derfor få viden 
og kendskab fra projektet, som i høj grad kan anvendes i det strategiske arbejde fremadrettet. 

 

Ditte Klerens Søndergaard (diso02) 
Byplanlægger og projektleder 
  


