
Nuværende vilkår for lynladere (150-300 kWh) 
 

1. Tilladelsen til opsætning af lynladestationen på parkeringspladsen bag Frederiksberg rådhus 
gælder for en periode på 15 år. 

 
2. Forvaltningen kan kræve lynladestationen flyttet, hvis vej- eller byrumsformål tilsiger det inden 

for de 15 år. I dette tilfælde vil Frederiksberg Kommune skulle erstatte tabet ved flytning, 
korrigeret for en afskrivning med 1/15 del pr. år. Tabet kan ikke overstige 6 mio. kr., som 
etableringsbeløbet er estimeret til, reguleret i forhold afskrivning på 1/15 pr. år.   

 
3. Frederiksberg Kommune ved Vej, Park og Miljø vil give et varsel på 12 måneder ved flytning 

grundet vej- eller byrumsformål. 
 

4. Tilladelsesindehaver er forpligtet til at vedligeholde sit bygværk, som det blev anlagt, og det skal 
til alle tider fremstå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I forbindelse med tilladelsesindehavers årlige 
gennemgang af de tekniske installationer fremsendes den tilhørende dokumentation til 
Frederiksberg Kommune ved Vej, Park og Miljø, der dokumenterer at hele lynladestationen 
(bygværk, indretning, arealer og installationer) fremstår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 
5. Tilladelsesindehaver skal stille en garantisum svarende til omkostninger til fjernelse af anlægget i 

tilfælde af tilladelsesindehaverens konkurs eller lignende. Der skal stilles en garantisum på 
500.000 kr. alternativt kan der laves en kontant deposita til kommunen. En eventuelt kontant 
deposita forrentes ikke. 

 
6. Tilladelsesindehaveren skal have en ansvarsforsikring på 1 mio. kr., der kan dække person- og 

tingskade, og er ansvarlig for alle hændelser, der kan ske i forbindelse med lynladestation, og er 
erstatningspligtig.  

 
7. Evt. skiltning (f.eks. ordensreglement), udover den Frederiksberg Kommune som vejmyndighed 

selv sætter op, kan først opsættes, når det er godkendt af vejmyndigheden og politiet.  
 

8. Alle brugere skal have fri og lige adgang til at benytte el-ladestandere uden krav om forudgående 
registrering eller lignende (men selvfølgelig mod betaling for den brugte strøm, idet det 
forudsættes ens priser for alle ved abonnent hos Clever). 

 
9. Det er tilladelsesindehaverens ansvar at indhente gravetilladelser og andre nødvendige 

tilladelser, ligesom operatøren er ansvarlig for, at gældende danske og europæiske love og 
standarder overholdes. Tilladelsesindehaveren er også ansvarlig for, at ladestanderen er 
funktionsdygtig, og skal udbedre fejl på standeren hurtigst muligt og senest inden for 3 dage 
efter at fejlen er konstateret. Forvaltningen ved Vej, Park og Miljø orienteres om fejl, når de er 
konstateret, og hvis udbedring af fejl tager længere tid end 3 dage, orienteres forvaltningen 
inden for 24 timer. Tilladelsesindehaveren skal straks efter fejlens konstatering oprette en note i 



Clever appen om problemet og – hvis muligt – en varsling om, hvornår standeren forventes at 
være i normal drift igen. 

 
10. Lynladestationen og ladestandernes udseende og placering skal godkendes af Frederiksberg 

Kommune ved Vej, Park og Miljø. 
 

11. Lynladestationen og ladestanderne må ikke bruges til kommerciel reklame ud over operatørens 
navn og kontaktoplysninger, som skal fremgå af standeren. 

 
12. Hovedparten af ladestanderen skal være indfarvet i RAL 6009 ("Frederiksberggrøn"). 

 
13. Lynladestationen skal belyses efter aftale med Frederiksberg Kommune ved Vej, Park og Miljø. 

Der skal fremsendes en belysningsplan, som skal følges.  
 

14. Tilladelsesindehaveren skal efter anmodning fra Frederiksberg Kommune ved Vej, Park og Miljø 
kunne dokumentere, at lynladestationen overholder gældende støjkrav. 

 
15. Tilladelsesindehaveren skal efter anmodning fra Frederiksberg Kommune ved Vej, Park og Miljø 

kunne dokumentere, at baldakinernes konstruktion overholder gældende regler. 
 

16. Tilladelsesindehaveren afholder selv alle udgifter i forbindelse med drift af lynladestationen. 
Forvaltningen afholder udgift til tømning af de affaldskurve, som Frederiksberg Kommune 
opsætter ved ladestanderen. 

 
17. Tilladelsesindehaveren skal stå for driften af det grønne tag, der skal fremstå grønt på alle 

tidspunkter, og ikke må vandes. Beplantning og plantevalg sker efter aftale med Frederiksberg 
Kommune ved Vej, Park og Miljø.  

 
18. Tilladelsesindehaveren skal fjerne graffiti fra alle dele af lynladestationen (konstruktion, lader og 

opholdsreal) senest 48 timer efter, at operatøren er blevet gjort bekendt med graffitien. Det vil 
være muligt at indgå aftale med Frederiksberg Kommune om graffitiafrensning mod betaling. 

 
19. Tilladelsesindehaveren står for renhold af belægninger, der indgår i lynladestationens samlede 

grundareal, idet der som minimum forventes to ugentlige renholdelser. Det vil være muligt at 
indgå aftale med Frederiksberg Kommune om renholdelse af området mod betaling. 

 
20. Tilladelsesindehaveren skal hvert kvartal sende dokumentation på forbrugsdata vedr. 

anvendelsen af ladestanderen til Frederiksberg Kommune ved Vej, Park og Miljø. 
 

21. Frederiksberg Kommune forbeholder sig ret til at opkræve en fremtidig leje af det areal, der 
stilles til rådighed, idet der er tale om en forretningsmæssig råden, jf. vejlovens § 80. Ved en 
eventuel opkrævning af leje gives et varsel på 3 måneder. Betaling for leje af arealet kan tidligst 
opkræves i det 5. driftsår, regnet fra datoen for ladestationens idriftsættelse. Der fastsættes i 
forbindelse med varsling af leje en leje, som maksimalt kan beløbe sig til 4% af omsætningen på 



ladestationen, beregnet som summen af antal kWh strøm, som det registreres at der lades fra 
summen af ladestandere der til enhver tid måtte indgå i ladestationen, ganget med den pris, som 
Clever til enhver tid opkræver for sit billigste forbrugsafregnede standardprodukt for 
lynopladning (ad hoc-kunder uden abonnement). For en ladestation med 4 udtag fastsættes et 
maksimum leje på kr. 350.000 årligt, og for en ladestation med 8 udtag fastsættes et maksimum 
leje på kr. 600.000 årligt. 

 

22. Tilladelsesindehaveren skal betale alle udgifter i forbindelse med opsætning af ladestanderen 
Hvis aftalen opsiges, skal tilladelsesindehaveren reetablere arealet, som det fremstod før 
etablering samt fjerne tilslutninger hertil. Tilladelsesindehaveren afholder alle omkostninger 
hertil. 

 

 



Nuværende vilkår for hurtiglader (50 kWh) 
 
Vilkår i vores tilladelse af 29. november 2018 er gældende. 

Supplerende betingelser: 

- Frederiksberg Kommune tager forbehold for, at parkeringspladserne eventuelt benyttes til 
loppetorv i weekenderne fra april til oktober, hvorfor de ikke vil tilgængelige i tidsrummet 6-16. 

- Der kræves indtil videre ikke betaling for den forretningsmæssige råden over vejarealet, men 
kommunen forbeholder sig ret til at kræve en sådan betaling, idet der i så fald gives et varsel herpå 
på 6 måneder. 

 

Vilkår i tilladelse af 29. november 2018 

 Tilladelsen gælder til opsætning af ladestandere til el-biler på en konkret placering, som 
udpeges af forvaltningen. 

 Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om en placering er velegnet til opsætning af 
ladestander. 

 Forvaltningen kan kræve en ladestander flyttet, hvis vej- eller byrumsformål tilsiger det. 
 Ladestandere bor fortrinsvis opsattes på¥ fortov, hvor der er vinkelparkering eller 

skråparkering umiddelbart ud for ladestanderen. 
 Den eller de to nærmeste parkeringsplads(er) ud for ladestanderen reserveres til el-biler.  
 Reservationen vil ikke gælde et enkelt køretøj, men el-biler generelt. 
 Alle brugere skal have fri og lige adgang til at benytte el-ladestandere uden krav om 

forudgående registrering eller lignende (men selvfølgelig mod betaling for den brugte 
strøm). 

 Hvis opsætning af ladestander er forårsaget af en borgers behov for opladning af en privat 
el-bil, vil forvaltningen forsøge at finde en egnet placering så¥ tæt på bopælen som muligt. 
Ladestanderen vil kunne bruges af alle el-bilbrugere jf. ovenstående. 

 Den operatør, som opsætter ladestanderen, må selv indhente gravetilladelser og andre 
nødvendige tilladelser, ligesom operatøren er ansvarlig for, at gældende danske og 
europæiske love og standarder overholdes. Operatøren er også ansvarlig for, at 
ladestanderen er funktionsdygtig, og skal udbedre fejl på standeren hurtigst muligt og 
senest inden for 14 dage. 

 Ladestanderens udseende skal godkendes af forvaltningen. 
 Ladestanderen må ikke være højere end 1,5 meter og ikke bredere end 30 cm. 
 Hovedparten af ladestanderen skal være indfarvet i RAL 6009 ("Frederiksberggrøn"). 
 Ladestanderen må ikke bruges til kommerciel reklame ud over operatørens navn, som skal 

fremgå¥ af standeren. 
 Operatøren skal fjerne graffiti fra ladestanderen senest 48 timer efter, at operatøren er 

blevet gjort bekendt med grafitten. 
 Operatøren skal betale alle udgifter i forbindelse med opsætning af ladestanderen og ved 

reetablering efter nedtagelse af ladestanderen. 
 Operatøren skal hvert kvartal sende kommunen dokumentation om anvendelsen af 

ladestanderen. 
 Tilladelsen til opsætning af en ladestander med eventuelt tilhørende reservation af 

parkeringspladser gælder for en periode på 5 år. 

Tilføjet betingelser:  



 At tilladelsen til opsætning af ladestanderen på parkeringspladsen bag rådhuset med 
eventuelt tilhørende reservation af parkeringspladser gælder nu for en periode på 10 år i 
stedet for 5 år.  

 Forvaltningen vil give et varsel på 6 måneder ved flytning grundet vej- eller byrumsformål 
 At de to parkeringspladser reserveres til elbiler med en tidsbegrænset på 30 min, og at 

denne reservation af to parkeringspladser ændres til en reservation til eltaxaer når behovet 
er herfor.  

 Ansøgeren afholder selv alle udgifter i forbindelse med opsætning af hurtigladeren og 
tilhørende skiltning samt den efterfølgende drift af både hurtiglader og skiltning. Skiltet kan 
først opsattes når det er godkendt af vejmyndigheden og politiet.  

 



Nuværende vilkår for almindelige ladere (22 kWh) 
 

o Tilladelsen gælder til opsætning af ladestandere til elbiler på ovennævnte konkrete placeringer. 
o Frederiksberg Kommune kan kræve en eller flere ladestandere flyttet, hvis vej- eller byrumsfor-mål 

tilsiger det. 
o Den eller de to nærmeste parkeringsplads(er) ud for ladestanderen reserveres til elbiler. 
o Reservationen gælder ikke for et enkelt køretøj, men elbiler generelt. 
o Alle brugere skal have fri og lige adgang til at benytte elbil ladestandere uden krav om forudgående 

registrering eller lignende (men selvfølgelig mod betaling for den brugte strøm). 
o Tilladelsens indehaver, som opsætter ladestanderen, skal selv indhente gravetilladelser og andre 

nødvendige tilladelser, ligesom operatøren er ansvarlig for, at gældende danske og europæiske 
love og standarder overholdes. Operatøren er også ansvarlig for, at ladestanderne er 
funktionsdygtig, og skal udbedre fejl på standeren hurtigst muligt og senest inden for 14 dage. 

o Ladestanderens udseende skal godkendes af forvaltningen inden opstilling, idet der kun gives en 
samlet godkendelse for alle ladestandere, hvis disse er ens. 

o Ladestanderen må ikke være højere end 1,5 meter og ikke bredere end 50 cm. 
o Hovedparten af ladestanderen skal være indfarvet i RAL 6009 ("Frederiksberggrøn"). 
o Ladestanderen må ikke bruges til kommerciel reklame ud over operatørens navn og 

kontaktoplysninger, som skal fremgå af standeren. 
o Operatøren skal fjerne graffiti fra ladestanderen senest 48 timer efter, at operatøren er blevet gjort 

bekendt med grafitten. 
o Operatøren skal betale alle udgifter i forbindelse med opsætning af ladestanderen og ved 

reetablering efter nedtagelse af ladestanderen. 
o Operatøren skal hvert kvartal sende kommunen dokumentation om anvendelsen af ladestanderen. 

Dette sker i form af forbrugsdata for ladestanderen. Oplysningerne sendes til 
vpm@frederiksberg.dk. 

o Tilladelsen til opsætning af en ladestander med eventuelt tilhørende reservation af 
parkeringspladser gælder for en periode på 5 år. Tilladelsen bortfalder, hvis ladestanderen ikke er 
opsat inden for 2 år fra denne er givet. 

o Det påhviler ledningsejeren/operatøren at betale for flytning eller anden placering af 
ladestanderen, hvis tilstødende grundejere ønsker at udskifte, ændre eller renovere bygning, hegn, 
plankeværk med mere, og elbilladestanderens placering hindrer dette. 

o Frederiksberg Kommune forbeholder sig ret til at kræve ladestanderen fjernet for ejers regning, 
hvis kommunen selv skal bruge pladsen til andet formål, eller hvis vilkår i denne tilladelse ikke 
efterkommes. 

o Der kræves indtil videre ikke betaling for den forretningsmæssige råden over vejarealet, men 
kommunen forbeholder sig ret til at kræve en sådan betaling, idet der i så fald gives et varsel herpå 
på 6 måneder. 

 
 

 
 

 


