
NYTTIG INFO OM LADESTASJONER FOR EL-

BILER I GARASJEN 

 

12.februar 2020 

Vår leverandør er godt i gang med oppgradering av infrastrukturen og planlegger 

å være ferdig i begynnelsen av neste uke. For å få installert ny måler må alle 3 

bygg kobles fra strøm og det blir da strømløst i alle leiligheter på MANDAG 17/02 

mellom 10 og 13.  

Dere som har  bestilt ladebokser - de installeres fortløpende og det blir mulig å 

begynne å lade på tirsdag-onsdag neste uke hvis alt går som planlagt med 

installasjon av ny måler. Dere også blir kontaktet på mail av leverandør når 

deres lader er klar til bruk og RFID brikkene leveres til deres postkasser. For 

dere som ønsker å bestille ladeboks i framtiden -  bruk linken her for bestilling og 

mer informasjon om ladebokser og priser: https://portal.ladeklar.no/  

For dere som har bestilt og skal bruke ladere husk å si opp nåværende avtale 

som dere betaler 300 NOK per måned. Send mail til 

natallia.sakovich@gmail.com, si ifra fra hvilken dato dere skal ikke bruke lading 

via stikkontakt så gir vi beskjed til Obos om det.  

 

25.januar 2020 

Kjære beboere 

På ekstra ordinær generalforsamling i forrige uke ble det  besluttet å oppgradere 

infrastrukturen for elbil lading. Takk til alle dere som har stilt opp og gitt 

fullmakt! 

I dag har vi fått beskjed fra Ladeklar som er vår leverandør at de er klare til å 

begynne med installasjon allerede førstkommende mandag. 

Dere som ønsker å få ladeboks på  parkeringsplassen kan bestille den allerede nå 

og få den installert  i løpet av neste uke eller uken etter. 

Mer informasjon og skjema til bestilling ligger her https://portal.ladeklar.no/ 

Om det er noe som er uklart ta gjerne kontakt med natallia.sakovich@gmail.com 

 

16.desember 2019 

Informasjon om elbil ladere 

https://portal.ladeklar.no/
https://www.ladeklar.no/0025-hg4/
https://www.ladeklar.no/0025-hg4/
mailto:natallia.sakovich@gmail.com
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Vi i styret har forhandlet frem og akseptert et tilbudt om installasjon av elbil 

ladere i garasjen. Vi har valgt en løsning hvor borettslaget skal dekke 

infrastrukturen som skal gi mulighet til hver enkelt parkeringsplass å få lader. Vi 

har også søkt og fått tilsagn og tilskudd fra Oslo kommune som skal dette 20% 

av kostnaden for oppgradering av infrastrukturen. 

Pris for beboere som ønsker ladestasjon montert på egen parkeringsplass er kr 

17.900,- inkl mva. Pris for månedlig drift som også skal dekkes av beboer er kr 

69,- inkl mva. + strømforbruk. 

Vi understreker at dette blir opp til hver enkelt beboer å bestemme om de ønsker 

lader eller ikke og for de som ikke ønsker lader blir det heller ingen kostnad.  

Lader som bli installert heter ZapCharger Pro som har fått veldig god omtale i 

det norske markedet, har lade effekt opp til 22kW, innebygd strømmåler, 

mulighet for smart lading og brukeridentifisering via app. 

Det tar litt tid før leverandøren får svar fra Hafslund og få planlagt installasjon, 

men regner med at vi kommer i gang i mars-april. Vi sender mer informasjon når 

vi får informasjon fra leverandøren. Om det er noe dere lurer på i mellomtiden ta 

kontakt med Natallia: natallia.sakovich@gmail.com.  

mailto:natallia.sakovich@gmail.com


 

 

Gammel Info: 
 

Stikkontakt til El-bil i garasjen. 
 
Det er styret som må kontaktes, og de ordner med godkjent 
elektriker.  
 

Dette koster (pr 1.12.2016) kr. 6.500,- pluss mva. 

 

 

Forbruket belastes med kr. 300,- pr. måned (pr. 5.5.2019). Satsene vurderes årlig.  

  

Det settes opp en låsbar vanlig el kontakt. Grunnen til at dette koster en del, er at vi 

forholder oss til statens forskrifter, og det skal pr 1.12.2016 være jordfeilbryter på en slik 

kontakt.  

 

 


