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Grundet den markante stigning i salget af elbiler, bør
boligforeninger overveje muligheden for at tilbyde
opladning til fremtidens biler. På denne måde kan
foreningen blive en attraktiv forening overfor nuværende
og kommende beboere.

45 % af alle nyregistrerede biler i 2022 var plug-in hybrid- eller
elbiler. I 2021 lå dette tal på 37% og i 2020 lå det på 18%. 

I december 2022 var 63% af alle nyregistrerede biler plug-in
hybrid- eller elbiler. Det er næsten to tredjedele af alle
nyregistrerede biler i Danmark.

Der ses altså en markant stigning i salget af elbiler, hvilket også
taler ind i den danske regerings målsætning om at have 775.000
el- og hybridbiler på vejene i 2030.

62% af de danske bilejere ville i 2021 vælge el- eller plug-
in hybridbil næste gang, de skulle købe bil. Det viste en
undersøgelse foretaget af Nemanalyse for Nielsen Car
Group.
Salget og interessen for elbiler er i kraftig vækst.
Efterspørgslen på opladningsmuligheder til elbiler bliver
af den grund naturligt også højere. 

SALGET AF ELBILER STIGER

Bliv klar til fremtiden!
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Andel af nyregistrerede biler der udgøres af plug-in hybrid- og elbiler:



Den markante stigning i salget af elbiler har ydermere gjort
ladestandere til et uundgåeligt emne på generalforsamlingen.
Desværre er emnet ofte præget af stærke holdninger baseret på
misinformationer. 

 
Det kan være svært at modargumentere eller bidrage til debatten - for
hvad ved man i virkeligheden selv om emnet?

Har man undersøgt mulighederne for ladeløsninger, er man formentlig
stødt på nogle af de store spørgsmål:

Hvordan skal jeg oplade derhjemme? Jeg har jo ikke min egen
parkeringsplads? Er der overhovedet nok ladestandere på de offentlige
veje? Er det ikke ret så dyrt at etablere ladere? Hvordan får jeg de andre
beboere med på vognen? 

Har du overvejet at købe elbil eller undersøgt markedet for
ladestandere, så har du måske bidt mærke i uoverskueligheden og
junglen af ladeløsninger. Lidt på samme måde som
mobiltelefonabonnementer og telemarkedet tilbage i 90'erne.

Markedet er nemlig præget af en række forskellige udbydere, som
sælger deres egne løsninger, hvilket kan gøre det vanskeligt at
overskue, hvem der har den bedste løsning til lige netop jeres behov. 

Et uoverskueligt marked resulterer desværre i, at nogen går med den
første den bedste løsning. I bør være opmærksomme på, at der er
forskel på udbyderne og sikre jer, at I laver en grundig undersøgelse,
inden I lægger jer fast på en løsning til beboerne i jeres forening. 

Et uoverskueligt
marked

Bliv klædt på til 
generalforsamlingen
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Uanset din kendskabsgrad til emnet, så har du nu mulighed for at få det
nødvendige overblik. Slut med vage påstande. Slut med
uoverskuelighed. 

Her får du en pædagogisk og gennemskuelig guide. 

Du får svarene på de emner, der vil blive diskuteret til general-
forsamlingen. Du får de korrekte svar og det samlede overblik, således
at I kan diskutere emnet på et oplyst grundlag. 

Alt sammen med det formål, at I kan træffe den rigtige beslutning, når
det kommer til opladning af elbiler i foreningen. 

Download de forskellige guides på næste side. Alternativt kan du blot
holde øje med din indbakke, da vi vil sende dem ud løbende. 

1. Hvad koster det at etablere ladestandere? 

2. Hvor mange ladebokse skal man bruge og 
hvor skal strømmen trækkes fra?

3. Finansiering af ladestandere

4. Hvordan vi kan hjælpe jer
 

Download på næste side

Guides:

Få det fulde overblik
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Download

Download

Download

1.

3. 4.

2.
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https://xn--ladelsning-4cb.dk/wp-content/uploads/2021/11/Hvad-koster-det-at-etablere-ladestandere-2.pdf
https://xn--ladelsning-4cb.dk/wp-content/uploads/2021/11/Finansiering-af-ladestandere-1.pdf
https://xn--ladelsning-4cb.dk/wp-content/uploads/2021/11/Hvor-mange-ladestik-skal-man-bruge-1.pdf
https://xn--ladelsning-4cb.dk/wp-content/uploads/2021/11/Hvordan-vi-kan-hjaelpe-jer-1.pdf


BRUG FOR HJÆLP?

Tøv ikke med at kontakte os på enten
telefon eller mail, hvis du har 
spørgsmål eller brug for hjælp.

20 31 41 81 cj@ladelosning.dk

5


