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Forslag til strategi for ladeinfrastruktur for elbiler  

- indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger 

Forslag til strategi for ladeinfrastruktur for elbiler har været i offentlig høring i fem uger – i perioden 
1. juni til 6. juli 2022.  
 
I høringsperioden er der indkommet seks høringssvar: 
 

- Banedanmark 
- Drivkraft Danmark 
- Haslev-Hallerne 
- Michael Adrian 
- Movia 
- Seniorrådet 
 
Høringssvarene er anført nedenfor sammen med administrationens bemærkninger. 
 
 
Banedanmark 
 
Høringssvar 
 
Banedanmark gør opmærksom på at opstilling af ladestandere nær banen kan kræve en tilladelse ef-
ter jernbanelovens § 24. Banedanmark Arealforvaltning skal derfor kontaktes hvis der skal placeres 
ladestandere nær banen.  
 
Med venlig hilsen 
 
Jacob Krogh Keldsen 
Arealgeograf 
Teknisk Projektejer (TPE) 
M: +45 23812809 
 
Banedanmark 
Arealforvaltning 
Godsbanevej 2 
4100 Ringsted 
banedanmark.dk  
 

 
Administrationens bemærkninger 
 
God erindring fra Banedanmark, som kommunen vil have for øje i forbindelse med udbud m.m. 
 
Indstilling: Ingen ændring. 
 
 
 

 

Dato: 29. august 2022 
 
Sagsnummer: 
01.30.10-P22-1-22 
 

http://www.banedanmark.dk/
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Drivkraft Danmark 
 
Høringssvar 
 
Drivkraft Danmark har følgende kommentarer til jeres ladestrategi. 
 
Q8 installerer lynladere på deres tankstation i Rønnede, og Circle K vandt Vejdirektoratets udbud på de to 
ladeparker i Tappernøje. Der er derfor en god dækning af lynladning i nord-sydgående retning for lang-
fartstrafik i jeres kommune/nærområde. Jeres fokus bør derfor være på opfyldelse af ladestanderbekendt-
gørelsen og destinationsladning for egne borgere. 
 
Mht. lastbiler ser vi det ikke som en offentlig opgave på samme måde som persontransporten (fx gennem 
ladestanderbekendtgørelsen). Dels er der usikkerheder om de konkrete drivmidler til den tunge transport 
og dels vil de blive leveret af erhvervslivet (fx af specialiserede truckanlæg eller tilskud til vognmænd/ 
større virksomheder).  
 
Med venlig hilsen  
 
Allan Skytte Christensen 
Analysechef 
                                              
T: +45 3345 6513 
M: +45 2840 9844 
www.drivkraftdanmark.dk 
 

 

Følg os på: Twitter og LinkedIn 

 
Administrationens bemærkninger 
 
Gode oplysninger fra Drivkraft Danmark om lynladning af langfartstrafik.  
 

http://www.drivkraftdanmark.dk/
https://twitter.com/DrivkraftDK
https://www.linkedin.com/company/drivkraftdanmark/
https://www.drivkraftdanmark.dk/viden/danmarks-energistationer-en-del-af-rejsen/
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Kommunen har især fokus på opfyldelse af krav i ladestanderbekendtgørelsen og etablering af desti-
nationsladere (normalladere ved bopæl, arbejdsplads, seværdigheder m.m.) men også etablering af 
lynladere på strategisk vigtige områder inden for infrastruktur, erhverv og turisme. 
 
For nuværende har kommunen ikke specielt fokus på lastbiler, bl.a. grundet de usikkerheder som 
Drivkraft Danmark nævner 
 
Indstilling: Ingen ændringer. 
 
 
Haslev-Hallerne 
 
Høringssvar 

 
Haslev-Hallerne vil gerne rose Faxe Kommunes strategi vedr. at sætte ladestandere op til elbiler, da det helt 
sikkert er fremtiden inden for transport. 
  
Vi oplever selv en stigende efterspørgsel fra brugerne af Haslev-Hallerne, da mange af disse brugere kommer 
direkte fra arbejde eller fra den anden side af Storebælt. Hallerne er meget benyttet og brugerne parkerer 
ofte 2-3 timer.  
 
Når der er stævner og udstillinger er det ofte en udfordring, at de besøgende og brugerne ikke kan oplade 
deres elbil.  
 
Vi vil meget gerne være på forkant og kunne yde denne service også for vores mange brugere. 
  
Vi håber, at når den nye ladeinfrastruktur bliver skitseret og ført ud i livet, at Faxe Kommune får prioriteret 
ladere i området omkring Sofiendalsskolen, Haslev Svømmehal og især Haslev-Hallerne, da der er en meget 
stor aktivitet af biler i dette område på et døgn. En 6-8 standere ville nok ikke være helt ved siden af. 
  
Hvis I har yderligere spørgsmål vedr. området, er I meget velkomne til at kontakte os. 
  
Held og lykke med projektet.  
 
Med venlig hilsen  
 
Claus Kronborg  Lars Schlaikjer  
Bestyrelsesformand  Halinspektør  
 
Haslev Hallerne  
 
 
Administrationens bemærkninger 
 
Kommunen har fokus på, at parkeringspladserne på Sofiendalsvej 42 både benyttes af brugerne af 
skolen, svømmehallen og Haslev-hallerne, hvorfor der i perioder kan være stor efterspørgsel efter la-
demuligheder.  
 
Kommunen vil inden udbud kontakte Haslev-Hallerne for at drøfte behovet for ladestandere, både 
typer og antal. 
 
Indstilling: Ingen ændring. 
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Michael Adrian 
 
Høringssvar 
 
Kan ikke se at Grønlandsgade er med, det må være en fejl.  Det er det sted i hele Faxe der er flest for-
retninger og trafik til og fra, og stor parkeringsplads, og daglig besøg hvor man så ikke vil kunne op-
lade bilen – fit&sund også et godt sted, har rigtig mange medlemmer, træning og opladning. 
 

Men kirkerne var med, hmm hvor tit er folk i kirke.  
 
Håber det kan bidrage. 
 
Med venlig hilsen  
Michael Adrian  
 
 
Administrationens bemærkninger 
 
Grønlandsgade er ikke anført i bilag 2 på oversigten over parkeringspladser på kommunale vejarea-
ler, da der ikke er kommunale parkeringspladser ved Grøndalsgade. Parkeringspladserne er private, 
så kommunen har ikke beføjelser i forbindelse hermed. 
 
Det er et område med mange kunder, så administrationen vil følge op på høringssvaret i forbindelse 
med den videre dialog med ladestanderoperatører og virksomheder ved Grøndalsgade og Lysholm 
Alle. I området er der beliggende en tankstation, der evt. etablerer ladestandere, som også kan bruges 
af kunder til forretningerne m.m. på Grøndalsgade. 
 
Indstilling: Ingen ændring. 
 
 
Movia 
 
Høringssvar 
 
Fra Movias side mener vi, at det er en fornuftig ramme, som Faxe Kommune opstiller i det fremlagte 
forslag til en strategi for udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler.  
  
Vi vil blot gøre opmærksom på, at omstilling af Movias flextrafik til eldrift forudsætter, at operatører 
eller deres chauffører, der har deres bil holdende i Faxe kommune, kan lade denne op om natten ved 
normalladere. Ligeledes skal biler i flextrafikken og ikke mindst liftvogne på el kunne lade op i løbet 
af driftsdagen ved lynladere, når de har kørselsopgaver på adresser i Faxe Kommune. Det er derfor 
vigtigt, at der etableres de rette rammevilkår og tænkes i en samlet plan for etablering af et netværk 
af offentligt tilgængelige ladepunkter til brug for erhvervskørsel, og Faxe Kommunes strategi for la-
deinfrastruktur for elbiler vil oplagt kunne bidrage til dette. 
 
Med venlig hilsen 
 

Jesper Fønss 
Chefkonsulent 
Flextrafik, Trafik og Planlægning 

 

  
 Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK-2500, Valby 

Tlf. dir.: +45 36 13 16 70, Mobil: +45 23 64 97 36, jf@moviatrafik.dk 
 
 

mailto:jf@moviatrafik.dk
http://www.moviatrafik.dk/
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Administrationens bemærkninger 
 
Kommunen er opmærksom på – som også anført i ladestanderstrategien – at ladestandere skal op-
fylde både private og erhvervsmæssige formål, og at forskellige ladestanderlokationer har forskellige 
målgrupper. 
 
Normalladere og lynladere på offentligt tilgængelige parkeringspladser kan bruges af både borgere og 
erhvervsdrivende, herunder flextrafik  
 
Kommunen forudser, at mange tankstationer vil etablere lynladere, som flextrafik også kan anvende. 
 
Den af Movia anførte problemstilling vil kommunen løbende drøfte med Movia, som opfølgning på 
strategiens formuleringer om samarbejde med erhvervslivet, evaluering af ladeinfrastruktur og op-
følgning, så der er tilstrækkeligt med offentligt tilgængelige landepunkter også til brug for erhvervs-
kørsel. 
 
Indstilling: Ingen ændring. 
 
 

Seniorrådet 
 
Høringssvar 
 
Seniorrådet har på møde d.3.6.2022 behandlet afgivelse af høringssvar vedr. Strategi for ladeinfra-
struktur for elbiler.  
 
Seniorrådet har med interesse læst strategi for ladeinfrastruktur for elbiler og har følgende bemærk-
ninger:  
 
— Overordnet kan der være en bekymring for om kapaciteten kan bære de fine intentioner og lovgiv-

ningen på området.  
— Seniorrådet vægter el-standere ved Faxe Kommunes plejehjem og foreslår, at der kan bookes stan-

dere af pårørende ved besøg.  
— Seniorrådet prioriterer el-standere ved handicap p-pladser i Faxe Kommune.  
 
Seniorrådet vil fremhæve følgende fra strategiplanen:  
— Der er i planen lagt op til en passende og fin spredning af el-standere i Kommunen.  
— Det er godt at der er årlige opfølgninger i.f.h.t. udviklingen på området.  
— Fint at der etableres på markedsvilkår og for max. 10 år frem.  
— Vigtigt at Faxe Kommune forbereder til ladestationer ved nybyggeri.  
 
Seniorrådet er klar på, at Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler er fremtidsrettet og at betingelserne 
kan ændres, men det er meget positivt at Faxe Kommune nu får en så gennemtænkt strategi på områ-
det.  
 
Med venlig hilsen  
 
Gitte Blume  
Formand for Seniorrådet 
 
 
Administrationens bemærkninger 
 
Seniorrådet peger på en væsentlig problemstilling – om der på sigt vil være ladestandere nok til at 
dække efterspørgslen – og foreslår en bookningsordning ved kommunens plejehjem.  
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For nuværende er bookning af offentligt tilgængelige ladestandere ikke en mulighed. På sigt kan det 
eventuelt ikke afvises, at bookning bliver en mulighed, eventuelt for at opnå en højere benyttelses-
grad med færre ladestandere til gavn for ladestanderoperatører og for at være sikker på at kunne få 
sin bil ladet op til gavn for elbilister. 
 
Kommunen vil have fokus på, at der etableres tilstrækkeligt med offentligt tilgængelige ladestandere 
ved de kommunale plejehjem og vil følge med i, om bookingfunktion bliver en teknologisk og anven-
delig mulighed.  
 
Indstilling: Ingen ændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


