
Svar på henvendelse fra beboerne i 85 og 87 om ladestandere i Åtoften og om 

referatet fra Generalforsamlingen 

På generalforsamling den 5. oktober 2021 blev der under behandlingen af forslaget om ladestandere forelagt 

en række spørgsmål fra beboerne i nr 85 og 87, men tiden tillod ikke en uddybende besvarelse af disse 

spørgsmål på generalforsamlingen. Beboerne har afleveret spørgsmålene til referenten og bedt om at få dem 

besvaret.  

Der er også fra de samme beboere gjort indvendinger til referatet fra Generalforsamlingen.  

Bestyrelsen svar på begge breve er som følger: 

Det grundlæggende spørgsmål er, om Åtoften skal følge med udviklingen og dermed fortsat være et attraktivt 

sted at bo for nuværende og kommende beboere – eller om Åtoften skal sakke bagud i forhold til den 

udvikling, der sker i samfundet og i andre boligforeninger og grundejerforeninger.  

Bestyrelsen mener, at vi skal følge med udviklingen, og at det er til gavn for alle beboere, at Åtoften fortsat er 

et attraktivt sted at bo. Det vil afspejle sig i huspriserne, hvilket er til gavn for alle.  

Mange af spørgsmålene fra beboerne i 85 og 87 afspejler en anden holdning til dette grundlæggende 

spørgsmål, og det er selvfølgelig OK, at der er forskellige holdninger. Bestyrelsen er bare ikke enig. 

Bestyrelsens holdning er baseret på fakta om el-biler og opladning som følger: 

• Folketinget har vedtaget, at vi i 2030 skal have mindst 775.000 el-biler i Danmark, og der er vedtaget 

en række afgiftslettelser og tilskudsordninger, der skal gøre det attraktivt for danskerne at vælge og 

køre el-biler i stedet for fossil-biler. 

• Opgørelsen over salget af biler i oktober 2021 viser, at 42% af nye biler var el-biler, enten plug-in 

hybrider eller rene el-biler. Så man må sige, at danskerne har taget denne opfordring til sig, og at 

udviklingen er godt i gang. 

• Det sker også i Åtoften. I skrivende stund er der 8 el-biler i Åtoften, heraf 3 rene el-biler og 5 plug-in 

hybrider. Den beboerundersøgelse, som blev gennemført i Åtoften i februar 2021, viser, at inden 

udgangen er 2024 vil der være ca. 30 el-biler. Så vi er godt i gang i Åtoften. 

• Danmarks strategi på opladningsløsninger er defineret af Transportministeriet1 baseret på anbefaling 

fra Eldrup kommissionen2 i samarbejde med DTU.  Strategien bygger på at 60-80% af opladningen skal 

ske ved bopælen, mens resten sker ved offentligt tilgængelige AC-ladere og ved hurtig-ladere og lyn-

ladere for folk på farten. Den fordeling har man også erfaret i Norge, som i dag har 450.000 el-biler. 

• Denne strategi er ved at udfolde sig i Danmark. Bor man i parcelhus kan man nemt få sin egen 

ladestation.  Regeringen har afsat 50 mill kr til at støtte udbredelsen af ladestandere i boligforeninger 

 
1 Regeringens Infrastruktur plan 2035 ”Danmark Fremad” fra april 2021 

2 Kommissionen for grøn omstilling af personbiler rapport 2: Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur, februar 2021 



og grundejerforeninger med fælles parkeringspladser. I boligforeninger og ejerforeninger3 overalt i 

landet er der i øjeblikket en meget stor aktivitet med at planlægge og opstille ladestandere.  

Som det fremgår af ovenstående, så er det et faktum, at udbredelsen af el-biler er godt i gang - også i Åtoften, 

og at opstilling af ladestandere i bolig og grundejerforeninger også er i gang mange steder – men ikke i Åtoften.  

Bestyrelsen svar på de konkrete spørgsmål er derfor: 

1. Vi mener, at det er i medlemmernes interesse, at der er lademuligheder for el-biler i Åtoften. I den 

beboerundersøgelse, som vi gennemførte i februar 2021, svarede 60%, at er de var positive eller 

overvejende positive for ladestandere i Åtoften. Kun 6% var meget negative eller overvejende 

negative. Det bygger på 101 svar ud af 128 huse. 

2. Det her drejer sig ikke om brændselstationer generelt, ej heller om brinttankstationer. Det er et forslag 

om opstilling af ladestandere og kun om ladestandere. Det er i tråd med den nationale strategi for 

opladning til el-biler. 

3. Det er ikke korrekt, at der kun er 7 huse, der har mulighed for at anvende ladestandere. Alle der i 

Åtoften anskaffer en elbil vil kunne bruge disse ladestandere, og inden for 3 år er det opgjort til 30. 

Der skelnes mellem infrastruktur og ladestandere (”under jorden” og ”over jorden”). Det er kun el-

bilejere, der vil benytte standerne, der skal betale til ladestanderne (”over jorden”).  

4. Forslaget er, at alle betaler til den infrastruktur (”under jorden”), der gør det muligt at opstille 

ladestandere. Begrundelsen er, at det er en infrastruktur som kan holde i meget lang tid. Og så er det 

med til at holde huspriserne oppe til gavn for alle. Det er også det, der praktiseres andre steder. 

5. Ladestanderne stilles op i takt med antal el-biler, og man betaler et indskud up-front for at benytte 

anlægget. Dermed begrænses risikoen betydeligt. I det foreslåede set-up kan vi selv fastsætte prisen 

for opladning, så vi kan følge udviklingen i el-prisen og dermed undgå tab. 

6. Som nævnt er lynladere og offentlige standere ved supermarkeder mv et supplement til 

hjemmeladning. Det er muligt, at der kommer ny teknologi på lang sigt, men det kræver ændringer i 

både biler og standere. Det tager langt tid før det sker, men behovet for opladning er der nu.  

7. Det er korrekt, at Grundejerforeningen er den juriske person i aftalerne. Sådan er det også med vores 

Internet. Derfor sætter generalforsamling og bestyrelsen rammerne for Ladegruppens virke, og 

ændringer hertil skal godkendes af bestyrelsen og generalforsamling. 

 

Bestyrelsen mener, at der fortsat er en stor interesse for ladestandere i Åtoften, og at de holdninger, som er 

afspejlet i henvendelsen fra nr 85 og 87 kun deles af en lille minoritet.  

 

Med hensyn til referatet fra generalforsamlingen, så er det ikke tænkt som et ordret referat, men et referat 

som gengiver meningerne og konklusionerne. Vi synes, at referatet giver en rimelig god dækning af det, som 

Mette fremførte. Vi har derfor ikke tænkt os at ændre referatet, men vi har følgende kommentarer: 

• Det er beklageligt, at der ikke var tilstrækkelig tid til at drøfte de synspunkter, som Mette fremførte på 

generalforsamlingen på grund af tidspresset. Men nu er brevet fra beboerne i 85 og 87 offentliggjort, 

og spørgsmålene er blevet besvaret af bestyrelsen og ligeledes offentliggjort.   

 
3 Vejledning fra Region Hovedstaden: Find ud af hvordan i som boligorganisation kan understøtte elbiler — Offentlig — 
elbilviden.dk 

https://elbilviden.dk/offentlig/boligforeninger-og-selskaber/
https://elbilviden.dk/offentlig/boligforeninger-og-selskaber/


• De 120.000 kr er taget ud af budgettet, og de kan kun komme ind igen, hvis der kommer en anden 

generalforsamlingsbeslutning.  

• Vi betragter afstemningen om det videre arbejde som en tilkendegivelse af en fortsat interesse i 

emnet. Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis den 

finder det nødvendigt. Det vil vi benytte os af. Skulle der komme en ekstraordinær generalforsamling 

om ladestandere vil vi tilstræbe, at der er god tid til en meningsfyldt debat. 

 

Mvh  

 

Bestyrelsen for Åtoftens Grundejerforening.  

 

 

 

 

 

 


