
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status på implementering af ladestandere i Hedensted Kommune 

AFI-loven 
Kommuners muligheder for at opstille ladestandere er reguleret i AFI-loven der forventes 
at træde i kraft 1. april 2022. Indtil da har kommunerne faktisk ingen mulighed for at 
medfinansiere offentlige ladestandere eller at lade offentligheden benytte kommunale 
standere.  
 
Med AFI-loven får kommuner mulighed for at give tilskud til offentlige tilgængelige lade-
standere på arealer kommunen har rådighed over, hvis det efter et udbud viser sig, at 
der ikke er interesse blandt ladestanderoperatørerne for at opstille ladestandere på kom-
mercielle vilkår.  
 
Muligheden for at give kommunale tilskud er nærmere beskrevet i AFI-loven § 5, og gæl-
der i perioden 1. april 2022 – 31. december 2024. I perioden fra 1. april 2022 til 31. ok-
tober 2022 kan kommunerne søge om statslige støtte til maksimalt 50% af omkostnin-
gerne. De nærmere vilkår for ansøgningen kendes endnu ikke. 
 
Ladestandere til kommunale elbiler 
Hedensted Kommune har tegnet kontrakt på levering af 79 Hyundai Kona Electric med 
Caripo Biler A/S i Horsens. 
 
Bilerne leveres medio august 2022, og fordeles således: 
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Navn Adresse Postnr. By 

Antal lade-
standere for-

beholdt 
kommunale 

elbiler 

Antal offent-
lig tilgænge-

lige lade-
standere 

Antal lade-
punkter i alt 

Ungeenheden Dalbyvej 45 8722 Hedensted 8 2 10 
Møllebo Jasminvej 23 8763 Rask Mølle 7 3 10 

Nedergården Kirkegade 1 7171 Uldum 7 3 10 
Hedensted Råd-

hus Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted 2 4 6 
Hjemmeplejen 

m.v. Spettrupvej 7B 8722 Hedensted 26 4 30 
Administrations-

hus Tørring Stationsparken 1 7160 Tørring 1 3 4 
Juelsminde Råd-

hus Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 28 4 32 
  79 23 102 
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Samtidig med at der opstilles 11 kWh ladestandere til de kommunale biler, opstilles der 
også offentligt tilgængelige ladestandere der kan benyttes af medarbejdere, gæster og 
borgere. På de offentligt tilgængelige ladestandere kan der betales med en app – der er 
en QR-kode og vejledning på standeren. I app´en kan man hurtigt tilknytte sit betalings-
kort og betale med dette.  
 
Ladestanderbekendtgørelsen 
Ved bygninger der ikke er beboelse og med mere end 20 P-pladser skal der inden udgan-
gen af 2024 opstilles en ladestander. Der kan opstilles offentligt tilgængelige ladestan-
dere. 
 
Foruden de bygninger hvor der skal opstilles ladestandere til kommunale biler, er der 42 
kommunale bygninger jævnt fordelt i hele kommunen, hvor der inden udgangen af 2024 
skal opstilles en ladestander. Oplægger vil være at der ved hver p-plads opstille en lade-
stander med 2 11/22 kWh udtag. 
 
Der opstilles også ladestandere på den nye P-plads på Jernbanegade i Løsning. 
 
Tidsplan for opstilling af ladestandere udarbejdes inden sommerferien 2022. 
 
Andre offentligt tilgængelige ladestandere 
Som udgangspunkt skal offentligt tilgængelige ladestandere på arealer som kommunen 
har rådighed over udbydes på markedsvilkår. Hvis det efter et udbud viser sig, at der 
blandt ladestanderoperatørerne ikke er interesser for at opstille ladestandere på ren 
kommerciel vis – ladestanderoperatøren betaler for opstilling, tilkøb af amp m.v. – kan 
ladestanderne udbydes igen og denne gang skal ladestanderoperatørerne oplyse, hvad 
det vil koste at opstille ladestanderne. 
 
 
Tidsplan 

 Medio august 2022 102 ladepunkter ved 7 kommunale bygninger 
 April – maj, tidsplan for opstilling af ladestandere iht. ladestanderbekendtgørelsen 


