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Pris for lading ved offentlige ladestasjoner 

 
Saksbehandler: Helene Oma Saksnr.: 21/03118-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det innføres betaling for offentlige ladestasjoner eid av Ås kommune. 
2. Prisen settes til kr 3,5 kr pr KWh, og kommunedirektøren gis fullmakt til å 

justere prisnivået fremover basert på utviklingen i strømprisen og den 
samlede økonomien knyttet til ladestasjonene. 

3. Plassene skal skiltes med «Ladbar motorvogn under lading» og maksimalt 
4 timer lading hele døgnet. P-skive eller digital løsning skal benyttes for å 

kunne håndheve den maksimale ladetiden.   
 
 

Ås, 11.08.2022 
 

 
 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 

kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret  
 

 
Vedlegg: 
Vedtak K, 24102018, Sak 73_18, Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 

Vedlegg til 73_18 - Parkeringsområder i sentrum 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Ås kommune skal i gang med å bygge flere ladestasjoner for offentligheten, i 

tillegg til at eksisterende ladere skal oppgraderes. I den forbindelse er det 
vurdert at for å få dekket utgifter til drift og vedlikehold av ladestasjonene bør 

det innføres betaling på ladestasjonene i kommunen. Dette vil også sikre at 
ladestasjonene er ledig til kunder som faktisk har behov for å lade, ved at ingen 
er koblet til ladestasjonen i unødvendig lang tid. 

 
Kommunedirektøren anbefaler en ladepris for offentlig lading i Ås kommune på 

3,5 kr/kWh og at offentlige ladestasjoner skal skiltes med «Ladbar motorvogn 
under lading. Maks 4 timer (p-skive)» for å sikre god rullering av plassene med 

lademulighet. De reelle inntektene bør ses opp mot utgifter etter noe tid for å se 
om dette er riktig kostnadsnivå.  
 

Fakta i saken: 
De kommunale offentlige ladestasjonene har i lang tid vært fritt tilgjengelig 

basert på gjeldende parkeringsregulering og eventuelt makstid. Det har ikke blitt 
tatt betaling for selve ladingen. Etter politisk vedtak i juni 2022 ble alle offentlige 
ladestasjoner stengt i påvente av politisk vedtak på ladepriser. Det er satt i gang 

arbeid med å opprette nye og oppgradere eksisterende ladestasjoner i Ås 
kommune, og derfor ønskes det at det innføres betaling både på eksisterende 

ladestasjoner som er tilrettelagt for en slik løsning og de nye ladestasjonene som 
er planlagt etablert.  
 

Kommunen har rammeavtale med entreprenørfirmaet Laje AS for kjøp av 
ladestasjoner for "normal lading" av ladbare biler, inkludert etablering og drift 

(Viken fylkeskommune med samarbeidende kommuner). Laje har også mulighet 
for betalingsløsning for ladestasjonene der det er teknisk mulig.  
 

Det finnes i hovedsak tre ulike måter å prise lading av elbil:  
 

1. Kunden betaler for tiden kjøretøyet er koblet til ladestasjonen 
2. Kunden betaler for energien (kWh) som tilføres kjøretøyet i løpet av 

ladetiden. Dette avhenger av tilgjengelig effekt til enhver tid (kW) som 

kan gis til kjøretøyet og tiden denne effekten benyttes.  
3. En hybridløsning der kunden betaler basert på tiden den er koblet til 

ladestasjonen pluss tilført energi (kWh). 
 

Markedet har i løpet av 2022 gått mer over til å prise lading etter tilført effekt 

(alt. 2) slik at det skal være enklere å sammenligne priser mellom ulike tilbydere 
og at det tas betalt for faktisk levert produkt.  

 
Tidligere har det vært anbefalt en hybridløsning slik at man både tar betalt for tid 
og hvilken strømeffekt som leveres. Ved å måtte betale for tiden forhindrer man 

at kjøretøy fremdeles står parkert og tilkoblet i lang tid etter at kjøretøyet er 
fulladet.  

 
Ved å også måtte betale for ladeeffekt priser man den spesifikke leveransen til 

hvert kjøretøy, de må betale for eget strømforbruk, og man får også redusert 
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prisen dersom effekten er lav eller ladestasjonen ikke fungerer som den skal. 
Ved å regulere plass med lademulighet med tidsbegrensning (maks 4 timer 

under lading ved bruk av p-skive) kan man unngå at kjøretøy står lengre enn 
nødvendig. 
 

Det er bedt om innspill fra Laje AS som er vår leverandør om hvilket prisnivå vi 
bør legge oss på. Det er innhentet erfaringstall på prisnivå fra andre kommuner 

og fra Laje som også drifter ladestasjoner for mange kommuner. Laje anbefalte 
høsten 2021 en pris på 0,1 kr pr minutt og 2,5 kr pr. kWh. Samtidig poengterer 
de at kommunens politikk mot innbyggere for å redusere CO2 utslipp og 

miljøprofil kan være faktorer for å redusere prisen. Prisen bør også ses opp mot 
kostnadene for drift og vedlikehold. Med utviklingen i strømpris som observert 

fra høsten 2021 og til d.d. vil ikke denne prisen kunne dekke alle utgifter til drift 
og vedlikehold på sikt. Det er derfor gjort en ny vurdering av ladepris fra Laje i 

august 2022, der ny anbefaling er en ladepris på 3 kr pr. kWh. Etter innspill fra 
Kople AS , som er en av Lajes underleverandører, kan denne prisen virke noe lav 
i forhold til oppdaterte markedspriser. Kople har begynt å ha jevnlig regulering 

av ladepris for andre kommuner med utgangspunkt i endringer av strømprisen. 
På nåværende tidspunkt (august 2022) er denne prisen 3,28kr/kWh (+ 0,5 kr pr 

min over 8 timer) På Koples egne ladesteder ligger prisen pr d.d. på 4,1 kr/kWh 
 
Kommunen har utgifter knyttet til drift (inkludert strømforbruk) og vedlikehold 

av ladestasjonene, i tillegg til investering og kostnader knyttet til administrering. 
Inntekter fra ladestasjonene kan bidra til å dekke noen av utgiftene til drift og 

vedlikehold. Sett opp mot de historiske utgiftene til drift og vedlikehold og 
usikkerhet knyttet til utvikling av strømpris fremover, vil den foreslåtte prisen fra 
Laje på 3,0 kr/kWh antakelig medføre at kommunen har større utgifter enn 

inntekter knyttet til de offentlige ladestasjonene. Det bør derfor tas en vurdering 
av ladepris med utgangspunkt i utviklingen av strømpris i tiden fremover.  

Dersom kommunen priser lading for høyt i forhold til hva markedet er villig til å 
betale for tjenesten vil bruken av ladestasjonene gå ned, og inntektene vil 
reduseres. Det er derfor viktig at ladepris og ladetilgang følger behovet og 

betalingsvillighet i markedet. Ved å tilrettelegge for lading på attraktive steder, 
som for eksempel ladestasjoner i sentrum (p-plass Kulturhuset), vil dette 

stimulere til økt bruk og man vil derfor ha mulighet til å øke inntjeningen. Et 
eventuelt overskudd fra ladestasjonene kan øremerkes investering og 
oppgradering av kommunens ladestasjoner i fremtiden. 

 
Innføring av betaling og tidsbegrensning ved offentlige ladestasjoner vil medføre 

mer rullering av ladeplassene. Det vil bidra til at lading er tilgjengelig for dem 
med reelt behov, og dermed ikke forhindres av kjøretøy som ikke har ladebehov 
eller som ikke finner annen tilgjengelig parkeringsplass. 

 
I vedtak fra Kommunestyret 24. oktober 2018, sak 73/18, er det vedtatt 

følgende to punkter som anses som relevant for denne saken:  
«1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk 
av parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 

Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås sentrum. I tillegg 
vil det være mulig å benytte digital app-løsning. Dette skal opplyses på 

parkeringsskilt.  
(…) 
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4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men 
det skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn 

må være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer.» 
 
Det er altså allerede vedtatt at det skal betales for ladingen, men ikke hvor mye 

det skal koste. I tillegg må det skiltes med «Ladbar motorvogn under lading» og 
en makstid på 4 timer etter dette vedtaket. Det bør også skiltes med krav om 

bruk av p-skive for å lettere kunne håndheve makstiden.  
 
Vurdering: 

Basert på dette er kommunedirektørens anbefaling at ladepris for offentlig lading 
i Ås kommune er 3,5 kr/kWh og at offentlige ladestasjoner skal skiltes med 

«Ladbar motorvogn under lading. Maks 4 timer (p-skive)» for å sikre god 
rullering av plassene med lademulighet. 

 
Etter noe tid kan det vurderes om prisnivået skal justeres i forhold til reelle 
utgifter knyttet til ladestasjonene. Det er forventet at strømprisen i fremtiden er 

usikker og det bør derfor gjøres en ny vurdering av prisnivå opp mot utgifter 
tidligst ved jevne mellomrom. Denne vurderingen og fullmakt til å fastsette 

prisnivået foreslås delegert kommunedirektøren innenfor de rammene som er 
trukket opp i saksfremlegget. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen kan få inntekter på ladestasjonene som kan bidra til å dekke 

utgiftene i forbindelse med drift og vedlikehold av ladestasjonene.  
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ved at det innføres betaling på ladestasjonene vil kjøretøy med reelt behov for 
lading, og som er villig til å betale for det, enklere finne tilgjengelig ladestasjon. 

Det kan bli kapasitetsproblemer ved ladestasjonene hvis det ikke innføres 
betaling. 
 

Alternativer: 
1. Andre takster for lading enn det som er foreslått. 

2. Inngå avtale med Kople (etc.) for jevnlig regulering av ladepris basert på 
utvikling i strømpris. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Basert på tilgjengelig informasjon om utgifter til drift og vedlikehold av dagens 

ladestasjoner i kommunen vurderer kommunedirektøren at det skal innføres 
betaling for lading og prisen skal være 3,5 kr pr KWh. En vurdering av utgifter 
knyttet til blant annet strøm og vedlikehold opp mot faktisk inntekt over tid kan 

være med på å endre prisnivået den ene eller andre veien.  
Som vedtatt i Kommunestyret 24. oktober 2018 konkluderes det med at det er 

hensiktsmessig å skilte med maksimalt 4 timer lading hele døgnet. Dette for at 
flere skal kunne benytte ladestasjonene på attraktive tidspunkter. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
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Umiddelbart 


