
 

 
 
 

Til styret iKolsåstoppen  Boligsameie 
 

 

 

Sak til det ordinære sameiermøtet  27. april  2016 
 

 
Vedr. ladestasjoner for EL-bil. 

 
Prinsippet bør være at de som har nytte av et slikt tilbud betal er for det -dvs 

ingen kostnader for  sa,meiet. 

Kun de som «kjøper seg inn» ianlegget har tilgang. 

Ladestasjonene  bør  ha  l åsbare uttak. 

All bygging og finansieri ng besørges av interessentene. 

A lle beboere ti lbys å kjøpe seg inn ianlegget. 

Prinsippet vil være selvkost -dvs at investeringskostnaden hele tiden 

fordeles på det antall  som har kjøp seg inn. 

Nye deltagere betaler  sin andel fordelt på de som allerede deltar med lik    andel. 

Eksempel : Investering k r. 25.000 - 5 deltakere 

Da har hver av disse betalt kr.   5.000. 

Ved ny deltager  (nr 6) blir investeringskostnaden  kr. 4.167 pr  deltager. 

Dvs at hver av de opprinnelige  fem deltakerne mottar kr.   833,-. 

Ved  investering ien eventuell ladesøyle til, vil alle deltagerne måtte dele 

investeringskostnaden  Ii kt. 

Alle som deltar iordningen må betale en årlig kostnad    for å dekke strøm som 

medgår  ti l  ladestasjonene. 
 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Sameiets årsmøte gir styret fullmakt til å utarbeide en i nstruks for anlegg og 

drift av ladestasjoner for EL-biler, med den forutsetning at all bygging og 

finansiering av anlegget besørges av deltagerne iordningen. 

Alle som deltar i ordningen må betale en årlig kostnad for å dekke strøm som 

medgår til  ladestasjonene. 

 

Kolsås 28.01 .2016 

 

\st'-'\ie ,e \e_ _  o<.1Er,  
Else-Merete Lien 



 
 

Vedr. ladestasjoner for EL-bil 
 

Eiers forslag: Gi styret fullmakt til å utarbeide en instruks for anlegg og drift av 

ladestasjoner  for EL-biler  (vedlegg x) 

Forslag til vedta k:  Godkjennes 
 

Styrets forslag: Etabler en komite med representanter fra styret og fra interesserte som 

skal fremlegge et forslag til løsning av el-bil ladeproblema tikken for KTBS på kort og 

lang sikt. (vedlegg Y). 

Forslag til ved tak: Godkjennes 

Vedlegg V: 

Vedr. ladestasjoner for EL-bil for KTBS. 

 

På grunn av at samtlige 81 garasjeplasser i fellesgarasjen er tildelt andelshavere er det 

ikke plass til etablering av annet enn eventuelt individuelle ladestasjoner der. Skal 

felles ladestasjoner etableres inne må det skaffes alternative uteplasser for de som 

rammes. 

 

Styrets forslag til ved tak 

 

På bakgrunn av forslag til vedtak av 28.01.2016 foreslår styret at det etableres en 

komite med representanter  fra styret og fra interessentene som gis følgende mandat: 

 

"Fremlegg et begrunnet et forslag til løsning av el-bil ladeproblematikken for KTBS på 

kort og lang sikt. En forutsetning er at all bygging og finansiering samt vedlikehold og 

strømforbruk dekkes av deltakerne i ordningen. Ordningen skal tillate utvidelser for 

eventuelt senere interesserte  med  retningslinjer  for dette." 

 

Vedtak fra styremøte 23. februar 2016. 



 


