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Støtte til infrastruktur for lading i sameier og borettslag 
 

Elektrifisering av bilflåten krever tilgang til hjemmelading. Ca 90% av dagens elbileiere har 
mulighet for å lade hjemme. Videre viser tall fra Elbilforeningen at 59% av beboerne i 
borettslag og sameier ikke har tilgang på hjemmelading.  

Økningen i andelen elbiler innebærer et økt press på den offentlige ladeinfrastrukturen. Det 
er derfor vanskelig for elbileiere å basere seg på offentlig lading. Det er dermed en fare for at 
manglende tilgang på hjemmelading kan bli en barriere for den videre elektrifiseringen av 
transportsektoren. 

De fleste parkeringsanlegg i leilighetsbygg har el-tilførsel som ikke er dimensjonert for lading 
av biler. Opprustning av kapasiteten krever ofte betydelige investeringer som er krevende for 
boligselskapenes økonomi. Slike investeringer er også ofte konfliktfylte blant boligselskapenes 
medlemmer. Erfaringene fra støtteordningen i 2019 som Akershus fylkeskommune iverksatte 
i 2019 og som Viken har utlyst i år, tyder på at ordningen hadde god virkemiddeleffekt og 
bidrar betydelig til å forsere utbyggingen av infrastruktur for lading. Viken fylkeskommune har 
i år allerede mottatt søknader for hele den økonomiske rammen som er til disposisjon.  

Etter det jeg kjenner til er Oslo og Viken de eneste fylkeskommunene som har igangsatt 
støtteordninger for ladeinfrastruktur i leilighetsbygg. I tillegg er det etablert ordninger i 
kommunene Stavanger, Bergen, Trondheim, Skien, Fredrikstad, Skedsmo, Asker, Bærum, 
Bodø og Lørenskog. Dette er ordninger med begrensede økonomiske rammer som langt fra 
dekker behovet. 

Det er behov for en nasjonal ordning som kan gi et løft for ladeinfrastruktur i leilighetsbygg i 
hele landet. Jeg vil derfor oppfordre Regjeringen til så raskt som mulig å iverksette den delen 
av regjeringsplattformen som omhandler dette spørsmålet: 

• Gi økonomisk støtte til ladestasjoner og ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag 

Erfaring viser at dette er virkemiddelbruk som gir god effekt. Praktiseringen av støtte-
ordningene i Akershus og Viken viser at gjennomsnittlig investeringskostnad for infrastruktur 
er 7000-8000  kr pr ladepunkt som det legges til rette for. Dersom man tar utgangspunkt i 
Elbilforeningens forslag om en ramme på 250 mill kr for en nasjonal støtteordning ville en 
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støtte på 25% av prosjektkostnadene bidra til å realisere utbygging av infrastruktur for om lag 
125.000 ladeplasser. Dette ville være et veldig viktig bidrag for å muliggjøre en videre vekst i 
elbilbestanden. 

I tillegg til at utbygging av ladeinfrastruktur er et viktig klimapolitisk tiltak, vil jeg også 
framheve at disse prosjektene vil ha betydning for beskjeftigelsen i elinstallatør-bransjen og 
dermed være et bidrag til å sikre beskjeftigelsen i næringslivet i den vanskelige tiden vi nå har 
foran oss.  

 

Vennlig hilsen 

Anne Beathe Tvinnereim 

Fylkesråd for klima og miljø 

 

 

 

 

 

 

 


