
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Etablering af elladestandere ved kommunale arbejdspladser  Nr.: A40-09 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Teknisk udvalg Vej, trafik og rekreative områder Vej, trafik og rekreative områder 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 260 260 260  
Anlæg – Indtægter     
Anlæg - Netto 260 260 260  
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
I 2022 blev der afsat 0,250 mio. kr. til etablering af ladestandere ved kommunale institutioner og arbejdspladser. Der 
forslås, at der forsat afsættes i 2023 til 2025 årligt 0,260 mio. kr. at etablere ladestandere. Middelfart Kommune skal 
opsætte minimum en ladestander ved alle kommunale arbejdspladser med over 20 p-pladser inden 2025. Det 
foreslås, at ladestanderne etableres over en årrække, så den udskiftning kan tilskynde institutionerne til at udskifte 
deres biler på fossilt brændstof til rene elbiler, samtidig. 
 
 
Med flere ladestandere på de kommunale arbejdspladser, vil medarbejderne blive motiveret til at skifte fossile biler 
ud med elektriske til gavn for miljøet. Ladeinfrastrukturen vil blive vidt udbredt i kommunen på sigt til glæde for 
borgere, gæster og turister, og efterhånden vil der blive et stort netværk, når selvejende institutioner, kirker, 
virksomheder m.v. følger Ladestanderbekendtgørelsen. Så jo før de kommer op jo større effekt vil der være på 
udbredelsen af 0-emmisionsbiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidshorisont  
 

Ladestanderne etableres løbende fra primo 2022 til ultimo 2025, og de åbnes op for brug straks efter de er etableret. 
Det anbefales at etableringerne etableres ud over hele budgetperioden, dels kan understøtte udfasningen af biler på 
fossilt brændstof til elbiler ved at institutionerne ikke selv skal etablere ladestanderne. Dels vil der blive en flaskehals 
omkring udstyr og elektrikere des tættere vi kommer på 2025, hvor ladebekendtgørelsen slår fuldt igennem over hele 
landet. 
 
Klima- og Bæredygtighedsvurdering   

K&B 
vurderet 

Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Ja Lille 
 

Materialeforbrug og 
anlægsarbejde er 
relativt begrænset 

Udbredelse af elbiler 
bidrager til at 
reducere 
transportsektorens 
negative klimaaftryk 

ja 
 

 
 
 
 
 
 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


