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Reglement for elbiler 

Skovbakken 
Indledning 

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. 

maj 2022 blev det besluttet at etablere i alt 4 el 

ladestandere i afdeling Skovbakken. Det er 

kun beboere på Skovbakken som kan oprette 

sig som brugere af ladestanderne, det er derfor 

kun beboere, og disses gæster, der kan lade på 

standerne. Administrationen af ladestanderne 

håndteres af andelsselskabet CARPOW 

a.m.b.a. 

Placering 

• Ved Birkevej 4-6:  

1 stk. Type 2 – AC 22 kW stander med 2 udtag 

• Ved Valmuesti 11: 

1 stk. Type 2 – AC 22 kW stander med 2 udtag 

 

Brugere skal benytte eget kabel til standerne. 

P-plads 

På de afmærkede p-pladser med ladestandere 

er det kun elbiler og plugin-hybrid som må 

holde parkeret, og kun såfremt bilen lader. 

Ladetid 

Bilen må holde parkeret så længe den lader, 

dog max 4 timer i tidsrummet mellem klokken 

7.00-23.00. 

Pris 

Prisen fastsættes ud fra den daglige elpris inkl. 

afgifter og gebyrer. På grund af varierende 

elpriser, ændrer prisen sig i løbet af dagen. 

Ladeprisen pr. kWh vil fremgå i appen. 

Opladning og betaling 

For at få adgang til at oplade et elkøretøj, skal 

du kontakte servicecenteret. Du vil herefter få 

tilsendt en folder fra CARPOW med 

information om hvordan du skal 

downloade appen MONTA til 

din smartphone, og hvordan du 

tilmelder dig. 

Koden, du får tilsendt, er personlig, og må 

ikke videregives til andre. 

 

Al afregning sker direkte mellem dig som 

beboer og CARPOW, og har intet med 

boligselskabet at gøre. 

 

Alle tekniske spørgsmål skal rettes til 

CARPOW på kontakt@carpow.dk eller via 

MONTA-appen. 

Private ladestandere 

Bor du i rækkehus med egen parkeringsplads, 

er det tilladt at opsætte egen ladestander. Du 

skal da ansøge boligselskabet herom, så der 

foreligger skriftlig tilladelse. For at måtte 

benytte egen ladestander, skal der opsættes 

ekstra fase på den eksisterende eltavle. 

Arbejdet med eltavlen skal udføres af 

autoriseret elektriker. Boligselskabet kan 

kræve dokumentation på at arbejdet er udført 

korrekt af autoriseret elektriker. 

 

Det er ikke tilladt at oplade elkøretøjer med 

nødoplader (’mormor-lader’) til almindelig 

stikkontakt. 
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