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KONTRAKT FOR MONTERING OG BRUK AV LADEUTSTYR FOR BIL 
 

MELLOM 
 

EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 
 

OG 
 

_________________________ 
 

1. FORUTSETNING 
Søker må eie bruksrett til parkeringsplassen i parkeringsanlegget. 
 

2. INSTALLASJON 
Det gis tillatelse til installasjon av 1-fase kurs for lading av bil (elbil og ladbar hybrid). 
Sikring på kursen skal være på maksimalt 10A. Kraftigere ladekurser tillates ikke, 
både av hensyn til kapasitet i anlegget og offentlige forskrifter. Jordfeilbryter type B 
skal installeres, samt andre krav skal oppfylles i henhold til gjeldende forskrift. 
 
Installasjonen må utføres av autorisert installatør. Kursfortegnelse må oppdateres. 
Samsvarserklæring og annen relevant dokumentasjon på korrekt utført installasjon 
skal sendes styret uoppfordret så snart arbeidet er gjennomført. 

 
Leilighetene med egen energimåler (kWt) i kjelleren kobler sin ladekurs til sin egen 
hovedsikring/måler som er plassert i el-skap. Øvrige enheter kan koble sitt ladepunkt 
til sameiets fellesanlegg, og til disse må det installeres separat måler. 
 
Punkt for tilkobling i el-skap må avtales med styret før installering, og installasjonen 
må inspiseres av styret før bruk av kursen starter. 
 
For de som installerer ladepunkt på HC-plass må det forventes flytting av dette 
punktet hvis det flytter inn seksjonseier som trenger HC-plass. Kostnaden for dette 
må dekkes av bruker/seksjonseier som setter opp ladepunktet. Bytting av 
parkeringsplass er forankret i vedtektene. 
 

3. KONTAKTINFORMASJON 
 

Seksjonseier 
Etternavn: 
Fornavn: 
E-postadresse: 
Telefon: 
Adresse og leilighetsnummer (H-nummer): 
Registreringsnummer på ladbar bil: 
Parkeringsplass nr.: 
Installeres egen måler i elskap? (ja/nei): 
 

Montør (Firma) 

Firmanavn: 
E-postadresse: 
Telefon: 

 
 



 

Side 2 

4. KOSTNADER 
Alle kostnader ved installasjon og vedlikehold dekkes av eier av ladepunktet.  
 
Styret avleser målerstand årlig for de med separat måler tilknyttet sameiets 
fellesanlegg. Styret fakturerer eier i henhold til årlig strømforbruk for måleren. 
Gjennomsnittlig strømpris for året benyttes for å beregne hva den enkelte skal betale 
til sameiet for strømkostnaden.  
 
I tillegg til faktiske strømkostnader tilkommer det administrasjonskostnader til 
sameiet, eventuelle administrasjonskostnader til forretningsfører for fakturering samt 
eventuell kostnadskonsekvens som følge av økt effektledd i sameiets elkostnad. 
Kostnadskonsekvens av effektleddet vil fordeles likt mellom alle eiere av ladepunkt. 
 
Administrasjonskostnader og kostnadskonsekvens vil bli fakturert alle med ladepunkt, 
uavhengig om ladepunktet er koblet på leilighetsmåler eller ikke. 

 
5. BRUK AV LADEPUNKT 

Strøm skal ikke benyttes til annet enn lading av bil. Utleie av ladepunkt er ikke tillatt 
uten styrets skriftlige forutgående samtykke.  
 
Ladepunktet må benyttes i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra 
styret. 
 
Kursen kan belastes maksimalt 80% av kapasitet, det vil si maksimalt 8A 
ladestrøm på en 10A kurs.  
 
På grunn av begrenset kapasitet i elsystemet kan ladepunktet av 
sikkerhetsmessige årsaker kun benyttes i tidsrommet fra kl.23.00 til kl.06.00. 
Dette gjelder alle dager, hele året. 

 
Ladetidspunkt kan styres enten ved programmering av bilens ladesystem, eller ved 
til- og frakobling av ladekabel. Styret vil kunne pålegge andre tidspunkt for lading 
dersom dette er nødvendig for å styre kapasiteten i sameiets elforsyning. 
 
Dersom det oppstår alvorlige problemer i forbindelse med bruk av ladepunkter, slik 
som overskridelse av kapasitet i eltavler eller alvorlig varmgang i sikringer eller 
ledningsnett, kan styret umiddelbart innføre bruksforbud for ladepunkter i garasjen. I 
slike tilfeller må styrets skriftlige tillatelse innhentes før ladepunktet kan benyttes 
igjen.  
 
Eier av ladepunktet må til enhver tid sørge for at nødvendige sikkerhetsregler 
overholdes, og må rette seg etter pålegg fra styret angående dette. Dette medfører 
vedlikeholdsansvar for kontakter, sikringer, jordfeilbryter, ledning, ledningsoppheng, 
ladekabel osv. på sin egen ladekurs.  
 
Strekkavlastning skal alltid brukes på kabelens ladeenhet (“kladden”) dersom det ikke 
benyttes en dedikert ladeenhet med egen kabel (Salto-boks eller lignende). Av 
sikkerhetsmessige grunner skal det aldri benyttes vanlig skjøteledning under lading 
av bil. 
 

6. OPPSIGELSE 
Eier av ladepunktet kan si opp kontrakten med én måneds varsel. Styret kan si opp 
kontrakten med tre måneders varsel. 
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Dersom eiers behov for eller bruk av ladepunktet faller bort i mer enn tre måneder, for 
eksempel ved bytte av bil, vil kontrakten anses som oppsagt av eier og ledig 
kapasitet for nytt ladepunkt kan tildeles en annen sameier.  
 
Dersom eier av ladepunktet selv frakobler ladepunktet er kontrakten å anse som 
oppsagt av eier. 
 
Kontrakten annulleres ved eierskifte på bolig og/eller parkeringsplass. Ny eier må 
søke om ny kontrakt for ladepunktet før overdragelse. Hvis ny eier ikke ønsker eller 
tillates å signere ny kontrakt, må eier av ladepunktet fjerne installasjonen for egen 
regning før overdragelse. 
 
Ved oppsigelse av kontrakten er eier av garasjeplass/ladepunkt ansvarlig for 
frakobling av ladepunktet og fjerning av installasjonen (kabel, ladepunkt, sikring i 
elskap, osv.). Dette gjelder uansett om det er eier av ladepunktet eller styret som sier 
opp kontrakten. Arbeidet skal utføres av autorisert installatør. Kursliste skal 
oppdateres.  
 
Styret er etter frakobling av ladepunktet ansvarlig for å gjennomføre endelig 
fakturering for strømforbruk, senest i forbindelse med den årlige avregningen for 
ladepunkter i garasjen. 
 
Sameiet er ved eventuell oppsigelse av kontrakten ikke erstatningspliktig for 
installasjoner, innkjøp, investeringer eller arbeid som eier av ladepunktet har gjort. 

 
7. OVERGANG TIL NYTT LADESYSTEM 

Denne kontrakten er midlertidig fram til et nytt ladesystem for garasjen er bestemt av 
sameiet. Eksisterende ladepunkter i henhold til denne kontrakten vil kun være tillatt 
montert frem til nytt ladesystem er på plass. 
 
Når det nye systemet er på plass plikter eier av ladepunktet å tilknytte seg dette. Hvis 
dette ikke gjøres vil kontrakten sies opp og eier må fjerne installasjonen. Se vedlegg 
for utdypende informasjon. 

 
8. MISLIGHOLD 

Gjør brukeren seg skyldig i vesentlig mislighold kan styret si opp kontrakten med 
umiddelbar virkning og fjerne ladepunktet for eiers regning. Vesentlig mislighold 
omfatter feilaktig montering, manglende framlegging av samsvarserklæring på 
installasjonen, bruk av skadet eller ikke godkjent utstyr til lading, brudd på 
tidsbegrensning for lading, overskridelse av maksimal ladestrøm, brudd på eventuelt 
bruksforbud av ladepunktet, manglende betaling for strømutgifter/gebyrer eller annet 
som er av vesentlig betydning for sikkerheten eller andre sameieres bruk av garasjen. 
 

9. KONTRAKT 
Kontrakten er underskrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene. 
 
 ________, den 
 

 
For Eierseksjonssameiet Hagebyen 1:   Eier av ladepunkt: 

 

________________________________  ________________________________  


