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1. Baggrund for ordningen
Manglende ladestandere lokalt er en af årsagerne til, at danskerne fravælger elbilen. Det gælder også
bilejere, som bor i etageejendomme, og ikke har adgang til opladning på egen parkeringsplads.
På den baggrund har regeringen og et bredt flertal i folketinget besluttet at udmønte 50 mio. kr. i 2021
til medfinansiering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg ved boligforeninger, hvor beboerne ikke
har adgang til opladning ved boligen.
Reglerne for udmøntningen af ordningen er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv.
Efter bekendtgørelsen kan Bolig- og Planstyrelsen inden for en beløbsramme på 50 mio. kr. i 2021 yde
tilskud til udgifter til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger
mv.
Beløbsrammen er opdelt i to underpuljer. En pulje, som kan søges af almene boligorganisationer og en
pulje, som kan søges af andelsboligforeninger og ejerforeninger.
Ansøgningsperioden løber fra den 1. november til den 30. november 2021.

2. Tilskudsordningen
2.1 Tilskud til almene boligorganisationer
Bolig- og Planstyrelsen kan inden for en ramme på 33,6 mio. kr. i 2021 yde tilskud til etablering af ladestandere til opladning af elbiler i fælles parkeringsanlæg tilhørende almene boligafdelinger.

2.2 Tilskud til ejer- og andelsboligforeninger
Bolig- og Planstyrelsen kan inden for en ramme på 14,4 mio. kr. i 2021 yde tilskud til etablering af ladestandere til opladning af elbiler i fælles parkeringsanlæg tilhørende andelsboligforeninger og ejerforeninger.

2.3 Tilskudsberettigede aktiviteter
2.3.1 Betingelser for tilskud
Det er en betingelse for at opnå tilskud til etablering af ladestandere til el-biler, at:
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De ladestandere, der søges tilsagn om tilskud til, etableres på foreningens fælles parkeringsanlæg. Der stilles ikke specifikke krav til det fælles parkeringsanlæg.



Tilsagnsmodtager, inden 6 måneder efter at tilsagn er meddelt af Bolig- og Planstyrelsen, indsender dokumentation for, at der efter gældende vedtægter er opnået fornøden tilslutning til
etablering af de ladestandere, som er omfattet af tilsagnet fra
- lejerne i den almene boligafdeling,
- andelshavere i andelsboligforeningen eller
- ejere i ejerforeningen
Se nærmere herom under punkt 4.3.1.



Den enkelte ansøger / virksomhed ikke har modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 EUR
i indeværende samt de to foregående regnskabsår. Se nærmere herom under punkt 3.

2.3.2 Tilskudsberettigede udgifter
De udgifter, der indgår i det samlede beregningsgrundlag for tilskuddet, omfatter følgende:

 Anskaffelse af ladestandere (fundament, søjle og ladeboks) på maksimalt 22 kW pr. stander.
Der kan ydes tilskud til 1 ladestander pr. ansøgning og derudover 1 ladestander for hver 20.
bolig omfattet af ansøgningen. Det betyder:
Under 20 boliger - 1 ladestander,
20-39 boliger - 2 ladestandere,
40-59 boliger - 3 ladestandere osv.
 Gravearbejde og kabelføring, som er nødvendig til etableringen af ladestanderne.
 Forstærkning af elforsyning, som er nødvendig for at opnå en brugbar opladningsløsning for
ladestanderne, herunder tilslutningsafgift.

Der kan ikke ydes tilskud til gravearbejde, kabelføring eller forstærkning af elforsyning til andre ladestandere end dem, der er meddelt tilsagn til i henhold til denne tilskudsordning.
Hvis et projekt indeholder både tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede materialer, produkter
eller arbejder, skal det klart fremgå af regningsbilagene, hvilke dele af regningen, der vedrører henholdsvis det tilskudsberettigede projekt og andre dele. Se nærmere herom under punkt 4.4.2.

2.3.3 Tilskuddets størrelse
Tilskuddet udgør 25 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Se nærmere herom under punkt 2.3.2.
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Da tilskud til etablering af ladestandere efter bekendtgørelsen om tilskud til etablering af ladestandere
i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv. er statsstøtte, som er omfattet af EF-traktatens
bestemmelser om de minimis-støtte, vil tilskuddet maksimalt kunne udgøre et beløb svarende til
200.000 EUR. Se nærmere herom under punkt 3.

3. De minimis støtte
EF-traktaten fastslår, at visse former for offentlig støtte til virksomheder ikke er forenelig med ønsket
om et fælles marked. Det gælder fx støtte, der enten begrænser eller truer med at begrænse konkurrencen mellem virksomhederne i medlemslandene. Derfor skal den form for støtte anmeldes til EU og
godkendes.
Små offentlige tilskud påvirker imidlertid ikke konkurrencen. Derfor har Europa-Kommissionen udformet en såkaldt de minimis-regel. De minimis-reglen betyder, at medlemsstater kan tildele støtte til
en virksomhed på op til 200.000 EUR i en periode på tre regnskabsår, uden at medlemsstaten skal notificere støtten til Kommissionen.

3.1 De minimis-erklæring
Tilskud til etablering af ladestandere efter bekendtgørelsen om tilskud til etablering af ladestandere i
fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv. er statsstøtte, som er omfattet af EF-traktatens
bestemmelser om de minimis-støtte. De minimis reglen omfatter både små og store virksomheder.
Virksomheder, der modtager tilsagn under puljen om tilskud til etablering af ladestandere, Ladestenderpuljen, skal derfor overholde betingelserne, der følger af de minimis-forordningen for at kunne
modtage tilskuddet. Virksomheden skal derfor udfylde og indsende en tro- og loveerklæring. Se nærmere herom under punkt 3.3.
Bolig- og Planstyrelsen sender erklæringsblanketten til tilsagnsmodtageren sammen med tilsagnet.
I erklæringen skal det oplyses, hvorvidt virksomheden har fået tildelt anden de minimis-støtte i de seneste tre regnskabsår (dvs. det indeværende samt de to foregående regnskabsår), samt i givet fald hvor
meget de minimis-støtte virksomheden har modtaget.
Virksomheden skal bekræfte rigtigheden af oplysningerne i erklæringen ved underskrivelse af den eller de personer, der kan tegne virksomheden eller den person, som er bemyndiget hertil.
Erklæringen om de minimis-støtte skal returneres til Bolig- og Planstyrelsen sammen med dokumentationen for, at der efter gældende vedtægter er opnået fornøden tilslutning til etablering af de ladestandere, som er omfattet af tilsagnet fra lejerne i den almene boligafdeling, andelshavere i andelsboligforeningen eller ejere i ejerforeningen. Se nærmere herom under punkt 2.3.1.

3.2 De minimis støtteloft
De minimis-reglen indebærer, at den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed ikke må
overstige 200.000 EUR i indeværende samt de to foregående regnskabsår.
Det betyder, at virksomheden gerne må have fået tildelt de minimis-støtte, eksempelvis fra bygningspuljen, i indeværende samt de to foregående regnskabsår, så længe støtteloftet ikke overskrides. Hvis
ansøgningen om tilskud fra puljen til etablering af ladestandere betyder, at de minimis-støtteloftet på
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200.000 EUR overskrides, kan Bolig- og Planstyrelsen ikke give tilsagn om tilskud, også selvom en del
af beløbet ville kunne rummes inden for loftet på 200.000 EUR.
Det er alene de minimis-støtte tildelt i indeværende samt de to foregående regnskabsår, der skal oplyses om i tro- og loveerklæringen. De minimis-støtte anses for tildelt på det tidspunkt, hvor modtageren
har opnået ret til at modtage støtte, dvs. den dato, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om støtte, og
ikke den dato, hvor støtten udbetales. Erklæringen angår således allerede tildelt støtte til virksomheden og ikke den støtte, der ansøges om under puljen om tilskud til etablering af ladestandere.
Ved oplysning om tildelt de minimis-støtte i indeværende samt de to foregående regnskabsår skal der
potentielt også oplyses om støtte tildelt andre virksomheder.
Dette vil være tilfældet, hvis virksomheden sammen med en eller flere andre virksomheder betragtes
som en enkelt virksomhed som defineret i de minimis-forordningens artikel 2, stk. 2.
Ansøger skal forholde sig til, om der mellem virksomheden og en eller flere andre virksomheder består
en af de forbindelser, som er nævnt i artikel 2, stk. 2, litra a til litra d. Det kan fx være, hvis der mellem
virksomheden og en anden virksomhed er en forbindelse derved, at den ene virksomhed besidder flertallet af de stemmerettigheder, der er tillagt aktionærerne eller deltagerne i den anden virksomhed, jf.
artikel 2, stk. 2, litra a.
Hvis der mellem virksomheden og en eller flere andre virksomheder består en af de forbindelser, som
er nævnt i artikel 2, stk. 2, litra a til litra d, betragtes de som en enkelt virksomhed, hvorfor der i troog loveerklæringen også skal oplyses om evt. de minimis-støtte tildelt alle disse virksomheder.
Det bemærkes, at en almen boligorganisationen og dens underafdeling(er) samlet skal betragtes som
”en enkelt virksomhed” i de minimis-forordningens artikel 2, stk. 2’s forstand.

3.3 Hvornår er en forening omfattet af de minimis-reglen
3.3.1 Almene boligorganisationer
Almene boligorganisationer, er omfattet af de minimis-forordningens støtteloft og skal medsende de
minimis-erklæring. Det er Boligorganisationen, som skal indsende erklæringen.
Boligorganisationen og dens underafdeling(er) betragtes samlet som ”en enkelt virksomhed” i de minimis-forordningens artikel 2, stk. 2’s forstand. Det betyder at boligorganisationen inklusive boligorganisationens afdelinger samlet set maksimalt må have modtaget, hvad der svarer til 200.000 EUR
som de minimis-støtte over de seneste tre regnskabsår.

3.3.2 Andelsboligforeninger og ejerforeninger
Andelsboligforeninger og ejerforeninger, betragtes som private bygningsejere og er dermed ikke omfattet af de minimis-støtteloftet, medmindre foreningen bedriver økonomisk aktivitet, dvs. f.eks. har
udlejning eller virksomhed på adressen.
Andelsboligforeninger og ejerforeninger skal derfor kun udfylde de minimis-erklæring, såfremt foreningen udlejer boliger/erhverv eller driver anden økonomisk virksomhed.
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3.4 Skattepligt
Tilskud, der modtages fra puljen, er skattepligtigt for modtageren. Bolig- og Planstyrelsen indberetter
udbetalinger af tilskud til SKAT.

4. Ansøgningsprocedure
Ansøgningsproceduren omfatter følgende trin:
Trin 1: Ansøgning om tilskud
Trin 2: Tilsagn om tilskud
Trin 3: Indsendelse af beboertilslutning og de minimis-erklæring
Trin 4: Udbetaling

4.1. Trin 1: Ansøgning om tilskud
4.1.1 Almene boligorganisationer
Ansøgning om tilskud til etablering af ladestandere på fælles parkeringsanlæg tilhørende afdelinger
under en boligorganisation indsendes - i overensstemmelse med de gældende tegningsregler for almene boligorganisationer - af boligorganisationen.
Boligorganisationen kan maksimalt indsende 1 ansøgning for hver af boligorganisationens afdelinger.
Ansøgningen skal foretages på skema ”Ansøgning om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende almene boligorganisationer” og indsendes elektronisk til Bolig- og Planstyrelsen. Ansøgningsskema findes på www.bpst.dk.

4.1.2. Andelsboligforeninger og ejerforeninger
Ansøgning om tilskud til etablering af ladestandere på fælles parkeringsanlæg tilhørende en andelsboligforening eller en ejerforening indsendes af den eller de, som er tegningsberettigede i foreningen.
Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at ansøger er tegningsberettiget i foreningen. Dette
kan være i form af referatet fra den seneste generalforsamling eller lignende.
Hvis tegningsberettigede i foreningen er flere personer i forening for eksempel formand og næstformand, skal vedkommende som ansøger medsende fuldmagt fra den eller de øvrige tegningsberettigede.
Er en almen boligafdeling en del af en ejerforening er det de almindelige gældende tegningsregler for
foreningen, som finder anvendelse.
Der kan maksimalt indsendes 1 ansøgning for hver forening.

4.1.2. Ansøgningsfrist
Der åbnes for ansøgninger den 1. november 2021.
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Fristen for indsendelse af ansøgning om tilskud udløber den 30. november 2021.
Bolig- og Planstyrelsen har mulighed for at fastsætte en ny frist for ansøgning om tilskud, såfremt der
ikke er indkommet ansøgninger inden den 30. november 2021 som muliggør fuld udnyttelse af den
afsatte tilskudsramme. Oplysning herom vil blive formidlet på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.
4.1.3. Projektøkonomi
På ansøgningsskemaet skal angives de samlede skønnede udgifter til etablering af de ansøgte ladestandere. Det er således ikke et krav, at der allerede på ansøgningstidspunktet er indhentet tilbud på projektet.

4.2 Trin 2: Tilsagn om tilskud
4.2.1 Prioritering af ansøgninger
Bolig- og Planstyrelsen behandler indkomne ansøgninger og meddeler tilsagn om tilskud i prioriteret
rækkefølge efter følgende kriterier, som vægtes ligeligt:

 Jo større antal boliger i boligafdelingen, andelsboligforeningen eller ejerforeningen, der ansøges om midler til, des højere prioriteres ansøgningen.
 Jo længere der er til den nærmeste offentligt tilgængelige ladestander på minimum 11 kW, des
højere prioriteres ansøgningen. Den offentlige ladestander, jf. 1. pkt., skal være tilgængelig for
alle bilmærker, og der må ikke stilles krav til opladning, der indebærer udgifter ud over betaling for strøm, der leveres fra ladestanderen. Afstanden måles fra placeringen af den tilsagnsdækkede ladestander til den offentlige ladestander, jf. 1. og 2. pkt.
 Såfremt to ansøgninger opnår samme prioritet, prioriteres den ansøgning med flest boliger.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke et officielt kort over offentlige ladestandere. Indtil dette er udarbejdet kan oplysninger om offentligt tilgængelige ladestandere findes under dette link https://elbilviden.dk/ladekort/ eller alternativt dette link https://www.plugshare.com/da, som dog indeholder
både officielle og brugerindberettede data.

4.2.2 Tilsagn
Tilsagn om tilskud til ansøgninger indkommet inden den 30. november 2021, vil blive meddelt af Bolig- og Planstyrelsen inden udgangen af 2021.
Sammen med tilsagnet vil tilsagnsmodtageren få tilsendt blanketten ”Erklæring om de minimisstøtte”. Tilsagnsmodtageren skal udfylde og returnere erklæringen til Bolig- og Planstyrelsen sammen
med dokumentation for tilslutning til ladestanderprojektet i foreningen / afdelingen. Se nærmere
herom under punkt 4.3.1.
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4.2.2 Venteliste
Ansøgninger, som opfylder betingelserne for tilsagn om tilskud, men som ikke kan imødekommes inden for den økonomiske ramme, optages på venteliste.
Ansøgninger på venteliste tildeles eventuelle tilbagefaldne midler fra uudnyttede tilsagn, som bortfaldes. Bolig- og Planstyrelsen behandler ansøgninger på ventelisten løbende. Tilsagn om tilskud fra ventelisten meddeles i den rækkefølge ansøgningerne er modtaget i Bolig- og Planstyrelsen.
Ventelisten slettes senest med udgangen af 2023.

4.3 Trin 3: Indsendelse af dokumentation for beboertilslutning
4.3.1 Indsendelse af beboertilslutning
Når ansøger har modtaget tilsagn fra Bolig- og Planstyrelsen, skal der indhentes fornødent tilslutning
til ladestanderprojektet fra foreningens medlemmer.
Det meddelte tilsagn om støtte til etablering af ladestandere må først udnyttes af foreningen, når Bolig- og Planstyrelsen har godkendt dokumentation for, at der efter gældende vedtægter er opnået fornøden tilslutning fra foreningens medlemmer til etablering af de ladestandere, som er omfattet af tilsagnet. Denne dokumentation skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen senest 6 måneder efter tilsagnsdatoen.
For almene boligorganisationer gælder at beslutning om etablering af ladestandere, skal træffes på et
afdelingsmøde. Beboertilslutningsskema ”Dokumentation for beboertilslutning til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende
almene boligorganisationer” vedhæftet referat fra det vedtagne afdelingsmøde indsendes til Bolig- og
Planstyrelsen. Skemaet findes på www.bpst.dk.
For andelsboligforeninger og ejerforeninger gælder, at beslutning om etablering af ladestandere skal
træffes i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Dokumentation for vedtagelse i foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter indsendes
til Bolig- og planstyrelsen på skema ”Dokumentation for tilslutning til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende andelsboligforeninger og ejerforeninger”. Skemaet findes på
www.bpst.dk.
Til skemaet uploades dokumentationen f.eks. i form af referat fra generalforsamling samt foreningens
vedtægtsbestemmelser om krav til vedtagelsen. (Simpelt flertal/kvalificeret flertal).
Bolig- og Planstyrelsen giver tilsagnsmodtager besked, når dokumentationen er godkendt i styrelsen,
hvorefter det fysiske arbejde med etablering af ladestanderne må påbegyndes.
Modtager Bolig- og Planstyrelsen ikke dokumentation for beboertilslutning inden for fristen på 6 måneder, vil det meddelte tilsagn bortfalde.

4.3.2 Mertilsagn
Viser det sig, at udgifterne i henhold til etablering af ladestanderne overstiger det meddelte tilsagn,
kan Bolig- og Planstyrelsen meddele mertilsagn, såfremt betingelserne i bekendtgørelsens § 2 om typer
af tilskudsberettigede arbejder og antal tilskudsberettigede ladestandere er opfyldt.
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Det er endvidere en betingelse, at der ikke er registreret ansøgninger på ventelisten, som ikke er imødekommet.

4.4 Trin 4: Udbetaling af tilskud
4.4.1 Udbetaling
Tilsagnshaveren skal indsende ansøgning om udbetaling af tilskud til Bolig- og Planstyrelsen, når de
tilskudsberettigede ladestandere er etableret og udgifterne er betalt, dog senest 1 år efter datoen for
styrelsens godkendelse af modtaget dokumentationsmateriale for tilslutning til etablering af ladestanderne. Datoen for udløbet af 1-årsfristen fremgår af Bolig- og Planstyrelsens godkendelse af det modtagne dokumentationsmateriale.
Ved ansøgning om udbetaling af tilskud skal anvendes skema ”Ansøgning om udbetaling af tilskud til
etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv.”,som findes på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside www.bpst.dk.

4.4.2 Regnskab og bilag
Ansøgning om udbetaling skal vedlægges:



Et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte og betalte tilskudsberettigede udgifter.



Regningsbilag og bilag med dokumentation for betalte tilskudsberettigede udgifter vedrørende
indkøb af ladestander, gravearbejde og el-arbejde.

Der stilles ingen specifikke formkrav til projektregnskabet.
Regningsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte udgifter skal af den udførende virksomhed være påført følgende oplysninger:



Den udførende virksomheds CVR-nummer eller andet nationalt identifikationsnummer.



Den bygningsejer og den adresse arbejdet vedrører.



De materialer og produkter, der er indkøbt og det arbejde, der er udført i forhold til det tilskudsberettigede projekt.



Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet.
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Hvis et regningsbilag indeholder både tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede materialer, produkter eller arbejder, skal det klart fremgå, hvilke dele af regningen, der vedrører henholdsvis det tilskudsberettigede projekt og andre dele.

4.4.3 Revision
Hvis tilskudsbeløbet udgør 500.000 kr. eller derover, skal projektregnskabet revideres og påtegnes af
en godkendt revisor i overensstemmelse med en revisionsinstruks udarbejdet af Bolig- og Planstyrelsen.
Det reviderede projektregnskab skal vedlægges ansøgningen om udbetaling.
Instruks for revision af regnskaber for etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende
boligforeninger mv., hvor tilskuddet overstiger 500.000 kr., er optaget som bilag til bekendtgørelsen
om etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv.

4.4.4 Fristforlængelse
Bolig- og Planstyrelsen har mulighed for at dispensere fra 1-års fristen for ansøgning om udbetaling,
hvis særlige forhold taler for det. Styrelsen kan ved afgørelsen lægge vægt på, om etableringen af ladestanderne er igangsat og vil blive færdiggjort inden for rimelig tid.
Såfremt tilsagnshaver ikke har indsendt ansøgning om udbetaling eller fået dispensation fra 1-årsfristen for etablering af ladestanderne bortfaldes tilsagnet 1 år efter datoen for Bolig- og Planstyrelsens
godkendelse af dokumentationsmaterialet for tilslutning til projektet fra lejere / andelshavere / ejere.

5. Kontrol og oplysningsforpligtelser
Bolig- og Planstyrelsen fører kontrol med, at tilsagnsmodtageren overholder betingelserne for tilsagnet, som nævnt under punkt 2.3.1 ”Betingelser for tilskud”.
Alle, som ansøger om eller modtager tilsagn om tilskud til etablering af ladestandere efter ”Bekendtgørelse om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv.”,
er forpligtet til at afgive enhver oplysning, der har betydning for Bolig- og Planstyrelsens behandling af
tilskudsansøgningen eller for udbetaling af tilskuddet, såfremt styrelsen anmoder om det.

6. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
Bolig- og Planstyrelsen kan beslutte, at tilsagn bortfalder eller skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis
det viser sig, at:
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 Tilskudsmodtager har givet vildledende eller urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger af
betydning for ansøgningen om eller udbetaling af tilskud.
 De i tilsagnet fastsatte frister er overskredet.
 Ansøger ikke senest 1 år efter Bolig- og Planstyrelsens bekræftelse af modtaget dokumentationsmateriale, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, har indsendt anmodning om udbetaling.
 Aktiviteterne, der er afgivet tilsagn om tilskud til, ikke gennemføres i overensstemmelse med
ansøgningen og det fremsendte tilsagn.
 Øvrige betingelser for tilsagnet eller udbetaling af tilskud ikke er opfyldt.
 Tilskuddet er ydet i strid med Europa-Kommissionens de minimis-forordning, som omtalt i
punkt 3 om ”De minimis-reglen”.

7. Klage
Bolig- og Planstyrelsens afgørelser truffet i medfør af bekendtgørelse om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv., er endelige.
Det betyder, at afgørelser om tilsagn om tilskud, udbetaling, bortfald af tilskud eller tilbagebetaling
m.v. ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
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