
Regler for brug af ladestanderne i Hvedevænget 

Formålet med ladeanlægget er at kunne tilbyde opladning af plug-in hybridbiler og elbiler tilhørende 

beboerne i Hvedevænget. 

For at kunne benytte anlægget skal der oprettes en ladeaftale og betales en ladelicens. Betalingen for 

ladelicensen returneres ikke ved fraflytning eller salg af bilen/bilerne. Licensen kan enten overdrages eller 

sælges til den nye beboer eller til en anden beboer. Hvis man sælger eller skifter bil, skal det meddeles til 

bestyrelsen. Ved misbrug af licensen har Grundejerforeningen ret til at inddrage den pågældende beboers 

licens, og indskuddet vil ikke blive refunderet. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at benytte ladestanderne i Hvedevænget? 

• Du henter en licensaftale på hvedevaenget.dk under Installationer/El-ladestandere. Du afleverer 

den udfyldte og underskrevne aftale til kassereren. 

• Du downloader Drivee appen fra App Store eller Google Play og opretter en konto hos Drivee ved 

at registrere dit navn og dit kreditkort. 

• Du modtager besked, når bestyrelsen har godkendt din registrering. 

• Du betaler ladelicencen på kr. 5.000 (via det girokort du får af kassereren). 

• Du modtager et klistermærke, som skal anbringes i forruden af din bil. 

Du har nu ret til at bruge ladestanderne.  

 

Retningslinjer for brug af ladestanderne 

Ladestanderne må kun benyttes af biler med ladelicens og et synligt klistermærke i forruden og eventuelle 

gæster hos licenshavere. Gæster skal angive, hvilken licens de lader under. Det er ikke muligt at reservere 

en ladeplads. Man må holde på en ladeplads, når bilen er under opladning. Herefter skal man flytte bilen, 

så en anden kan komme til. Det gælder dog ikke i tidsrummet 20:00 – 08:00.  

 

Retningslinjer for ’almindelige’ bilers brug af p-pladserne ved ladestanderne 

Hvis der er ledige, almindelige p-pladser, bør de almindelige biler primært benytte disse pladser. Hvis der er 

trængsel på p-pladserne, og de almindelige p-pladser er optaget, er det naturligvis muligt at holde på 

ladepladserne. Ingen pladser behøver at stå tomme. 


