
Østausa Borettslag 

 

Oppsummering etter beboermøte onsdag 18. september 
 

Det ble avholdt beboermøte i Grendehuset onsdag 18. september, hvor 

tema var etablering av infrastruktur til ladbare biler i borettslaget.  
 

I tråd med vedtak fra generalforsamlingen 24. april 2019 har styret jobbet med å 

innhente priser på infrastruktur til ladbare biler i borettslagets garasjeanlegg, samt på 

de eksisterende ladeplassene utendørs. Styret har mottatt til sammen fem tilbud, og 

vedtok i styremøte i august å akseptere tilbud fra Lefdal Installasjon AS. Før tilbudet 

ble akseptert, søkte styret tilskudd fra Oslo kommune, og mottok tilsagn om dette.  

 

Lefdal Installasjon deltok i møtet og svarte på spørsmål fra beboerne. Lefdal 

Installasjon har gjort over 80 tilsvarende installasjoner tidligere, og har god erfaring 

med arbeidet. Det er valgt en ZappTech-løsning, som de og Elbilforeningen har god 

erfaring med og som er vel utprøvd i markedet. Anlegget er driftssikkert, og dersom 

det skulle skje noe med strømtilknytningen el. i løpet av natten, vil det likevel gå noe 

strøm til bilene som lader.  

 

Det ble gjort oppmerksom på at det i starten etter infrastrukturen er lagt, og de første 

ladeboksene er tilkoblet, vil det muligens bli noe ustabilitet i systemet. Dette kommer 

Lefdal til å bruke de første ukene på å justere slik at vi får stabilie og sikre bokser å 

lade bilene våre på.  

 

Det ble videre redegjort for at prosjektoppstart etter planen vil være i midten av 

oktober. Det vil da legges en stamkabel i midten av hver av garasjene (innerste del 

av nedre garasje vil ikke inngå i prosjektet i denne omgang), samt ut til de ti 

uteplassene hvor det i dag er ladebokser som leies ut. Gjennomføringen av arbeidet i 

garasjene vil i utgangspunktet ikke gjøre at de som har plass i garasjen må flytte seg 

mens dette pågår. Installasjon av ladebokser vil imidlertid gjøre at de som skal ha 

dette må parkere et annet sted mens arbeidet pågår, men det vil avtales nærmere 

mellom Lefdal og den enkelte det gjelder før arbeidet påbegynnes.  

 

De eksisterende ladeboksene ute vil bli fjernet, slik at alle som ønsker lademulighet til 

bil må selv bestille og bekoste installasjon av ladeboks fra Lefdal Installasjon.  

 

Som nevnt i generalforsamling vil borettslaget bære kostnaden med selve 

infrastrukturen, mens den enkelte beboer betaler for ladeboks og forbruk. Dette 

koster borettslaget om lag kr. 380.000,-. Prisen gir infrastruktur til til sammen 62 

plasser i borettslaget. Deler av kostnaden vil også refunderes av Oslo kommune etter 

ferdigstilt arbeid, da borettslaget har fått tilsagn om tilskudd med inntil 20 % av prisen 

fra Oslo kommune.   

 

De som velger å kjøpe ladeboks blir belastet for selve boksen + installasjon 

(prosjektpris kr. 16.800,- + mva., kr. 21.000,- inkl. mva.). Forbruk måles kvartalsvis 



Østausa Borettslag 

 

og faktureres den enkelte etter måling. Det tilkommer også kr. 200,-/måned i tillegg 

for leie av garasjeplass med ladeboks. Det vil si at den som velger å installere 

ladeboks betaler kr. 600,-/måned + strømforbruk. Leie av uteplass vil koste kr. 450,-/ 

måned + strøm.  

 

For å benytte seg av prosjektprisen med kr. 21.000,- inkl. mva. fra Lefdal, må de 

som ønsker det fylle ut bestillingsskjema og sende til styret@ostausa.no innen 

6. oktober. Styret vil samle alle bestillingsskjemaene og sende til Lefdal etter fristens 

utløp. Det ble i møtet gjort oppmerksom på at det ikke er tillatt å kjøpe eller 

installere ladeboks gjennom andre aktører enn Lefdal Installasjon. Samtlige 

bestillinger skal gå via styret.  

 

Etter spørsmål fra beboer i møtet, ble det opplyst fra Lefdal at prisen for ladeboks og 

installasjon av denne etter fristen 6. oktober for å benytte seg av prosjektpris vil være 

om lag kr. 1000,- + mva. dyrere enn den oppgitte prosjektprisen.  

 

Styret fikk videre spørsmål fra beboer om det er tenkt å etablere en eller flere 

ladebokser som borettslaget eier og administrerer. Dette er både ønsket og tenkt fra 

styrets side, men det kan pt. ikke gis noen endelig bekreftelse på at dette vil bli gjort. 

Det er blant annet avhengig av at det er ledig plass ute til å etablere slike felles 

ladebokser og hvilken administrasjon dette krever fra styret 

 

 

Ta kontakt med styret på styret@ostausa.no om det er spørsmål til innholdet i 

beboermøtet eller annet.  
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