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• Kort gennemgang af operatører i markedet
• Oversigt over muligheder og begrænsninger

• Oversigt over de indkomne tilbud
• Nice to know oversigt
• Valg af ladestander løsning – hvilken er den rette?
• Økonomi
• Diskussion om valg af leverandør og løsning
• Evaluering
• Next steps

Operatører
• EON
• CLEVER
• SPERTO
• SPIIRI
• WHITE LABEL (CITY TEQNIC)

Eon
• Eksisteret i DK siden 2013
• Ejet af tyske EON , 43.000 medarbejdere
• Danmarks Største Netværks operatør (dobbelt så stort som
nr.2)
• Markedsleder i DK; Sverige, Tyskland
• +1500 offentlige tilgængelige ladepunkter i DK
• Etableret QC netværk på det store H motorvejsnet i Danmark
• 24 timers daglig kundeservice
• Ladestandere i hele landet både QC / 22 Kw
• Markant bedst dækning I Storkøbenhavn, Sydsverige, Norge
• Opstiller 48 nye ”hurtigladestationer i Norden pt. med Clever

Clever
• Eksisteret siden 2009 (Choose EV – 2012 Clever)
• Ejet af SEAS NV & NRGI
• Hovedsageligt QC opladning i DK men også Slow charge
• Ingen nordiske kontorer eller selskaber
• Samarbejder med de fleste bilimportører i DK, herunder BMW,
Volvo, VW, Jaguar, KIA, Landrover, Nissan, Mercedes, Hyundai,
Audi, Toyota m. fl

.

• Samarbejde med Eon om Ultra QC ved knudepunkter i norden
• Ca. 750 ladepunkter i DK

SPIRII
• Etableret i 2019
• 8 medarbejdere – 24/7 kundeservice
• Udbryder gruppe fra EON – finansiering fra Israel GrnGY

• Intet netværk i DK eller udlandet
• Uafhængig operatør
• Erfarne folk – lille organisation

• Ladestandere fra Israel – samme som EON

SPERTO
• Etableret 2018

• Enkeltmandsejet
• Netværk i DK (12 lokationer med QC) , 100 destinationsladere
• Ingen eget netværk i udlandet
• Samarbejder gennem plugshare for opladning (120.000 i EU)
• Uafhængig operatør og uden abonnements former
• Samarbejde på ladestandere & QC fra tredje part
• Differentieret betaling for beboere kontra gæster
• Klassens frække dreng

Cityteqnik
• Etableret 2018

• Ejer Hans Christian (tidligere Københavns Kommune)
• Enkeltmandsejet
• Ingen netværk i DK
• Samarbejder gennem plugshare for opladning (120.000 i EU)
• Uafhængig operatør og uden abonnements former
• Samarbejde med udenlandsk 3 part på ladestandere
• Cloudløsning på administration af ladestandere

Sammenligning af operatører i DK

EON

SPERTO

CLEVER

SPIRII

City Teqnik

12 mdr

36-48 mdr

60 mdr

24 mdr

48 mdr

Netværk af offentlige ladestandere i DK
Netværk af QC stationer i DK
App løsning til opladning
Ladebrik til opladning
Netværk af ladestandere i Norden
Tilsluttet Plugshare i EU (roaming platform)
Hjemmeladestander med 22-kw charger
Finansieringsløsning på installation
Tilbyder QC løsning på abonnement
Service abonnement på ladestandere
Refusion af elafgift
Hvem betaler for strømmen
Lukket netværk kun for egne brugere
Differentieret pris for opladning til gæster
Abonnementsløsning "All inclusive"
Mulighed for indtjening til Boligforeningen
Boligforeningen ejer udstyret efter installation
Samarbejde med bilimportørene
Bindingsperiode på aftalen

Nice to Know: ”Offentligt kontra privat”
• Det er netselskabet, der definerer, hvor der står offentlige og
private ladestandere. Således fremgår det af Radius’ betingelser:
• ”Det offentlige rum er et matrikuleret areal med offentlig adgang
– f.eks. indkøbscentre og parkeringshuse – og et umatrikuleret
areal med offentlig adgang – f.eks. Parkeringspladser langs
offentlige veje.”

• Derudover vil ladestanderne vel nok rent faktisk skulle være
offentligt tilgængelige for at leve op til kravet.

Nice to Know: Tilkøb af strøm
• Der skal som minimum købes 25 A, hvilket er den mindste
tilslutning, som man kan få fra netselskabet. Pris for denne
er 13.250,- kr. ekskl. moms.
• Der er ikke krav om, at en forening tilkøber større
leveringsomfang.
• Anbefalingen er min. 35A til 4 ladestik. Med muligheden
for opladning af 1 bil med 22kw,2 biler med hver 11kw.
Fuld installation og 4 ladestandere vil kræve 63 A
• En tilslutning på 35 A i Radius Elnet koster (offentlig/privat):
kr. 18.375/25.800 ekskl. moms. Dertil kommer en elmåler
til omkring kr.1.100,- ekskl. moms.

• Tilkøb af ampere koster indtil udgangen af 2020
(offentlig/privat): kr. 525/1.100 ekskl. moms. Der tilkøbes
altid til nærmeste stiksikring, som typisk er 25 A, 35A, 50 A
og 63 A.

Betalingsløsning Plugsurfing

Abonnement og strømpriser

Strømforbrug
(5 km pr. Kwh)

Km pr. år

hjemme kr. 1,75 ,
ude kr. 3,55

kwh
pr. år

EON -169 kr.
abonnement

hjemme og ude
opladning

EON -109 kr.
abonnement

Spiiri

Sperto

Sperto med 0,5 kr.
afdrag

Unlimited
network

2,5 kr. pr. KwH

Sperto

Clever

Cityteqnik

10.000

kr.
2.000 5.528

kr.
8.408

kr.
5.000

kr.
4.000

kr.
5.000

kr.
7.500

kr.
5.000

15.000

kr.
3.000 7.278

kr.
11.958

kr.
7.500

kr.
6.000

kr.
7.500

kr.
7.500

kr.
7.500

20.000

kr.
4.000 9.028

kr.
15.508

kr.
10.000

kr.
8.000

kr.
10.000

kr.
7.500

kr.
10.000

25.000

kr.
5.000 10.778

kr.
19.058

kr.
12.500

kr.
10.000

kr.
12.500

kr.
7.500

kr.
12.500

30.000

kr.
6.000 12.528

kr.
22.608

kr.
15.000

kr.
12.000

kr.
15.000

kr.
7.500

kr.
15.000

Tilbud 1 – Rytterhusene
Godthåbsparken
Rytterhusene

E-ON

Spirii

Sperto

Clever

City Teqnic

Installation

kr. 33.889

kr. 29.469

kr. 35.000

kr. 0

kr. 96.900

2 ladestandere - dobbelt udtag (4 i alt)

kr. 33.992

kr. 28.990

kr. 46.000

kr. 33.758

inkl

kr. 396

ikke oplyst

Pris på afbetaling af ladestandere pr. mdr.

ikke muligt

Pris på leje af ladestanderne

ikke muligt

Finanseringsmulighed

kr. 35.904

ikke muligt

ikke muligt

kr. 396

ikke muligt

ikke muligt

fra marts

ja

nej

ja

ja

Inkl.

kr. 198

Inkl.

Inkl.

kr. 800

Evt. abonnement pr. beboer

kr. 109,00

kr. 0

kr. 0

kr. 625

- kr.

Pris pr. KwH

3,55 kr.

kr. 2,50

kr. 2,00

abonnement

fri

6.000,00 kr.

Inkl.

inkl

Service og drift (pr. måned)

Ekstra omkostning til "load balancing"
Hvem betaler for strømmen
Tilslutningsafgift (offentligt)
Refusionsbeløb pr. kWh
Offentligt tilgængelighed
Diverse (Skiltning)
Klargjort til udvidelse
Ejer af løsningen
I alt (ex.moms)

Inkl.

inkl

EON

Boligforeningen

Sperto

Clever

Boligforeningen

kr. 18.375

kr. 18.375

kr. 18.375

kr. 18.375

kr. 18.375

ingen refusion

kr. 1,70

ingen refusion

ingen refusion

kr. 0,90

åbent

semi

åbent

åben

Åbent

kr. 7.800

ikke oplyst

ikke oplyst

ikke oplyst

kr. 1.500

ja

ja

ja

ja

ja

EON

Boligforeningen

Boligforeningen

Clever

Boligforeningen

kr. 86.256

kr. 76.834

kr. 105.375

kr. 52.133

kr. 115.275

Tilbud 2– Fiskehusene
Godthåbsparken
Fiskerhusene

E-ON

Spirii

Sperto

Clever

City Teqnic

Installation

kr. 35.397,00

kr. 30.780

kr. 35.000,00

kr. 19.450

kr. 96.900

2 ladestandere - dobbelt udtag (4 i alt)

kr. 33.992,00

kr. 28.990

kr. 46.000,00

kr. 33.758

inkl

Ikke oplyst

kr. 35.904

ikke muligt

kr. 396

ikke oplyst

Pris på afbetaling af ladestandere pr. mdr.
Pris på leje af ladestanderne

ikke muligt

Finanseringsmulighed
Service og drift (pr. måned)
Evt. abonnement pr. beboer
Pris pr. KwH

Tilslutningsafgift (offentligt)
Refusionsbeløb pr. kWh
Offentligt tilgængelighed
Diverse (Skiltning)

Klargjort til udvidelse
Ejer af løsningen
I alt (ex.moms)

kr. 396,00

ikke muligt

ikke muligt

fra marts

ja

nej

ja

ja

Inkl.

kr. 198,00

Inkl.

Inkl.

kr. 800

kr. 109

kr. 0

kr. 0

kr. 625

- kr.

kr. 2,50

kr. 2,00

abonnement

fri

6.000,00 kr.

Inkl.

inkl

kr. 3,55

Ekstra omkostning til "load balancing"
Hvem betaler for strømmen

ikke muligt

Inkl.

inkl

EON

Boligforeningen

Sperto

Clever

Boligforeningen

kr. 18.375,00

kr. 18.375,00

kr. 18.375,00

kr. 18.375,00

kr. 18.375

ingen refusion

kr. 1,70

ingen refusion

ingen refusion

kr. 0,90

åbent

semi

åbent

åbent

Åbent

kr. 7.800,00

ikke oplyst

ikke oplyst

ikke oplyst

kr. 1.500

ja

ja

ja

ja

ja

EON

Boligforeningen

Boligforeningen

Clever

Boligforeningen

kr. 87.764

kr. 78.145

kr. 105.375

kr. 71.583

kr. 115.275

Tilbud 3– Fiskehusene
Godthåbsparken
Jægerhusene

E-ON

Spirii

Sperto

Clever

City Teqnic

Installation

kr. 35.076

kr. 35.500

kr. 35.000

kr. 22.950

kr. 96.900

2 ladestandere - dobbelt udtag (4 i alt)

kr. 33.992

kr. 28.990

kr. 46.000

kr. 33.758

inkl

Pris på afbetaling af ladestandere pr. mdr.

Ikke oplyst

kr. 35.904

ikke muligt

kr. 396

ikke oplyst

Pris på leje af ladestanderne

ikke muligt

ikke muligt

kr. 396

ikke muligt

ikke muligt

fra marts

ja

nej

ja

ja

Inkl.

kr. 198

Inkl.

Inkl.

kr. 800

kr. 109

kr. 0

kr. 0

kr. 625

- kr.

kr. 2,50

kr. 2,00

abonnement

fri

6.000,00 kr.

Inkl.

inkl

Finanseringsmulighed
Service og drift (pr. måned)
Evt. abonnement pr. beboer
Pris pr. KwH

3,55 kr.

Ekstra omkostning til "load balancing"

Hvem betaler for strømmen
Tilslutningsafgift (offentligt)
Refusionsbeløb pr. kWh
Offentligt tilgængelighed
Diverse (Skiltning)
Klargjort til udvidelse
Ejer af løsningen
I alt (ex.moms)

Inkl.

inkl

EON

Boligforeningen

Sperto

Clever

Boligforeningen

kr. 18.375

kr. 18.375

kr. 18.375

kr. 18.375

kr. 18.375

ingen refusion

kr. 1,70

ingen refusion

ingen refusion

kr. 0,90

åbent

semi

åbent

åbent

Åbent

kr. 7.800

ikke oplyst

ikke oplyst

ikke oplyst

kr. 1.500

ja

ja

ja

ja

ja

EON

Boligforeningen

Boligforeningen

Clever

Boligforeningen

kr. 87.443

kr. 82.865

kr. 105.375

kr. 75.083

kr. 115.275

Ekstra mulighed 1 – Sperto
• ”To små ladebokse kombineret på én stander (Investering):
• Nettilslutning (jf. Radius prisliste, afhængig af off./privat og effekt): kr. 26.720-56.960 (1)
• 2 stk. ladestandere på 11+11 kW bestående af 2 stk. EVE Single Pro-line med
farveskærm pr. metalpiedestal: kr. 33.000 (skal ganges med 2 for at få 4 udtag), altså
kr. 66.000,- (2) i alt. for 4 udtag.
• Installation estimeret til kr. +- 35.000 (3)
• I alt kr. 94.720-124.960 (1+2+3) alt efter tilslutningsbidrag
• Det er ikke muligt at lave Load balancing på disse bokse, så derfor skal de alle have fuld
effekt. Det påvirker tilslutningen, som anbefales til 63 Ampere, hvis denne løsning
vælges.
• Sperto drifter ladestanderne og har derfor service inkl. I denne pris
• PS: Foreningen kommer til at eje hele anlægget!

Ekstra mulighed 2 – Sperto
To små ladebokse kombineret på én stander (leje af bokse):
o Nettilslutning (jf. Radius prisliste, afhængig af, hvad de tillader og kunden ønsker af
effekt): kr. 26.720-56.960 (1)
o 2 stk. metalstandere á kr. 2.500: kr. 5.000 (2)
o Leje pr. måned af bokse á kr. 99 pr. ladestik: 396/måned
o Installation estimeret til kr. +- 35.000 (3)
o I alt kr. 66.720-96.960 (1+2+3) alt efter valg af tilslutningsbidrag + kr.
396/måned i leje af bokse
o Det er ikke muligt at lave Load balancing på disse bokse, så derfor skal de alle have
fuld effekt. Det påvirker tilslutningen, som anbefales til 63 Ampere. hvis denne løsning
vælges.
o PS: Foreningen kommer til at eje installationen og piedestaler, men de lejede bokse
skal returneres ved udløb af lejeaftalen, som er minimum 5 år.

Køb af ladestandere - Clever
Hvis det ønskes at købe ladestanderne af Clever, så kan dette nu også lade sig gøre
o
o
o
o
o
o
o

Pris pr. udtag = kr.6.499,- ex.moms
Pris for 4 udtag = 4*6.499 = kr.25.996,- ex,moms
Dertil kommer to søjler til ophæng = 2* 4.999,- = kr.9.998,- ex.moms.
I alt pris for ladestandere inkl. søjler = kr.35.994,- ex.moms.
Bindingsperiode på drift, hvis man køber er herefter 12.mdr.
Hvis man ophører med driftsamarbejde skal man selve købe strøm og lave elrefusion
Service og reservedele er på egen regning ved køb, og afregning fra elektriker såfremt
der har været lavet service eller fejl efter garantiudløb.

Økonomi
HUSK ALT SKAL MED ☺
• Installationsomkostninger

• Tilkøb af ampere og tilslutning
• Ladestander omkostninger
• Månedlige serviceudgifter - hvis
ikke inkluderet
• Køb af strøm, hvis ikke operatør
afholder omkostningen
• Strømkøbspris for beboerne ved
valg af operatør
• Ejerskab eller leje?

Valg af ladestandere

Diskussion
• Hvad er vigtigt for boligforeningen?
• Ønsker man administration eller vil man være fri for det?
• Vil man have en stor operatør eller mindre?
• Vil man bidrage til den offentlige udrulning?
• Skal beboerne have operatør der har netværk i DK?
• Vil man tjene penge på løsningen?
• Skal løsningen tilbagebetales af beboerne eller er det investering?

• Hvad betaler boligforeningen pr. kwh i nuværende strømindkøb?
• Er finansiering vigtigt eller vil man betale upfront med afdragsprofil over 5-10 år?

Next step

