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Kravspecifikationen beskriver de ydelser, Leverandøren skal præstere, og som er inkluderet i de 
tilbudte priser. 
 
1.  Generelle krav  
1.1  Ladestanderne skal overholde alle de til enhver tid gældende krav og regler, herun-

der eventuelle regler relateret til betaling af skatter og afgifter. 
1.2  Ladestanderne skal kunne driftes udenfor i al slags vejr. 
1.3  Logoer og lade-informationer skal tydeligt fremgå på ladestaderne, så det er tydeligt 

for brugerne, hvilke leverandør laderen tilhører. Henvisningsskilte skal have et ensar-
tet ikon - uanset leverandør. 

1.4  Der må ikke være reklamer på ladestanderne.  
1.5  Leverandøren har det fulde ansvar for relevante betalinger til el-forsyningsselskaber 

mv. og modtagelse af betalinger fra brugerne. Alle betalinger er Kommunen uved-
kommende, og Kommunen må ikke have omkostninger ved løsningen. 

  Der må ikke stilles krav om bestemte abonnementer som led i brugernes betaling, 
men der må gerne tilbydes abonnementer, herunder rabat knyttet til abonnementer. 

1.6  Leverandøren skal sikre tilstrækkelig kommunikation om brugen af ladestanderne på 
standerne eller i nærhed hertil, herunder også for ikke dansktalende brugere, fx på 
engelsk. 

1.7  Leverandøren skal vedligeholde ladestanderne, herunder løbende opdatere med re-
levant software. 

1.8  Leverandøren skal forestå alt nødvendigt installationsarbejde, herunder gravear-
bejde, som er nødvendigt for ladestandernes endelige funktion. Leverandøren bærer 
ansvar og risiko forbundet hermed. 

1.9  Leverandøren afholder alle omkostninger til udendørs/indendørs kabelføring, skilt-
ning, afstribning, boks,  
eltavler, evt. omformer, evt. tilslutningsbidrag, projektering entreprise, mv. 

1.10  Leverandøren indhenter selv nødvendige ledningsoplysninger og gravetilladelser. 
1.11  Leverandøren er underlagt gæsteprincippet for ledninger, standere og evt. skilte. 
1.12  Leverandøren skal optegne parkeringspladser og sikre nødvendig og lovmedholdelig 

skiltning på lokationerne, jf. sit tilbud. 
1.13  Leverandøren skal ved aftalens ophør uden omkostning for Kommunen sikre reetab-

lering af den lokation og de arealer, som Leverandørens ladestandere har været pla-
ceret på, medmindre Kommunen ikke ønsker reetablering.  

 
 
2.  Krav til ladestandernes tekniske kvalitet og funktionalitet 
2.1  Ladestanderne skal være sikret mod fejlstrøm via type B HPFI fejlstrømafbryder. 
2.2  Målerskab opstilles af Leverandøren med tilslutning til nærmest gravesten. Leveran-

døren har ansvaret for at anmode om tilslutning. 
    
3.  Drift og vedligeholdelse 
3.1  Leverandøren skal stå for drift og vedligeholdelse af ladestanderne, således at Kom-

munens borgere har gavn af ladestanderne. Fejl og mangler skal således udbedres 
inden for rimelig tid. 

3.2  I nødstilfælde, ved påkørsel og lignende, skal Leverandøren straks efter underretning 
foretage nødvendige skridt for at fjerne farer for de færdendes sikkerhed (afskærm-
ning af ledninger, afspærring og lign.). 

 


