Strategi
Program
Plan
Policy
>> Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för
laddningsinfrastruktur

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2019-02-13, § 7

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:

Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för:

Alla kommunala bolag, nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2020.

Dokumentansvarig:

Avdelningen för hållbar utveckling

Dnr:

LKS 2019-000015

Sida 2 av 9

Riktlinjer för laddningsinfrastruktur i Lysekils kommun
Innehåll
Riktlinjer för laddningsinfrastruktur i Lysekils kommun ................................................ 3
Några viktiga begrepp .......................................................................................................4
Inledning ...........................................................................................................................4
Lysekils kommuns ställningstaganden ............................................................................. 5
Publik laddning på privat mark ..................................................................................... 5
Publik laddning på kommunal mark ............................................................................. 5
Laddning vid kommunkoncernens arbetsplatser .......................................................... 5
Bakgrund ...........................................................................................................................6
Relevans för vision och utvecklingsområden ................................................................6
Underlag för Lysekils kommuns ställningstaganden........................................................ 6
Snabbladdning ...............................................................................................................6
Normalladdning och destinationsladdning ...................................................................6
Betalningslösningar ....................................................................................................... 7
Laddning av elcyklar ...................................................................................................... 7
Publik laddning på privat mark ..................................................................................... 7
Publik laddning på kommunal mark ............................................................................. 7
Laddning vid kommunkoncernens arbetsplatser ..........................................................8
Ansvarsfördelning .............................................................................................................8

Sida 3 av 9

Några viktiga begrepp
Snabbladdare – brukar definieras som laddare med en effekt på 22 kW eller mer.
Snabbladdare är i första hand räckviddsförlängare för rena elbilar vid tillfällen då det
inte finns tid för normalladdning, t.ex. vid längre resor eller frekvent användande inom
tätort. Under ideala förhållanden laddas batteriet till 80 procent på 20–40 minuter i en
snabbladdare.
Normal eller destinationsladdare – laddare med lägre effekt än 22 kW kallas
normalladdare. De kan vara lokaliserade vid hem eller arbetsplatsparkeringar och är
den viktigaste möjligheten att ”tanka” för den vardagliga elbilsanvändaren.
På dessa platser, där bilarna står en längre tid, räcker det med en effekt på 3,7 kW,
vilket motsvaras av 230 V spänning och 16 A strömstyrka. En timmes laddning ger ca
10–20 km förlängd körsträcka och det tar 6–12 timmar att fylla batteriet.
I de fall en laddningsmöjlighet med en något högre effekt än vanlig normalladdning
behövs installeras destinationsladdare. Laddningstiden blir då snarare några timmar
än en hel natt eller arbetsdag. Ibland kallas dessa även semisnabbladdare.

Inledning
Lysekils kommun skrev i likhet med övriga kommuner i Fyrbodal 2014 under
budkavlen ”fossilfritt 2030” och har därigenom förbundit sig att ställa om sin
fordonsflotta till fossilfritt. På det nationella planet finns det klimatpolitiska ramverket
från 2017 som säger att vi ska ha en 70% minskning av utsläppen från
transportsektorn. Intresset för och utbudet av elfordon har ökat markant på senare år
och är en viktig del i de nödvändiga utsläppsminskningarna.
I den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030-Västra Götaland ställer om”, är målet än
mer ambitiöst – att minska utsläppen med 80 % till 2030. Hållbara transporter utgör
ett av fyra fokusområden, inom vilket en accelererad omställning till fossilfria fordon är
en av fyra satsningar.
Ett första steg är att se till att kommunens egna fordon är fossilfria, till exempel elbilar,
och förse dessa med laddning där de parkeras. Som regel räcker det med en
laddningsplats där bilen parkerar för att bilen ska bli fullt användbar. De allra flesta
verksamhetsfordon går bara dagtid och har tillräcklig räckvidd för bara behöva laddas
under natten.
Ytterligare ett steg är att kommunkoncernen uppför laddningsinfrastruktur på egna
parkeringsytor. Där ges möjlighet ladda publikt för såväl invånare som besökare.
Kommunkoncernen kan vidare aktivt arbeta med informationsspridning om
kommunens laddningsmöjligheter och information till fastighetsägare och företag om
möjligheterna att söka ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd för att bygga ut
laddningsinfrastruktur.
Konsumtionsmönstret hos elbilsinnehavare är de laddar sina fordon hemma eller på
arbetsplatsen, men publika laddningsstationer är nödvändiga för att fler intressenter
ska våga ta steget att köpa elbil. Då det än så länge utgår statligt stöd (främst inom
ramen för Klimatklivet som sträcker sig till 2023) till etablering av laddningsplatser för
elfordon tillkommer nya publika platser i rask takt. För elbilsanvändarna finns det flera
webbsidor och mobilappar med kartor och information, till exempel
www.uppladdning.nu.
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Att sätta upp laddningsstolpar kan ses som en verksamhet som bör skötas av
näringslivet och så görs också på många håll, framförallt av energibolag. Men då
Lysekil inte haft den utvecklingen i tillräcklig utsträckning så behöver
kommunkoncernen gå före och erbjuda laddningsmöjligheter.
Dessa riktlinjer visar hur Lysekils kommunkoncern på ett balanserat sätt kan bidra till
en hållbar utveckling. Kommunkoncernens ställningstagande beträffande inköp av och
omställning mot fossilfria fordon hanteras inte i detta dokument men spelar givetvis
också en stor roll.
I Lysekils kommun har avdelning för hållbar utveckling uppdraget att leda, samordna
och stödja kommunens arbete med hållbarhetsfrågor. Avdelningen för hållbar
utveckling är organiserad under kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen.
Att skapa förutsättningar för en väl utbyggd laddningsinfrastruktur ingår som en del i
arbetet med ekologisk hållbarhet.
Riktlinjerna gäller tillsvidare och aktualiteten ska följas upp vart annat år.

Lysekils kommuns ställningstaganden
Publik laddning på privat mark
•

Lysekils kommun etablerar inga laddare på privat mark.

•

Privata aktörers etablering av laddningsplatser ska uppmuntras genom att
kommunen informerar berörda.

Publik laddning på kommunal mark
•

Vid nyanläggning eller ombyggnad av parkeringsplatser förbereds för separat
eldragning till laddningsplatser där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart.

•

Parkeringskostnaden vid laddningsplatser på kommunal mark får inte
subventioneras. Parkeringskostnaden ska vara densamma som för övriga
platser på aktuell parkering, operatörens kostnad för laddning tillkommer.

•

Kommunen ska verka för att en enhetlig betallösning används inom hela
kommunen.

•

Behovet av laddning av elcykel bedöms vid dessa riktlinjers upprättande som
begränsat. Riktlinjerna anger därför inte hur denna fråga ska hanteras generellt
utan får bedömas ifrån fall till fall.

Laddning vid kommunkoncernens arbetsplatser
•

Laddningsplatser för kommunkoncernens fordon etableras i en takt som följer
den allmänna utvecklingen av laddningsbara fordon i kommunen. Till en början
prioriteras de största parkeringarna.
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Bakgrund
Relevans för vision och utvecklingsområden
Att ta fram riktlinjer för laddningsinfrastruktur ligger i linje med visionen. Förutom
globala, nationella och regionala överenskommelser och åtaganden slås det i Lysekil
kommuns vision 2030 fast att Lysekil ska ställa om till ett hållbart samhälle där det
lokala och förnybara är vårt förstahandsval:
Vision Lysekil 2030
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av
kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom
maritima näringar.”
Lysekil – det hållbara samhället
Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt
förstahandsval – vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger oss
energi och tillgångar. Vi värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen –
vi vågar uppskatta dess värden och möjligheter.
För att nå visionen har fem utvecklingsområden med tillhörande indikatorer antagits.
En väl utbyggd laddningsinfrastruktur har bäring på minst två av dessa
utvecklingsområden; ”Vi tar ansvar för miljön” och ”Upplev Lysekil och vår unika
livsmiljö”.
Inom utvecklingsområdet ”Vi tar ansvar för miljön” återfinns en indikator för andelen
miljöbilar. En väl utbyggd laddningsinfrastruktur är en förutsättning för
kommunkoncernens fortsatt omställning mot fossilfria fordon.
Inom utvecklingsområdet ”Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö återfinns ingen
relevant indikator men hela området vänder sig mot boende och besökare. En väl
utbyggd laddningsinfrastruktur underlättar för bägge målgrupper och bidrar till en
positiv bild av kommunen och ett mer hållbart samhälle.

Underlag för Lysekils kommuns ställningstaganden
Snabbladdning
En snabbladdare kostar omkring en halv miljon kr att installera och dessa etableringar
sköts normalt av den privata marknaden i kommersiellt intressanta lägen, t.ex. vid
besökspunkter utmed större trafikstråk och shoppingcenter. Lysekils kommun ser
positivt på om privata aktörer väljer att etablera snabbladdare.

Normalladdning och destinationsladdning
Efterfrågan av denna typ av laddare förväntas växa kraftigt de kommande åren. Det
huvudsakliga behovet i kommunen bedöms därför bäst mötas genom uppförandet av
normalladdare och destinationsladdare. Normalladdare kan tillgodose behoven vid
arbetsplatserna medan destinationsladdare bör finnas vid olika allmänna
parkeringsplatser och besöksmål som Havets Hus, badplatser med mera.
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Betalningslösningar
Det är bara elbolag som har rätt att ta betalt för el, men det är fullt möjligt att ta betalt
genom en förhöjd parkeringsavgift. I dagsläget ser det olika ut vad det kostar och hur
man betalar vid laddningsstationerna runt om i landet. Även om det på vissa ställen går
att ladda kostnadsfritt är det troligt med avgifter på de flesta platser i framtiden, om
inte annat för att undvika att laddningsplatsen används som gratisparkering. Ur ett
kundperspektiv är det att föredra att en och samma betallösning används i så stor
utsträckning som möjligt så det blir användarvänligt för kunderna.

Laddning av elcyklar
En vanlig räckvidd för en elcykel är 20–60 km. Laddningsbehovet på allmän plats eller
vid cykelparkeringar på arbetsplatsen är begränsat. De flesta elcyklar har ett löstagbart
batteri som lätt kan tas med och laddas i ett vanligt eluttag.

Publik laddning på privat mark
Eftersom det finns privata intressenter och behovet av snabbladdningsstationer
bedöms vara begränsat finns det för tillfället inte något behov av offentliga initiativ för
att etablera snabbladdningsstationer. Det finns däremot behov av att underlätta för de
olika aktörerna, t.ex. genom att samla ägare till viktiga destinationer och fastigheter
avsedda för arbete och/eller boende och informera om förväntad utveckling och
möjligheter att möta denna. Det är troligt att laddning av elfordon i stor utsträckning
kommer att ske vid bostäderna och här kan Lysekils kommun bidra med information
till privatpersoner som efterfrågar detta. Frågan kan också påtalas i samband med
detaljplanearbete, exploateringsavtal samt vid bygglovsansökan.
Hyresbolagen är viktiga aktörer som kan möjliggöra ägandet och laddning av elbil för
de som bor i hyresrätt.

Publik laddning på kommunal mark
Laddningsinfrastrukturen är inte tillfredställande utbyggd i Lysekils kommun. Lysekils
kommun ska därför via det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB bedriva en aktiv
utbyggnad. Förvaltningen ska ha en god beredskap och i en nära samverkan med LEVA
i Lysekil AB säkerställa att utbyggnaden av laddningsinfrastruktur på kommunal mark
sker i en hög takt.
Ansvarsfördelningen bör normalt vara att kommunen äger marken men upplåter denna
kostnadsfritt till LEVA i Lysekil AB. LEVA i Lysekil etablerar och driver
laddningsplatsen samt administrerar betalningar. Nödvändiga avtal skrivs mellan
aktörerna.
Inom en tioårsperiod är det troligt att laddningsbehovet inte längre bara är knutet till
strategiska platser utan är mer allmänt. Det innebär att de flesta parkeringar kan
behöva en beredskap för laddningsplatser. Att lägga tomma rör för framtida dragning
av el till laddningsplatser är ett sätt att ”framtidssäkra” nya parkeringar som anläggs.
Befintliga parkeringar kan byggas om i takt med att efterfrågan ökar.
Många parkeringar är inte kommersiellt intressanta för etablering av laddningsplatser,
t.ex. pendlarparkeringar på landsbygden. Med tanke på att de elbilar som har kortast
räckvidd kommer över 10 mil på en laddning finns det dock inga pendlarparkeringar
inom Lysekil kommun där man är beroende av en laddning över dagen för att kunna
komma hem igen.
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Det är inte heller troligt att långväga besökare använder pendlarparkeringar.
Laddningsplatser vid dessa är därför inget kommunen kommer att prioritera i första
skedet.

Laddning vid kommunkoncernens arbetsplatser

Hur många som kommer att ladda sin elbil vid arbetsplatsen – i den mån det finns
arbetsplatsparkeringar – lär bero på de ekonomiska förutsättningarna. För att undvika
att personal övergår från gång, cykel eller kollektivtrafik till elbil bör det varken kosta
mer eller mindre att parkera elbilar än bilar med förbränningsmotor. Kostnaden för
laddning (el, drift och avskrivning av infrastruktur) ska tillkomma. Behovet att ladda
elcykel i anslutning till cykelparkeringar på arbetsplatsen bedöms som litet och är inget
som kommunkoncernen behöver prioritera.

Ansvarsfördelning
Aktivitet
Publik laddning på privat mark
Privata aktörers etablering av laddningsplatser
ska uppmuntras genom att kommunen
informerar berörda aktörer
Publik laddning på kommunal mark
Etablering av laddningsplatser på mark som ägs
av kommunen görs av LEVA i Lysekil AB.
Vid nyanläggning eller ombyggnad av
parkeringsplatser förbereds för separat
eldragning till laddningsplatser.
Parkeringskostnaden vid laddningsplatser på
kommunal mark får inte subventioneras.
Parkeringskostnaden ska vara densamma som för
övriga platser på aktuell parkering, operatörens
kostnad för laddning tillkommer
Enhetlig betalningslösning
Laddning vid kommunkoncernens
arbetsplatser
Kostnaden för anställda att parkera sin bil på en
kommunal arbetsplatsparkering ska inte bero på
fordonets drivmedel. Kostnad för laddning (el,
drift och avskrivning av infrastruktur) tillkommer
den ordinarie parkeringsavgiften.

Ansvarig
Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
LEVA i Lysekil AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
LEVA i Lysekil AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
LEVA i Lysekil AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen,
LEVA i Lysekil AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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