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Strategi for ladestandere i Viborg Kommune 
 

1. Viborg Kommune vil i sin DK2020 klimaplan fastlægge mål for 2030 om, at mindst 25 % af alle 
personbiler, der er indregistreret i Viborg Kommune som geografi, skal være el- eller brintbiler (ikke 
hybrid). 

2. Viborg Kommune vil opstille ladeinfrastruktur i et tempo, der passer med udviklingen i behovet. 
Dvs. at der tilstræbes, at der er et forhold med ca. 1 offentligt tilgængeligt ladeudtag pr. 80 elbiler. 

3. Viborg Kommune vil arbejde for, at der etableres det nødvendige antal offentligt tilgængelig 
ladestandere (jf. afsnit 3 i rapporten), der kan give en god dækning af ejendomme, hvor borgerne 
ikke kan parkere på egen grund. Som en del af dette vil Viborg Kommune gøre en indsats med 
information og vejledning for at hjælpe bolig- og ejerforeninger til at opstille ladeinfrastruktur. 
Ligeledes vil kommunen understøtte muligheder for dobbeltudnyttelse af ladere ved forretninger 
og arbejdspladser, hvor de kan anvendes af eksterne brugere om aftenen/natten samt i 
weekenden. 

4. I 2025 skal der som udgangspunkt max. være 500 m til en ladestander fra etage- og tæt-lav boliger. 

5. I 2030 skal der som udgangspunkt max. være 250 m til en ladestander fra etage- og tæt-lav boliger. 

6. Viborg Kommune vil gennemføre en indledende markedsdialog for at få overblik over, hvilke 
kommunalt ejede arealer, der kan være kommerciel interesse for at opstille ladere på. Kommunen 
vil inddrage ladeoperatørerne for at få deres ønsker og forslag til udbudsproces og kontraktform og 
-længde. Markedsdialogen og efterfølgende udbud vil afdække, om kommunen kan opnå indtægter 
i forbindelse med aftaler med ladeoperatøren om etablering og drift af offentligt tilgængelige 
ladepunkter, eller om kommunen skal yde betaling til ladeoperatøren som en del af aftalen. 
Endvidere vil kommunen inddrage andre kommuners erfaringer for at opnå en hensigtsmæssig 
udbudsproces og udbudsmæssigt indhold. 

7. Viborg Kommune vil benytte rapportens retningslinjer for administration i forhold til 
vejmyndighedsopgaver omkring ladeinfrastruktur på private fælles vejarealer, i forhold til både 
fælles og privat ladeinfrastruktur. Det omfatter bl.a. krav til ansøgninger og krav til løsninger som 
f.eks. at kabler til ladeudstyr skal nedgraves. 

8. Viborg Kommune vil indrette parkeringsreglerne for kommunale parkeringspladser, så der i 
tidsrummet kl. 8-18 som udgangspunkt gælder en tidsbegrænsning på 5 timer for p-pladser med 
normalladere og 2-3 timer for p-pladser med hurtigladere. 
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9. Ved opstilling af ladestandere vil Viborg Kommune lægge særlig vægt på æstetiske hensyn inden 
for de områder, som kommuneplanen udpeger som særligt beskyttelsesværdige kulturmiljøer. Her 
vil kommunen stille særlige krav om at undersøge placeringsmuligheder og/eller tilpasse 
ladestanderes udformning, farver og materialer, hvilket kan ske med afsæt i designmanualen for 
offentlige skilte i Viborg Midtby. 

10. Inden 1. januar 2025 etablerer Viborg Kommune ladestandere ved alle sine eksisterende bygninger, 
der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser. I 2026 vil kommunen 
evaluere om ladeinfrastrukturen giver en passende dækning i kommunens byer. Der kan f.eks. vise 
sig behov for også at etablere ladestandere på kommunalt ejende parkeringsarealer ved selvejende 
institutioner og idrætshaller. 

 

Strategien er baseret på bilagsrapporten ”Ladeinfrastruktur i Viborg Kommune” 

 

 

 

 


