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Vejledning til ansøgning af pulje til offent-
ligt tilgængelige ladestandere på kommu-
nale arealer 

Vejdirektoratet åbner den 6. april 2022 for ansøgning om støtte til kommunernes betaling til private operatø-

rers opsætning af ladestandere på kommunale arealer, jf. politisk aftale herom fra den 22. december 2021  

 

Med den politiske aftale af den 22. december 2021 har Vejdirektoratet fået ansvaret for at fordele en pulje på 

98 mio. kr. til støtte til medfinansiering af kommunal betaling for private operatørers opsætning af ladestan-

dere på kommunale arealer.  

 

Medfinansieringspuljen er åben for ansøgning i perioden 6. april til 31. oktober 2022, hvor kommunerne kan 

indsende ansøgning om medfinansiering til den kommunale betaling for private operatørers opsætning af 

ladestandere. Der kan opnås støtte til 50 pct. af den kommunale betaling, som efter udbud har vist sig nød-

vendig for at få etableret ladestandere.  

 

Præmissen for puljen er følgende:  

- Ladestandere opsættes af private operatører på kommunale arealer 

- Ladestanderne drives af en privat operatør 

- Ladestanderne skal være offentlig tilgængelige 

- Dokumenteret behov for kommunal betaling til private operatører på baggrund af offentligt udbud 

 

Ansøgning sker via virk.dk, og følgende skal oplyses: 

- Kontaktperson + kontaktoplysninger 

- Kort beskrivelse af projektet 

- Projektets adresse opdelt på vejnavn, vejnummer, postnummer og by 

- Har opgaven været i offentligt udbud 

- Projektets totalomkostninger 

- Den kommunale betaling til den vindende operatør 

- Den ansøgte støtte (50 pct. af den kommunale betaling) 

 

Med indsendelsen af ansøgningen bekræfter kommunen, at ovenstående oplysninger er korrekte, og at præ-

missen for puljen er opfyldt.  

 

Vejdirektoratet forventer at afgive tilsagn om medfinansiering senest 6 uger efter indsendt ansøgning. Pen-

gene vil blive overført til kommunerne i perioden 1. november til 31. december 2022. 

 

Kommunen skal senest 6 måneder efter tilsagn have underskrevet kontrakt med ladestanderoperatøren. 

Den underskrevne kontrakt fremsendes til Vejdirektoratet med henvisning til sagsnummeret for tilsagnet. Er 
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kontrakten ikke underskrevet indenfor de 6 måneder, vil Vejdirektoratet kræve de udbetalte støttemidler tilba-

gebetalt. 

 

Ansøgning sker efter først-til-mølle-princippet, og vil gælde indtil der enten ikke er flere midler i puljen, eller 

kommunen har opnået en andel svarende til 2 gange kommunens andel af befolkningstallet i Danmark. Vej-

direktoratet anvender Danmark Statistisk folketal for 2022 K1.  

 

Hvis der efter den 31. oktober 2022, hvor ansøgningsfristen til puljen slutter, er tilbageværende midler i pul-

jen, vil de blive fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle svarende til kommunens andel af befolknings-

tallet i Danmark. Vejdirektoratet vil anvende Danmark Statistisk folketal for 2022K1. Pengene vil blive over-

ført inden den 31. december 2022. Hvis der bliver tilbageløb i puljen fra manglende udnyttelse af kontrak-

terne, vil pengene blive fordelt mellem kommunerne efter samme model.  

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandlere Søren Saugstrup på mail: sosa@vd.dk 

eller Søren Madsen på mail: snm@vd.dk 
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