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SØNDRE HUSEBY NEDRE GARASJELAG 
Org.nr. 997 688 406 

 
 
 
21. april 2020 
 
 
Til: Garasjeplassbrukerne i SHNG 
 
Fra:  Styret i SHNG 
 
 

Ladeanlegget – justering av kWh-pris og bestilling av ladeboks 
 
 

1. Bruk av ladeanlegget 

Vi har nå et par måneders erfaring med ladeanlegget. 
Tilbakemeldingene til styret er at det fungerer tilfredsstillende, men at enkelte brukere 
hadde visse problemer med å få registrert seg hos Meshcrafts (SmartCharge) og ta i bruk 
ladeboksen. 
 
Nye brukere som har problemer, kan kontakte styret eller brukere av ladebokser som har 
erfaring med hvordan systemet fungerer. 
 
Infrastrukturen er tilrettelagt for at det kan monteres ladeboks på alle de 116 
garasjeplassene. Pr april var det montert 45 ladebokser. 20-25 ladebokser er jevnlig i 
bruk. 
 
Anlegget har overbelastningsvern på 3x250 A og omfattes av krav til såkalt 
effektavregning fra netteier (Hafslund Nett, som nå heter Elvia). Formålet med 
effektavregningen er å begrense det høyeste målte effektuttak (kW) i løpet av 
kalendermåneden for å unngå «overbelastning». Effektuttaket er beregnet på grunnlag av 
den samlede ladingen i garasjen. Effektavgiften er høyest i vintermånedene når 
strømforbruket er høyest og når det følgelig er størst belastning på overføringsnettet. 
 
Alle som lader, har «skyld» i at effektuttaket går opp. Men alle kan også bidra til å 
redusere effektuttaket ved å redusere ladestrømmen til 16A eller lavere og heller lade 
over lengre tid.  
 
Styret oppfordrer alle som lader, til å fordele ladingen så jevnt som mulig over 
døgnet og på den måten bidra til å holde prisen pr kWh nede. 
 
 

2. Justering av prisen pr kWh 

Basert på de samlede utgiftene til lading i februar/mars, ser styret seg nødt til å øke 
prisen pr kWh fra kr 1,80 til kr 2,00 med virkning fra 1. juni. 
 
Styret vil presisere at vi tilstreber å sette kWh-prisen slik at totalkostnadene for ladingen 
over tid går i balanse. Vi har opprettet en egen konto for elbil-ladingen der alle inntekter 
og utgifter vil bli ført. Regnskapet for denne kontoen vil bli lagt frem for årsmøtet. Det har 
vært en forutsetning fra årsmøtet at ladingen ikke skal generere noe overskudd, men 
heller ikke belaste de ordinære driftsutgiftene til garasjelaget. 
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3. Bestilling av ladeboks 

Styret har tidligere informert om at vi tar sikte på å sende over nye bestillinger til Bravida 
to ganger i året. Bravida vil da komme med et anslag for pris for ladeboksen inkl. 
montering. 
 
Etter det vi forstår, er det nå flere som vurdere å bestille ladeboks. 
 
Vi ber de som ønsker å ha montert ladeboks før sommerferien om å sende inn bestilling 
på vedlagte skjema innen 5. mai. 
 
Styret vil ta kontakt med Bravida for å innhente pris for én ladeboks ferdig montert på 
vegg. Prisen vil trolig ligge på 17-18000 kroner. Hvis flere bestiller samtidig, vil prisen 
ligge i nedre del av dette intervallet. 
 
 

4. Rengjøring av garasjen 

Garasjen vil bli feid og spylt 12. mai. 
 
Som vanlig må hver garasjebruker rydde og klarere sin plass slik at spylingen kan foregå 
mest mulig uhindret. 
 
Det vil komme eget oppslag om dette om lag én uke før rengjøring. 
 
 
Styret i SHNG 
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SØNDRE HUSEBY NEDRE GARASJELAG 
Org.nr. 997 688 406 

 
 
 

BESTILLING LADEBOKS 
  

Lading av el/hybridbil skal foretas kun fra ladeboks godkjent av styret i SHNG. 

 

Styret i SHNG har valgt ladeboks av typen EVlink Smart Wallbox, som selges og monteres av 

Bravida. Styret forestår bestillingen til Bravida. Bestilleren er innforstått med at det ved lading av 

el/hybdridbil vil påløpe kostnader til strøm, administrasjon av ladingen, mv. Styret fastsetter prisen 

for dette ved prisen pr kWh for lading. 

 

Styret har inngått avtale med firma Meshcrafts (www.meshcrafts.no) om administrasjon av 

ladeanlegget gjennom systemet SmartCharge. Brukeren må selv registrere seg hos Meschcrafts. 

Styret kan på anmodning sende veiledning om hvordan dette gjøres til nye eiere av ladebokser. 

Avtalen med Meshcrafts innebærer at eier av ladeboks må samtykke til at Meshcrafts kan belaste 

vedkommendes konto for strømutgifter og månedlig gebyr når ladeboksen er registrert og tatt i 

bruk. 

 

Dersom det oppstår feil ved selve ladeboksen, må garasjeplassbrukeren selv bekoste reparasjon 

av denne. Styret i SHNG er ansvarlig for drift og utbedring av infrastrukturen frem til ladeboksen. 

 

Styret i SHNG vil ta kontakt med Bravida for å innhente pris for én ladeboks ferdig montert på 

vegg. Pr april 2020 vil prisen trolig ligge på 17-18000 kroner. Hvis flere bestiller samtidig, vil prisen 

ligge i nedre del av dette intervallet. 

 

Når prisen er akseptert av garasjebruker, vil styret sende bestilling til Bravida. Garasjebruker skal 

snarest mulig deretter betale for ladeboksen til SHNGs konto1506.31.92438. Merk innbetalingen 

med navn. 

 

I denne omgang må styret ha bestillingen innen 5. mai 2020.  

 

Vennligst fyll ut med BLOKKBOKSTAVER (alle felt må fylles ut): 

 

Navn:  

Adresse:  

Seksjonsnr:  

Garasjeplass:  

Tlf.nr:  

E-post:  

 

 

Dato:……….... 

 

Underskrift:………………………………… 

 

 

Utfylt skjema leveres/sendes til Anders Svor, Sondreveien 2C, 

epost anders.svor@getmail.no. 

http://www.meshcrafts.no/
mailto:anders.svor@getmail.no

