
TIL MEDLEMMENE I KROPPANMARKA GRENDELAG BA

I henhold til vedtektene innkalles medlemmene med dette til ekstraordinær

generalforsamling onsdag 22.08.2018 kl. 18:00.  

Sted: Grendehuset, Kroppanmarka 189

Saksbehandling etter følgende dagsorden:

1. KONSTITUERING  

Valg av møteleder 

Valg av sekretær 

Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med
møteleder
Valg av tellekorps 

Registrering av antall stemmeberettigede inkl. evt. fullmakter 

Godkjenning og evt. bemerkninger til innkallingen  

2. ENDRING AV VEDTEKTER
Styret fremmer forslag til omarbeidede vedtekter. Forslaget er utarbeidet med
hjelp fra advokatkontoret i TOBB. Bakgrunnen for ønsket om å omarbeide
vedtektene er at de eksisterende vedtektene er et uegnet styringsverktøy og
oppleves dels kronglete, uklare og vanskelig å etterleve i praksis. Bakgrunnen
synes å være at vedtektene er vokst frem over tid gjennom ulike endringer og
at flere av vedtektene som isolert sett kan synes å ha noe for seg til sammen
skaper et detaljert og kronglete regime. Nye vedtekter vil gi et enklere
styringsgrunnlag. Flere av de ordningene som ligger i dagens vedtekter vil kunne
opprettholdes dersom ønskelig, men ved at de ikke er vedtektsfestet vil man ha
større anledning til å tilpasse seg uten at man må gå veien om vedtektsendring.
Forslaget til vedtektsendringene krever to tredjedels flertall i (ekstraordinær)
generalforsamling.

3. LADEPUNKTER FOR ELBIL

Styret presenterer forslag til ladepunkt for elbil med

investeringsrammer.

Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i
innkallingen.

På generalforsamlingen har hver andelseier/husstand en stemme. Andelseierne kan møte
personlig eller ved fullmakt la seg representere av en annen andelseier eller husstandmedlem. En
andelseier/husstand kan bare møte med en fullmakt.

Trondheim 02.08.2018

KROPPANMARKA GRENDELAG BA

Styret



VEDLEGG:

Sak 2
Eksisterende vedtekter
Forslag til reviderte vedtekter
Redegjørelse for endringene som foreslås

Sak 3
Budsjettpriser
Produktblad for GLB hjemmelader
Produktblad for LS4 ladestolpe 

Prinsippskisse for infrastruktur, 3 alternativer  



Vedtekter 
A/L Kroppanmarka grendelag. 

  
  
  
  
§1. Lagets navn 
  
Lagets navn er A/L Kroppanmarka grendelag. Lagets forretningskontor er i Trondheim, 
med adresse Kroppanmarka 189, 7075 Tiller. 
  

§2. Ansvar 
  
Kroppanmarka grendelag er et andelslag med begrenset ansvar. Andelseierne er overfor 
tredjemann ikke personlig ansvarlig for lagets forpliktelser, men svarer bare for sin 
innbetalte andel. 
  

§3. Formål 
  
Andelslagets formål er å forestå drift og vedlikehold av lagets eiendom gnr. 319 bnr.31 og 
gnr. 319 bnr. 116 samt 319/232 som er fellesareal for andelseierne. Lagets styre skal 
videre ivareta fellesanliggender for eierne av seksjonerte leiligheter i boligområdet i 
henhold til lov om eierseksjoner av 4. mars 1983. 
  

§4. Medlemskap 
  
Alle huseiere og eiere av seksjonerte leiligheter innen boligområdet har rett og plikt til 
medlemskap i grendelaget. Med boligområdet menes de husstander / seksjonerte 
leiligheter med adresse Kroppanmarka nr. 1-64, 66-140, og ulike nummer 141-197, 199a 
og 201-209. Til sammen 188 boenheter. Andel kan bare overdras sammen med 
eiendomsrett til bolig / seksjonert leilighet innenfor området og andelseierne plikter ved 
overdragelse straks å meddele styret dette skriftlig. 
  

§5. Medlemskontingent 
  
Andelseierene betaler årlig kontingent og deltar i nødvendig finansiering av lagets 
oppgaver. Kontingentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen, basert på 
vurderinger for kapitalbehov både på kort og lang sikt. Medlemskontingenten forfaller for 
betaling med 4 like avdrag i året, henholdsvis 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. 
november. 
Ved manglende betaling kreves utestående inn ved rettslig inkasso av andelslagets styre. 
Generalforsamlingen kan også med vanlig flertallsbeslutning fastsette et bestemt beløp, 
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begrenset til oppad 2 ganger kontingenten pr. år, som skal betales av medlemmene når 
det er nødvendig for å dekke ekstraordinære utgifter til tiltak innenfor formålets ramme. 
Det tas sikte på å bygge opp og opprettholde en kapitalbase slik at ekstraordinær 
kontingent som skissert ovenfor unngås. Generalforsamlingen kan videre med ¾ flertall 
vedta låneopptak og pantsetting / salg av andelslagets eiendom, samt pålegge 
andelshaverne økonomiske forpliktelser ut over dobbel årskontingent. 
  

§6. Økonomi 
  
Kroppanmarka Grendelag skal ha eget regnskap for hvert av de fem tunene. Tunene får 
hvert år penger til nødvendig vedlikehold og innkjøp av utstyr for vedlikehold. 
Størrelsen på dette beløpet vurderes av styret. Hvert år kan tunene søke om penger til 
innvesteringer i sitt tun. Søknaden skal innholde beskrivelse av ønsket tiltak, vedlagt 
skisser, kostnadsoversikt og evt. ønsket leverandør av tjenester og utstyr. Styret kan 
forkaste eller delvis innvilge søknader med bakgrunn i prioritering av midler mellom tunene 
og generell økonomisk situasjon. Styret skal ajourføre en historisk oversikt over fordelte 
midler, og påse at det over tid blir en jevn fordeling av midler. 
Kroppanmarka Grendelag A/L , bør ha en egenkapital inkludert andelskapital på minst kr. 
200.000 ,- til å kunne ta større uforutsette utgifter. Ved planlagte innvesteringer, kan 
grendelagsavgiften økes tilsvarende. 
  

§7. Generalforsamling 
  
Generalforsamlingen er lagets øverste organ. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i 
løpet av første halvdel av mars måned, etter skriftlig innkalling som sendes alle 
andelseierne hvis adresse er kjent, senest 14 dager før generalforsamlingen avholdes. 
Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling må være lagets 
styre ihende senest 4 uker før tillyst generalforsamling. Tillysning skal skje senest 6 uker 
før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller minst 
20 av andelseierne kommer med skriftlig krav om det. Det innkalles på samme måte som 
ved ordinær generalforsamling. Hvis ekstraordinær generalforsamling ikke er innkalt 
senest 21 dager etter fremsatt krav, kan medlemmer som fremsetter krav om innkalling 
eller skifteretten innkalle til ekstraordinær generalforsamling på grendalagets bekostning. 
På generalforsamling har hver andelseier / husstand en - 1 stemme. Andelseierne kan 
møte personlig eller ved fullmakt la seg representere av en annen andelseier eller 
husstandsmedlem. En andelseier / husstand kan bare møte med en - 1 fullmakt. Alle valg 
og avgjørelser på generalforsamling treffes ved alminnelig flertal, dog med de unntak som 
ellers måtte fremgå av vedtektene. Ved stemmelikhet har lederen dobbel stemme. 
Votering skal skje skriftlig hvis en stemmeberettiget forlanger det. Foreligger en sak med 
flere forslag til vedtak, bekjentgjøres avstemningsreglene før avstemming. 
  



§8. Generalforsamlingssaker 
  
På ordinær generalforsamling skal kun behandles saker nevnt i innkallingen bl.a. 
1. Årsberetning og revidert regnskap. 
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd. 
3. Meddelelse av ansvarsfritak for styret. 
4. Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent. 
5. Valg i h.h.t.§ 9. 
6. Innkomne saker. 
På ekstraordinær generalforsamling behandles kun den sak som har foranlediget kravet 
om ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamling innkalt av skifteretten i 
medhold av lagets vedtekter, kan det uten at det er nevnt i innkallingen treffes beslutning 
om å oppsi eller avskjedige tillitsvalgte, samt om å gjøre ansvar gjeldende mot dem eller 
om ekstraordinær granskning. 
  

§9. Valg 
  
Andelslaget styre skal bestå av 6 medlemmer, og består av leder, nestleder, sekretær, 
tunsjef og kasserer samt ett styremedlem, og velges av generalforsamlingen for 2 år av 
gangen. Styrets leder, sekretær og varamedlem er på valg i år som ender med oddetall. 
Styrets nestleder, tunsjef og kasserer er på valg i år som ender med liketall. Hvis mulig bør 
det tilstrebes kontinuitet i styret. Generalforsamlingen velger også revisor for 2 år av 
gangen. Revisor er ikke medlem av styret. Andelseierne er forpliktet til å motta valg til 
styret, men er ikke forpliktet til å ta gjenvalg når de sitter i styret. Ingen skal velges til styret 
uten å ha blitt forespurt og gitt sin uttalelse. Styremedlemmer som trer ut av styret i 
valgperioden må gi skriftlig begrunnelse for dette. Ansvarsfritak kan bare gis av 
generalforsamling. 
  
  
§10. Andelslagets styre 
  
Styret leder andelslagets daglige virksomhet og representerer laget utad. Styret er 
underlagt de beslutninger som treffes av generalforsamlingen. Andelslagets styre skal 
velges slik at man etterstreber at flest mulig tun er representert. Styret utpeker 2 garasje-
ansvarlige for henholdsvis garasje I og II og grendahusansvarlig for 2 år av gangen. 
Tunsjef sørger for at hvert tun har en tunleder for 2 år av gangen. Tunleder velges av 
medlemmene i de respektive tun. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er 
tilstede, derav enten leder eller nestleder. Styremøter avholdes en gang pr. måned, samt 
ved behov. Det føres protokoll fra møtene. 
  

§11 Garasjene 
  
Garasjeansvarlig har ansvaret for at vedlikehold og ettersyn av garasjene blir fulgt opp. 
Det skal utarbeides en egen instruks for dette som revideres etter behov. Ved 
ekstraordinære utgifter skal disse fordeles på den enkelte garasjes bruker med like beløp. 
Dersom grendelagets felles eiendom (gnr. 319 bnr. 31 og gnr. 319 bnr. 116) er berørt 
dekkes disse utgiftene av alle beboerne. 
  



§12. Tun 
  
Tunledere har ansvar for oppfølging av vedlikehold og ettersyn på de enkelte tun. Det skal 
foreligge en instruks for dette arbeidet som revideres etter behov. Tunene har egne 
regnskap for vanlige vedlikeholdskostnader og tildeles midler. Ved ekstraordinære utgifter 
skal disse dekkes av de respektive tuns medlemmer med like beløp på hvert medlem. 
  

§13. Andelseiernes lojalitet overfor andelslaget 
  
Andelslagets medlemmer er bundet av de vedtak som treffes av lagets generalforsamling 
og styret innenfor lagets vedtekter, samt de til enhver tid gjeldende regler for skikk og bruk 
i Kroppanmarka. Forslag som er nedstemt i generalforsamling, kan tidligst tas opp igjen på 
første ordinære generalforsamling. 
  

§14. Regnskap 
  
Andelslagets regnskap revideres av revisor valgt på generalforsamling. 
  

§15. Vedtektsendringer 

Endringer i vedtektene kan bare vedtas på generalforsamling og krever 2/3 flertall. 
  
§16. Seksjonerte leiligheter 
  
Saker som utelukkende berører eierne av seksjonerte leiligheter, avgjøres av og blant 
disse eierne etter bestemmelsene i lov om eierseksjoner. 
  

Revidert på generalforsamling 2013 



VEDLEGG SAK 2 – FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER

Vedtekter
Kroppanmarka Grendelag BA

§1. Lagets navn

Lagets navn er Kroppanmarka Grendelag BA. Lagets forretningskontor er i Trondheim,
med adresse Kroppanmarka 189, 7075 Tiller.

§2. Ansvar

Kroppanmarka grendelag er et selskap med begrenset ansvar. Medlemmene er
overfor tredjemann ikke personlig ansvarlig for lagets forpliktelser, men svarer bare for
sin innbetalte andel.

§3. Formål

Grendelagets formål er å forestå drift og vedlikehold av lagets eiendom gnr. 319 bnr.
31, 116 og 232 som er fellesareal for medlemmene.

§4. Medlemskap

Alle huseiere og eiere av seksjonerte leiligheter innen boligområdet har rett og plikt til
medlemskap i grendelaget. Med boligområdet menes de husstander / seksjonerte
leiligheter med adresse Kroppanmarka nr. 1-64, 66-140, og ulike nummer 141-197,
199a og 201-209. Til sammen 188 boenheter. Andel kan bare overdras sammen med
eiendomsrett til bolig / seksjonert leilighet innenfor området og medlemmene plikter
ved overdragelse straks å meddele styret dette skriftlig.

§5. Medlemskontingent

Medlemmene betaler årlig kontingent og deltar i nødvendig finansiering av lagets
oppgaver.

Kontingentens størrelse fastsettes av styret, basert på styrets vedtatte budsjett.
Medlemskontingenten forfaller for betaling med fire avdrag i året. Ved manglende
betaling kreves utestående om nødvendig inn ved inkasso.

§6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er lagets øverste organ. Ordinær generalforsamling holdes hvert
år innen utgangen av juni, og samtlige medlemmer skal innkalles. Styret skal på
forhånd varsle om dato for generalforsamlingen og siste frist for å innlevere saker som
ønskes tatt opp på generalforsamlingen.
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Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen og skal
være tilgjengelig for medlemmene minst 8 dager før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller minst 20 av medlemmene
kommer med skriftlig krav om det. Det innkalles på samme måte som ved ordinær
generalforsamling.

Dersom styret ikke kaller inn til generalforsamling som skal holdes etter vedtektene,
kan styremedlem, forretningsfører eller medlem kreve at tingretten innkaller for
grendelagets kostnad.

På generalforsamling har hvert medlem/husstand én stemme. Medlemmene kan møte
personlig eller ved fullmakt la seg representere av et annet medlem eller
husstandsmedlem. Et medlem/husstand kan bare møte med én fullmakt. Alle valg og
avgjørelser på generalforsamling treffes ved alminnelig flertall, med de unntak som
måtte fremgå av vedtektene. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbel stemme.
Votering skal skje skriftlig hvis en stemmeberettiget forlanger det.

Følgende vedtak krever minst to tredjedels flertall:
- Endring av vedtektene,
- ombygging, påbygging eller andre endringer av installasjoner, innretninger og

friarealer på grendelagets område som går utover vanlig forvaltning og
vedlikehold.

§7. Generalforsamlingssaker

Generalforsamlingen kan ikke gjøre vedtak i andre saker enn de som er nevnt i
innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen hindrer likevel ikke at følgende saker
behandles:
1. Godkjenning årsregnskap og gjennomgang av årsrapport.
2. Valg av styremedlemmer dersom noen står på valg.
3. Vedtak om å kalle inn til ny generalforsamling for å avgjøre saker som er kommet
under generalforsamlingen.

§8. Grendelagets styre og revisor

Grendelagets styre skal bestå av en styreleder og minst 4 styremedlemmer, og velges
av generalforsamlingen for to år av gangen. Grendelagets styre skal velges slik at man
etterstreber at flest mulig tun er representert.

§9. Styrets oppgaver

Styret leder grendelagets daglige virksomhet og representerer laget utad. Styret er
underlagt de beslutninger som treffes av generalforsamlingen, og skal iverksette
generalforsamlingens vedtak og bestemmelser.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Styrevedtak fattes med alminnelig flertall.
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Styremøter avholdes når styreleder eller et flertall av styremedlemmene bestemmer
det. Det føres protokoll fra møtene.

Styret representerer grendelaget og forplikter grendelaget med underskrift av to
styremedlemmer i fellesskap.

§10. Medlemmenes lojalitet overfor grendelaget

Grendelagets medlemmer er bundet av de vedtak som treffes av lagets
generalforsamling og styret innenfor lagets vedtekter, samt de til enhver tid gjeldende
husordensregler i Kroppanmarka. Husordensregler fastsettes og endres av
generalforsamlingen.

§12. Seksjonerte leiligheter

Saker som utelukkende berører eierne av seksjonerte leiligheter, avgjøres av og blant
disse eierne etter bestemmelsene i lov om eierseksjoner.

Revidert på generalforsamling 2013

Revidert på ekstraordinær generalforsamling 2018
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ORIENTERING FORSLAG TIL
VEDTEKSENDRING I KROPPANMARKA
GRENDELAG

Overordnet

Styret fremmer forslag til omarbeidede vedtekter. Forslaget er utarbeidet med hjelp fra
advokatkontoret i TOBB. Bakgrunnen for ønsket om å omarbeide vedtektene er at de
eksisterende vedtektene er et uegnet styringsverktøy og oppleves dels kronglete, uklare og
vanskelig å etterleve i praksis. Bakgrunnen synes å være at vedtektene er vokst frem over tid
gjennom ulike endringer og at flere av vedtektene som isolert sett kan synes å ha noe for seg
til sammen skaper et detaljert og kronglete regime. Nye vedtekter vil gi et enklere
styringsgrunnlag. Flere av de ordningene som ligger i dagens vedtekter vil kunne
opprettholdes dersom ønskelig, men ved at de ikke er vedtektsfestet vil man ha større
anledning til å tilpasse seg uten at man må gå veien om vedtektsendring.

Forslaget til vedtektsendringene krever to tredjedels flertall i (ekstraordinær)
generalforsamling.

Kommentarer til det enkelte endringsforslag

Under følger kommentarer til de viktigste endringene.

Overskrift

Endring slik at lagets navn er i tråd med det offisielt registrerte navnet: Kroppanmarka
Grendelag BA.

§ 1

Endring av navnet, se ovenfor.

§ 2

Korrigering av terminologi slik at denne er mer i tråd med de reelle forhold. «Selskap» byttes
med «andelslag» og «medlemmer» med «andelseiere».

§ 3

Formuleringen om at Grendelaget ivaretar fellesanliggender for eierne av seksjonerte
leiligheter iht. eierseksjonsloven strykes. Formålet med endringen er å presisere at de interne
anliggender i eierseksjonssameiet håndteres av eierseksjonssameiet selv. Grendelaget har
ingen myndighet til å råde etter eierseksjonsloven.
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§ 4

Kun terminologi (andelseiere/medlemmer).

§ 5

Forslag om at kontingent og budsjett fastsettes av styret og ikke generalforsamlingen.
Endringen er i tråd med lov og praksis for borettslag og eierseksjonssameier.

Detaljtregulering av forfallstidspunktene forslås fjernet.

Detaljer om hvordan ekstraordinære innbetalinger skal gjennomføres og kunne kreves inn og
generelle vendinger om økonomistyring forslås fjernet.

§ 6

Punktet forslås fjernet. Egne regnskap for de fem tunene med tilhørende søknadsprosesser for
å få tildelt midler etc. har etter det opplyste vist seg vanskelig å gjennomføre i praksis.

§ 7

Rammen for når ordinær generalforsamling skal holdes utvides til innen utgangen av juni for
økt fleksibilitet. Oppmykning av frister, herunder fristen for å sende inn forslag til saker.

Opplisting av saker som krever to tredjedels flertall.

§ 8

Tatt inn at enkelte saker kan behandles i generalforsamling uavhengig av om de oppført i
innkallingen (regnskap, valg av styremedlemmer og vedtak om ny generalforsamling for
saker som kommer opp under generalforsamlingen).

Enkelte saker som var satt opp som standardsaker i vedtektene er tatt ut (anvendelse av
overskudd/underskudd, ansvarsfritak for styret og budsjett/medlemskontingent).

§ 9

Punktet om valg (§ 9) er omarbeidet og forenklet.

Forslag om at styret minst består av fire styremedlemmer + styreleder. Detaljert regulering av
de ulike rollene i styret (nestleder, sekretær, tunsjef og kasserer) forslås fjernet, slik at styret
konstituerer seg selv og fordeler roller. Styreleder velges fortsatt særskilt av
generalforsamlingen. Tatt inn formulering om at man skal etterstrebe representasjon fra de
ulike tunene i styret.

Detaljregulering av hvem som står på valg hvilke år foreslås fjernet.

Oppnevning av revisor foreslås fjernet.

Regulering om at medlemmer er forpliktet til å motta valg til styret forslås fjernet.
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§ 10

Ordningen med vedtektsfestet krav til utpeking av garasjeansvarlige og grendehusansvarlige
forslås fjernet for økt fleksibilitet. Ordningen kan likevel videreføres uten å være
vedtektsfestet, men kan da innrettes på andre måter etter behov.

Foreslått endring om at styremøter avholdes etter behov, ikke med fastsatte intervaller.

Regulert at styret representerer grendelaget og forplikter laget med underskrift fra to
styremedlemmer.

§ 11 og 12

Vedtektsfestet ordning med garasje- og tunansvarlige med egne regnskaper og en sondring
mellom vanlige utgifter (som dekkes av fellesskapet) og ekstraordinære utgifter (som dekkes
av de enkelte brukerne) foreslås fjernet.

§ 13

Endret terminologi, ref. innledningsvis. Presisering av husordensregler fastsettes og endres av
generalforsamlingen.

§ 14

Forslag om at revisor utgår.

§ 15

Krav til to tredjedels flertall ved vedtektsendringer fjernes som eget punkt da dette er tatt inn i
§ 6 Generalforsamling.

§ 16

Ingen endring.

Med vennlig hilsen
Boligbyggelaget TOBB

Erlend Barlaup
Advokat
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Vedr. ladeanlegg for elbiler / ladbare hybridbiler 

Budsjettpris 
 

Vi takker for Deres forespørsel og har gleden av å tilby følgende: 

- Del A – Etablering av nye inntak, hovedfordelinger og underfordelinger 

 

- Del B – Etablering av infrastruktur for ladestasjoner 

o Alt. 1 – Gitterskinne klargjort for separat kabling for hver ladestasjon 

o Alt. 2 – Wago flatkabelsystem klargjort for avgreninger til ladestasjoner 

o Alt. 3 – Stamkabel med avgreningsbokser klargjort for ladestasjoner 

 

- Del C – Installasjon av ladestasjoner 

o Alt. 1 (ved valg av infrastruktur alt. 1) 

o Alt. 2 (ved valg av infrastruktur alt. 2) 

o Alt. 3 (ved valg av infrastruktur alt. 3) 

 

- Del D – Ladestasjoner for gjestelading utendørs 
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Spesifikasjon av tilbudte arbeider: 

• Del A – Etablering av nye inntak, hovedfordelinger og underfordelinger: 

o Eksisterende inntak i begge garasjer skiftes ut, det legges nye stikkledninger fra 

netteiers koblingsskap utvendig. 

o Eksisterende sikringsskap som betjener parkeringskjellere skiftes ut, det bygges nye 

hovedfordelinger med hhv. 160 kW kapasitet for garasje øst og 120 kW for garasje 

vest. Eksisterende kurser til garasje/fellesanlegg flyttes over i nye hovedfordelinger, 

inkl. nye kurssikringer. 

o 2 stk. nye underfordelinger i garasje øst, samt 1 stk. ny underfordeling i garasje vest, 

forsynt fra nye hovedfordelinger. 

o Etablering av Modbus-målere for totalt 187 parkeringsplasser. Det forutsettes at det 

finnes kablet internettforbindelse i fellesareal i nærheten. 

 

Beskrevet løsning forutsetter at netteier godkjenner tilkobling av nevnte effekter. 

Eksisterende strømabonnement oppgraderes og vil bli underlagt annen tariff pga. økt effekt. 

Det kan påløpe anleggsbidrag evt. andre kostnader fra netteier. 

Det forutsettes at eksisterende jordingsanlegg er i orden og kan gjenbrukes. 

 

 Sum del A eks. mva. kr. 210.000,-  
 +25% mva. kr.   52.500,-  

 Sum del A inkl. mva. kr. 262.500,-  

 

 

 

 

• Del B – Etablering av infrastruktur for ladestasjoner 

o Alt. 1 – Gitterskinne klargjort for separat kabling for hver ladestasjon: 

▪ Gitterbaner installert fra nye fordelinger, langs bakkant av alle 

parkeringsplasser, klargjort for legging av kabler til ladestasjoner. 

▪ Gitterbanene utjevnes til nærmeste fordeling. 

▪ Utvidelse av tilbudte fordelinger i del A for å gjøre plass til 

kurssikringer/jordfeilautomater til ladestasjoner. 

 

Kabling og kurssikringer til ladestasjoner, samt signalkabling for laststyring og 

energimåling, blir i dette tilfellet medregnet i del C 

 

 Sum del B.1 eks. mva. kr. 210.000,-  
 +25% mva. kr.   52.500,-  

 Sum del B.1 inkl. mva. kr. 262.500,-  
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o Alt. 2 – Wago flatkabelsystem klargjort for avgreninger til ladestasjoner: 

▪ Det etableres 3/63A kurser i nye fordelinger, som hver kan forsyne 15 

ladestasjoner/parkeringsplasser. 

▪ Wago flatkabelsystem installert fra nye fordelinger, langs bakkant av alle 

parkeringsplasser, klargjort for avgreninger til ladestasjoner. 

▪ Signalkabel installert til alle parkeringsplasser for laststyring og energimåling. 

 

Avgreninger og kurssikringer til ladestasjoner blir i dette tilfellet medregnet i 

del C 

 Sum del B.2 eks. mva. kr. 460.000,-  
 +25% mva. kr.   115.000,-  

 Sum del B.2 inkl. mva. kr. 575.000,-  

 

 

o Alt. 3 – Stamkabel med avgreningsbokser klargjort for ladestasjoner: 

▪ Det etableres 3/63A kurser i nye fordelinger, som hver kan forsyne 14 

ladestasjoner/parkeringsplasser. 

▪ 25mm² AL-kabel installert fra nye fordelinger, langs bakkant av alle 

parkeringsplasser. Det monteres modulbokser for hver 2. parkeringsplass, 

som hver er klargjort for tilkobling av 2 ladestasjoner. 

▪ Signalkabel installert til alle parkeringsplasser for laststyring og energimåling. 

 

Avgreninger og kurssikringer til ladestasjoner blir i dette tilfellet medregnet i 

del C 

 Sum del B.3 eks. mva. kr. 240.000,-  
 +25% mva. kr.   60.000,-  

 Sum del B.3 inkl. mva. kr. 300.000,-  
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- Del C – Installasjon av ladestasjoner (pris oppgitt pr. ladestasjon) 

 

o Alt. 1 (ved valg av infrastruktur alt. 1): 

▪ 1 stk. Garo GLB Mode3 hjemmelader inkl. energimåler med type 2 stikk, 

begrenset til 4,7 kW. Reguleres automatisk mellom 1,4 kW og 4,7 kW etter 

tilgjengelig kapasitet. 

▪ Ny kurs 2/20A fra nærmeste fordeling, sikret med type B jordfeilautomat. 

▪ Signalkabling for laststyring og energimåling. 

 

Prisen inkluderer inntil 15 m kabel fra fordeling. Ved kabellengder over 

dette, påløper en meterspris på kr. 240,- eks. mva. / kr. 300,- inkl. mva. 

 

 Sum del C.1 eks. mva. kr. 12.900,-  
 +25% mva. kr.   3.225,-  

 Sum del C.1 inkl. mva. kr. 16.125,-  

 

 

o Alt. 2 (ved valg av infrastruktur alt. 2): 

▪ 1 stk. Garo GLB Mode3 hjemmelader inkl. energimåler med type 2 stikk, 

begrenset til 4,7 kW. Reguleres automatisk mellom 1,4 kW og 4,7 kW etter 

tilgjengelig kapasitet. 

▪ Wago avgrening fra flatkabel, inkl. 2 meter kabel ned til ladestasjon. 

▪ Tilkobling av signalkabel for laststyring og energimåling. 

 

 Sum del C.2 eks. mva. kr. 11.500,-  
 +25% mva. kr.   2.875,-  

 Sum del C.2 inkl. mva. kr. 14.375,-  

 

 

o Alt. 3 (ved valg av infrastruktur alt. 3): 

▪ 1 stk. Garo GLB Mode3 hjemmelader inkl. energimåler med type 2 stikk, 

begrenset til 4,7 kW. Reguleres automatisk mellom 1,4 kW og 4,7 kW etter 

tilgjengelig kapasitet. 

▪ Type B jordfeilautomat i avgreningsboks, inkl. 5 meter kabel til ladestasjon. 

▪ Tilkobling av signalkabel for laststyring og energimåling. 

 

 Sum del C.3 eks. mva. kr. 10.800,-  
 +25% mva. kr.   2.700,-  

 Sum del C.3 inkl. mva. kr. 13.500,-  
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- Del D – Ladestasjoner for gjestelading utendørs: 

o Etablering av ny hovedfordeling 3/63A utendørs / tilknyttet fellesareal, med egen 

måler.  

o Levering og montering av 5 stk. doble LS4 ladestolper inkl. fundament. 

o Grave- og asfalteringsarbeider må påregnes, og forutsettes utført av 

graveentreprenør. Dette er ikke medregnet i prisen. 

 

For disse ladestolpene er det mest hensiktsmessig å etablere betalingsløsning fra 

tredjepart for å få betalt for ladingen. Det er flere leverandører som kan levere slike 

løsninger.  

-  

 Sum del D eks. mva. kr. 225.000,-  
 +25% mva. kr.   56.250,-  

 Sum del D inkl. mva. kr. 281.250,-  

-  

-  
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Tilleggsopplysninger og betingelser: 

• Dette er et uforpliktende kostnadsoverslag ment for budsjettformål. Endelig prissetting av 

arbeidene må utføres når de spesifikke løsningene er valgt. 

• Tilbudte arbeider er som beskrevet i spesifikasjon. Alle nødvendige klargjøringsarbeider skal 

være utført ved oppstart og er kundes ansvar. Dette innebærer bl.a. rydding av arealer hvor 

det skal arbeides. 

• Arbeidet blir utført på normal dagtid samt at det kan utføres kontinuerlig og uhindret. 

• Det forutsettes at oppdraget gjennomføres etter en omforent fremdriftsplan. 

• Vi aksepterer ikke reklamasjonsansvar for arbeid utført eller utstyr levert av andre. 

• Det tas forbehold om lønns- og prisstigning, da tidspunkt for oppstart og/eller ferdigstillelse 

ikke er avklart. 

• Tilbudets gyldighet: 30 dager. 

• Fakturering: fortløpende etter hvert som varer og tjenester leveres. 

• Betalingsbetingelser: netto pr. 14 dager. 

• Leveringstid: etter avtale. 

 

Vi håper vårt tilbud er av interesse, og ser fram til å høre fra dere. 

 

Med vennlig hilsen 

for Jølle & Kristensen AS 

 

Øyvind M. Jølle 

 

 

Vedlegg: 

Produktblad for GLB hjemmelader 

Produktblad for LS4 ladestolpe 

Prinsippskisse for infrastruktur, 3 alternativer 



         
GARO AS - Kobbervikdalen 65 - 3036 DRAMMEN         Postboks 2212 - 3003 DRAMMEN 
 
Telefon: 32 89 64 50              Hjemmesider: www.garo.no               Mail: garo@garo.no 

 

 
 

 

Produkt:         Ladestasjon med stikkontakt Type2 Mode3 AC.  
  

El nummer:    1569011 
  

Varenummer: 00005404             Svensk Elnummer:2449820 

Opprettet av: JL Ladestasjon med stikkontakt Type2 Mode3 AC. 
Justerbar fra 3,7kW til 22kW. Uten sikring eller jordfeilbryter.  
Ladeeffekt kan justeres i trinn 6-10-16-20-25-32 Amp. 
Laderen kan brukes som både enfase og 3 fase+N 400V. 

Dato: 02.11.2015 
 

 
Tilkobling: 
 

3 fas+N+J  6 Cu. For lading fra enfas 3,7 – 3fas 400V 22 kW. 
Alle interne koblinger = 6q   Intern kontaktor = 3 fas+N 32 Amp. 

Mål: Høyde = 422    Bredde = 205   Dybde = 124 mm 
Beskrivelse: Denne ladestasjonen skal i tillegg sikres mot DC feil med Type-B 

jordfeilbryter, som da f.eks. plasseres i fordelingsskapet som mater 
ladestasjonen. Ref:  NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 og NEK 
400 Tolkning av Desember 2014. 

Material: Plast.  Farge: ladeboksen = lys grå / frontlokk = sort. 
IP GRAD IP 44 
Vekt: 3,0 kg 
  

    

 

           
                                                                                        

 

   

 

Dip switch innstillinger for valg av 

ladeeffekt.  

Justeres trinnvis fra 6-32 Amp. 

 

NB! Endring / justering skal kun 

utføres av elektriker tilpasset 

foranstående installasjon. 



LS4

Foto: Videomaskinen 2016



LS4 Ladestasjoner for Elbil  

Slagfasthet:  IK10  
Tetthetsgrad: IP44  
Norm:   IEC61851-1    
Farge:   Grå aluminium / sorte plastdetaljer.
Høyde:   1400mm 
Bredde:     375mm  
Dybde:    208mm
Vekt:   Ca 25 Kg
Koblingsstykke: 5 x 50 mm² Al/Cu klemmer.
Effekt:  Fra 2x3,7 kW til 2x22kW.

  - LS4 er produsert i eloksert Aluminium, og således meget enkel å gjenvinne. 
  - Enkel å installere med god og oversiktlig innredning, bak dør med nøkkellås.
  - Leveres med koblingsstykker for Al/Cu 50mm² inn/ut for videremating.
  - 180° LED indikator i topp av ladestolpe over hvert uttak som indikerer laderens status.
  - LED lys i front for belysning av logo, eller instruksjon. 
  - LED belysning over hvert av uttakene for indikering.

  - GCC (Garo Charge Controller) sørger for kommunikasjon mellom kontakten og elbilen.
  - Uttakene er individuelt avsikret med automatsikring og jordfeilbryter Type B eller Type A.
   



LS4 Ladestasjoner for Elbil  LS4 Ladestasjoner for Elbil  
 Ladestasjon LS4    2 x Type2 Mode3 med Type-B vern.

Tilbehør LS4
Varenummer: Beskrivelse     Type:                        

2449896 Jordfundament for LS4   MF-LS4      
    Korrosjonsklasse C5.

2449897 Veggfeste LS4    VF-LS4      
    Korrosjonsklasse C5.

2449893 Cold Option LS4    COPTION-LS4  
    Varmeelement med termostat.
 

2449895 Strekkavlaster LS4    KF-LS4      
    Strekkavlaster for kabel inn/ut.

1628102 GB -12 AC/DC      4 pol 63A - 30 mA   
  Jordfeilbryter Type B

Varenummer: Beskrivelse     Type:                        

352832 Ladestasjon LS4 2x3,7 kW     LS4 EV2 3,7kW        
  

  Ladestasjon 2 uttak Type2 Mode3  -  3,7kW, montering på betongdekke.
  Uttakene er individuelt avsikret med 2p16C Automat + Jordfeilbryter Type B

352833 Ladestasjon LS4 2x7,4 kW     LS4 EV2 7,4kW        
  

  Ladestasjon 2 uttak Type2 Mode3  -  7,4kW, montering på betongdekke.
  Uttakene er individuelt avsikret med 2p32C Automat + Jordfeilbryter Type B

2449882 Ladestasjon LS4 2x11 kW kun for 400V   LS4 EV2 11 kW        
  

  Ladestasjon 2 uttak Type2 Mode3  -  11kW, montering på betongdekke.
  Uttakene er individuelt avsikret med 4p16C Automat + Jordfeilbryter Type B

2449883 Ladestasjon LS4 2x22 kW kun for 400V  LS4 EV2 22 kW       
  

  Ladestasjon 2 uttak Type2 Mode3  -  22kW, montering på betongdekke.
  Uttakene er individuelt avsikret med 4p32C Automat + Jordfeilbryter Type B

 

B

 

B
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Elbiler - ladesystem - effekt

GARO AS
Kobbervikdalen 65
3036 DRAMMEN
Tel: 32896450
www.garo.no
garo@garo.no

 Oversikt over Elbiler og effektbehov ved lading:

Hvordan fungerer lading med Type 2 Mode 3

     Hvordan fungerer lading med Type2 Mode3?
Ladekontakten / pluggen med type 2 mode 3 har 7 pinner. 
L1, L2, L3, N, PE samt 2 kommunikasjonspinner.
Maks ladeeffekt AC på kontakten er 32Amp 3+N  22kW.
Type 1 pluggene har 5 pinner.

En ladestasjon som er bestykket med stikkontakt Type 2 Mode 3, har en 
innebygget styringsenhet (Charge Controller). 
Styringsenheten måler motstand i kabel som plugges i ladestasjonen, og 
om denne er kompatibel med hva ladestasjonen kan gi av ladeeffekt. 
Bilen tilpasser seg den ladeeffekt ladestolpen kan gi ut i fra 
kommunikasjonen mellom styringsenhet og Elbil.
Type 2 Mode 3 kontakten er spenningsløs når den ikke er tilkoblet en elbil!

Effekten den enkelte elbilmodell kan ta, avhenger da av ombordladeren til 
elbilen. Se ovennevnte tabell, eller innhent informasjon fra bilfabrikanten.

LED indikatorlampene på ladestasjonen:
GRØNN: OK, Klar til bruk.
Blinkende BLÅ: Oppretter kommunikasjon mellom bil og lader.
BLÅ:  Lading pågår.
RØD:  Feil. Sikringen eller jordfeilbryter har løst ut
Ingen LED: Feil på strømtilførsel til ladestasjonen.



GLB ladesystem fra Garo AS 

Man kan lastbalansere opptil 32 ladebokser i en gruppe. Effekter fra 1,4kW – 22kW. Ladebokser 

kan leveres med integrert kombiautomat type B og/eller måler. For adgangskontroll kan GLB 

bestykkes med RFID leser. Ønskes forbruksregistrering gjøres dette via tilleggstjenesten Garo 

Cloud. Man kan også på utvalgte modeller lese av måler direkte på lader. Modbusmåler installeres 

i fordelingsskapet og bus-kabel kobles i serie mellom måler og samtlige ladebokser som skal 

lastbalanseres. Innstillinger på ladesystemet gjøres via smarttelefon. 

 

 

 

 

 Modbus måler          1stk master lader                   Opptil 31stk standard ladere           Styring via smarttelefon 

 

Eksempel på installasjon (plass 3 og 5 klargjort for lading) 

1. Gitterskinne med kabel til hver lader (kombiautomat type B i fordelingskap) 

 

 

 

 

 

 

2. Wago flatkabel (kombiautomat type B i lader) 

 

 

 

 

 

 

3. Stamkabel med avgrening (Garo modulboks med kombiautomat type B) 
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