TORGVEIEN BORETTSLAG
S. nr: 644 - Økern Torgvei 9 A - K, 0580 Oslo. Org. Nr. 993 154 636

ERKLÆRING VEDRØRENDE
INSTALLASJON AV LADEPUNKT FOR EL-BIL
Andelseiere monterer på egen regning uttak, fremføring og nødvendige sikringer, dog maks
16 A. Borettslagets leverandør, Lefdal Installasjon AS (tlf. 23 05 13 20), skal benyttes til
utførelse av oppdraget. Borettslagets styre skal i samråd med installatør avgjøre plassering
for uttaket. Installasjon kan ikke skje før denne erklæringen er undertegnet av andelseier og
godkjent av styret.
Uttaket skal kobles mot egen sikring plassert i borettslagets underfordelingsskap og ha egen
måler. Uttaket SKAL være låsbart og låses når det ikke er i bruk. Andelseieren vil bli fakturert
for faktisk forbruk etter samme avregningsmodell som elektrisitet forøvrig.
Uttaket skal KUN benyttes til ladning av el-bil, og kun én bil om gangen.
Dersom andelseieren blir pålagt å bytte plass som en følge av omrokkeringer av garasjeplasser av hensyn til funksjonshemmede eller andre grunner styret finner tungtveiende, må
eventuell flytting av uttaket eller ny installasjon besørges av andelseier. Det vil ikke bli gitt
noen kompensasjon i slike tilfeller. Ved flytting eller ny installasjon skal det signeres ny
erklæring.
Borettslaget kan uten forutgående varsel koble fra/stenge uttaket – midlertidig eller
permanent – dersom det blir misbrukt eller det er forhold styret vurderer som kritiske (for
eksempel knyttet til HMS, nettkapasitet eller strømforsyningen til andre funksjoner) og
finner stenging nødvendig. Dersom uttaket stenges for mer enn 3 dager, skal andelseieren
varsles om dette. Det vil ikke bli gitt noen kompensasjon ved en eventuell stenging.
Ved salg/overdragelse av leiligheten vil sikringen til uttaket bli utkoblet av styret. Dersom ny
andelseier ønsker å benytte uttaket, må det signeres ny erklæring.
Dette er lest/forstått og akseptert av andelseier(e) av leilighet nr ____________

som per dags dato disponerer garasjeplass nr ____________

Dato ___________________

Andelseier(e) _______________________________________________________________

Vedtatt av styret 9. oktober 2013

