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AVTALE MELLOM 
SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE (DLG), organisasjonsnummer 986 960 066 og  

Seksjonseier (navn):   

Fødselsdato (ddmmåå):   

Adresse for leilighet p-plass er tilknyttet: Ivan Bjørndals gate husnr __ 

Leilighet bolignr og/eller seksjonsnr:   

Parkeringsplass nummer:   

Mobilnummer (+47):   

E-post adresse:   

Faktura e-post adresse (om avvik fra 
ovenstående):   

1. Formålet med denne avtalen er å regulere etablering og bruk av ladepunkt for elbil og ladbar hybrid.  
2. Etter DLG vedtektenes $4 disponerer seksjonseier parkeringsplass nummer som beskrevet over og har 

eksklusiv bruksrett til denne innenfor rammen av vedtektene.  
3. Seksjonseier gis under avtalen rett til å installere ladepunkt for elbil på parkeringsplassen  
4. Installasjon kan kun skje etter at denne avtalen er inngått og må oppfylle følgende krav:  

a)   Ladepunktet og utstyr må bestilles og etableres med referanse til den til enhver tid gjeldende rammeavtale 
som DLG har med elektroinstallatør eller annen leverandør og med det utstyr som er spesifisert i denne 
avtalen. Detaljer som pris og teknisk løsning legges ut på nettsiden elbil.lilleborger.no.  

b)   Det er ikke anledning til selv å knytte seg til elektrisk infrastruktur for lading i garasjen med annet utstyr 
(ladebokser eller stikk) enn det som er spesifisert av DLG, selv om godkjent installatør mener at løsningen er 
forskriftsmessig. Det er ikke anledning til å bruke boksen eller strømkurs til annet en lading av ladbart kjøretøy.  

c)   Seksjonseier betaler selv for den strøm som forbrukes og til den pris som fastsettes av styret i DLG. Det felles 
anlegget sammen med hvert ladepunkt måler forbruk. I forbindelse med åpning av strøm til ladepunktet må 
det registreres hvem som står ansvarlig for betaling. Manglende betaling vil kunne medføre at tilførselen av 
strøm til ladepunktet stenges.  

d)   DLG betaler for etablering av felles infrastruktur og Seksjonseier betaler for ladepunktet. Fakturering og 
betaling skjer på den måten som bestemmes av DLG.  

e)   Seksjonseier har ansvar for skader på ladepunkt og følgeskader på felles infrastruktur hvis dette oppstår som 
resultat av uaktsomhet ved bruk eller mangel på nødvendig vedlikehold. Seksjonseier plikter å reparere skadet 
ladepunkt. Arbeidet må utføres av installatør som DLG har rammeavtale med.  

f)   Dersom Seksjonseier må flytte parkeringsplass, kan Seksjonseier velge å ta med seg boksen til den nye plassen. 
Kostnad ved flytting belastes Seksjonseier.  

g)   Seksjonseier svarer for alle utgifter til strøm som forbrukes av laderen på plassen. Ved flytting må dette 
meldes til DLG slik at laderen kobles ut.  
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h)   Dersom Seksjonseier flytter fra Lilleborg eller selger parkeringsplassen, følger ladeboksen med plassen og blir 
ny eiers eiendom, såfremt ikke annet er avtalt. Ny eier må selv etablere egen avtale med DLG om bruk av 
installert ladepunkt.  

i)   Sameiet tegner felles vedlikeholdsavtale. Seksjonseiere plikter å gi tilgang til nødvendig vedlikehold.  

j)  Ved misbruk kan sameiet blokkere eller fjerne installert ladeboks for Seksjonseiers regning.  

Oslo, den __/__-202_   

For Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne     Seksjonseier 

(signatur)        (signatur) 
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