Betingelser for opsætning af ladestandere på offentligt vejareal.
1. Hermed gives tilladelse til opsætning af de i Bilag 1 oplistede ladestandere, på de i samme bilag anførte lokationer.
2. Tilladelsen gives efter ”Gæsteprincip” i Vejlovens § 106, dog med de modifikationer, der
fremgår af denne tilladelse.
3. Inden opgravning i vejarealer udføres, skal der i henhold til vejlovens § 101 ansøges om opgravningstilladelse hos Vejafdelingen, ligesom der skal søges oplysninger om evt. kabler og
deres placering hos ledningsejerregistret LER.
4. Tilladelseshaver forpligtes til at sikre alle borgere fair og lige mulighed for at anvende de installationer, der opsættes på offentligt areal. Der må ikke etableres tekniske eller betalingsmæssige hindringer, der begrænser disse muligheder. Det indebærer bl.a., men ikke
udelukkende, at
a. tilladelseshaver ved installation skal anvende almindeligt accepterede de facto
standarder for stik, spænding og andre relevante komponenter, og at tilladelseshaver i hele den periode udstyret er opstillet, løbende udskifter komponenter, så
gældende de facto standarder understøttes.
b. Ladestanderne må ikke begrænses til kun at kunne låses op med bestemte kort eller lignende fysiske genstande.
c. Såfremt der opkræves betaling for brug af ladestanderne, må brug ikke forudsætte
medlemskab eller lignende hos tilladelseshaver, men tilladelseshaver skal etablere
et betalingssystem, der sikrer alle borgere fri og fair adgang for alle til at bruge ladestanderne. Prisfastsættelsen for at bruge standerne skal ikke nødvendigvis være
den samme for medlemmer / abonnementer som for spontane kunder, men prisfastsættelsen skal ske på fair vilkår, dels under hensyn til de foretagne investeringer, dels under hensyn til at sikre den spontane kunde en reel og fair mulighed for
at anvende ladestanderen.
5. Den opstillede ladestander skal designmæssigt være i overensstemmelse med den beskrivelse, der er vedlagt ansøgningen.
6. De tilladte lokationer på offentlig vej er omfattet af de normale kommunale rutiner omkring
f.eks. snerydning, fejning, renholdelse, belysning osv. Tilladelseshaver vil ikke overfor
kommunen kunne stille specielle krav med hensyn drift og vedligeholdelse af lokationerne.
De tilladte lokationer vil fortsat være underkastet eventuelle gældende parkeringsrestriktioner, inkl. eventuel tidsbegrænsning og krav om P-betaling.
7. Tilladelseshaver etablerer selv alle tekniske installationer ifbm. ladestanderne, og afholder
selv udgifterne hertil. Installationerne skal udføres i henhold til Ledningspakken. Det er til-

ladelseshavers ansvar, at de forskellige tekniske komponenter og disses installation til enhver tid følger den gældende lovgivning, ligesom tilladelseshaver til enhver tid har det fulde
forsikringsmæssige ansvar for tilstedeværelsen og driften af tilladelseshavers ladestandere
på offentligt areal.
8. Tilladelseshaver reetablerer overfladebelægninger efter reglerne i Gæsteprincippet. Ved arbejder i visse overfladebelægninger vil Herning Kommune kræve, at overfladebelægninger
reetableres af Herning Kommune efter regning til tilladelseshaver. Et sådant krav vil i givet
fald fremgå af gravetilladelsen.
9. Vedligeholdelse og drift
a. Tilladelseshaver skal for egen regning rengøre og vedligeholde det leverede udstyr
således:
At udstyret til stadighed fremstræder i pæn og ordentlig stand.
At rengøring af udstyret finder sted mindst hver 14. dag.
At en mere gennemgribende rengøring foretages ca. hver 45. dag.
At konstaterede mangler i vedligeholdelse eller renholdelse skal udbedres inden 48
timer (weekend og helligdage undtaget)
b. I nødstilfælde, trafikuheld og lignende, kan kommunen straks foretage nødvendige
skridt for at fjerne farer for de færdendes sikkerhed (afspærring og lign.). tilladelseshaver skal i sådanne tilfælde straks underrettes herom, så det videre fornødne
kan foretages.
c. Tilladelseshaver har ansvaret for at udskifte alle dele, der har lidt skade. Samtidig
forbeholder tilladelseshaver sig alle rettigheder overfor en eventuel skadevolder.
10. Tilladelseshaver udfører og vedligeholder skiltning af ladestanderne og opmærkning af disse i overensstemmelse med gældende vejregler og efter Herning Kommunes til enhver tid
gældende skiltepolitik. På P pladser, hvor der etableres mere end en ladestander, vil kun en
P-bås blive forbeholdt til elbiler fra ladestandernes etablering. Antallet af reserverede båse
vil blive øget, i takt med at et dokumenteret behov viser sig.
11. Tilladelseshaver forpligtes til at sikre ladestandernes funktionalitet. Fejlrettelse af evt. fejl
skal være påbegyndt indenfor 24 timer, efter at fejlen er kommet til tilladelseshavers kendskab.
a. Tilladelseshaver forpligtes til at oprette en egen serviceorganisation eller at indgå
driftsaftale med en ekstern, lokal serviceorganisation, der kan sikre dette.
b. Tilladelseshaver forpligtes til at opretholde et fejlmeldingssystem, f.x. web eller
mobiltelefon baseret, der muliggør fejlmelding 24 timer i døgnet.

12. Tilladelsen gælder i 10 år fra parternes underskrift af aftalen. Kommunen kan i aftaleperioden, uden dette medfører misligholdelsesbeføjelser for tilladelseshaver, opsige tilladelsen
a. såfremt arealet ønskes anvendt til andet vejformål eller
b. såfremt kommunen ønsker at indgå nye aftaler om ladestruktur, f.x. efter udbud af
tjenesten, eller såfremt kommunen helt ønsker at stoppe tjenesten på den pågældende lokation.
13. Såfremt aftalen opsiges efter stk. 11 pkt. a. kan opsigelse frit ske med 2 mdrs. varsel. Såfremt aftalen opsiges efter stk. 11 pkt. b. kan opsigelse ske med mindst 6 mdrs. varsel, og
tidligst med ophør fire år efter tilladelsens ikrafttrædelsesdato.
14. Såfremt vilkårene i denne tilladelse groft tilsidesættes vil tilladelsen blive tilbagekaldt.
Manglende overholdelse af vilkårene i stk. 4, 5, 10 og 17 betragtes som grov misligholdelse.
Gentagen manglende overholdelse af øvrige vilkår, samt manglende vilje til at overholde
øvrige vilkår efter påtale, betragtes ligeledes som grov misligholdelse.
15. Nærværende aftale skal ophæves, opsiges eller ændres ensidigt af Herning Kommune såfremt der fra tilsyns-, eller konkurrencemyndigheder m.v. træffes afgørelse herom. Ophævelse, opsigelse eller ændringer i aftalen kan alene ske i det omfang det er nødvendigt for,
at opfylde en afgørelse og medfører ingen former for misligholdelsesbeføjelser for tilladelseshaver.

16. Såfremt tilladelseshaver ikke længere ønsker at udnytte tilladelsen, eller tilladelsen opsiges
eller tilbagekaldes, fjerner tilladelseshaver alt udstyr, og reetablerer områderne. Ved arbejder i visse overfladebelægninger vil Herning Kommune kræve, at overfladebelægninger reetableres af Herning Kommune efter regning til tilladelseshaver. Efter kommunens godkendelse af reetableringen frigives den i stk. 17 nævnte garantiforpligtigelse.
17. Såfremt aftalen opsiges efter stk. 11 pkt. b., aftales det mellem parterne, om kabelføring
skal overtages af evt. udbudsvinder mod betaling.
18. Tilladelseshaver stiller en ubetinget anfordringsgaranti på 3.000 kr. pr. stander, som garanti
for opfyldelsen af vilkåret i stk. 15., samt til dækning af evt. andre kommunale omkostninger i forbindelse med samarbejdets ophør, herunder ved tilladelseshavers eventuelle konkurs.
19. Såfremt tilladelsen ikke er udnyttet inden 6 mdr. fra udstedelsesdato, bortfalder tilladelsen.

