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Ladda Hemma stödet
Klimatklivet
& Bidrag för icke publika laddstationer
I och med den nya budgetproposition som röstades igenom i juni så kan vi konstatera att
man på nytt har möjlighet att söka bidrag vid uppsättning av laddstationer. Bidraget är
numera uppdelat i 3 varianter (tidigare var det 2):
• Ladda Hemma Stödet
• Klimatklivet
• Separat investeringsstöd för organisationer
Här går vi kortfattat igenom de olika bidragen, vad som är bra att
tänka på samt var man hittar information.
Ladda Hemma Stödet
• För den som vill installera laddbox i anslutning till sitt privata hushåll
• Bidraget är 50% av kostnaden, dock högst 10 000 kronor per fastighet.
• Ansökande ska äga alternativt ha nyttjanderätt av fastigheten
• Ansökan skickas in, senast 6 månader, efter utförd installation
(tidigast utförd 1/1 2018).
• Ansökan görs, av den sökande, digitalt via naturvårdsverkets e-tjänst.
(sök efter ladda hemma bidrag på hemsidan)
• Installerande bolag, och installatör, ska vara godkänt enligt
elsäkerhetslagen.
• Bidragsberättigad laddbox ska:
• ha uttag, eller anslutningsdon, Typ 2 eller av typ Combo 2
• vara förberedd för elmätning och debitering
• Man får bidrag för material- och arbetskostnader som krävs för att
installera laddboxen
• Arbete eller liknande där ROT eller annat offentligt stöd nyttjats är
inte bidragsberättigande.
Mer information hittar man här :
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/laddstation-elfordon/
Klimatklivet
• För alla förutom privatpersoner som vill söka stöd för
publika laddpunkter.
• Med publik laddpunkt menas laddplatser som är öppna för allmänheten, t.ex vid ett
köpcentra, utmed landsvägar eller liknande.
• Man ansöker vid, av Naturvårdsverket, förutbestämda ansökningsperioder.
• Ansökan görs innan påbörjan av installation.
• Beslut om stöd väntas ta upp till 3 månader att få beviljat
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Maximalt stöd som kan fås är 50% av totala kostnaden.
Det är behörig firmatecknare som ska stå som ansvarig för ansökan.
Finns fler ska dessa fylla i fullmakt.
Bra hjälp och vägledning få man via Länsstyrelsen på regional nivå.

Mer information hittar du här:
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-ochersattning/bidrag/klimatklivet/information-investeringsstod-laddinfrastrukturklimatklivet.pdf
Separat investeringsstöd för organisationer
• Nytt stöd för som ska förenkla ansökan gentemot tidigare då det låg inom
Klimatklivet.
• Gäller för alla utom privatpersoner som vill installera icke publika laddstationer.
• Med en icke publik laddstation menas laddplatser som inte ska vara tillgängliga för
allmänheten, t.ex. Brf-garage, servicebilar, utanför kontor o dyl.
• Laddningsstationen ska installeras vid en bostad eller en arbetsplats. De som bor i
bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga
användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.
• Man kan göra ansökan före samt efter utförd installation.
• Installationer utförda efter 15/7 2019 är ansökningsbara inom 6 månader efter
slutförd installation
• Stödet via Naturvårdsverkets hemsida med hjälp av bank-ID (Enligt
Naturvårdsverkets hemsida är förhoppningen att detta ska vara möjligt from
september 2019).
• Det är behörig firmatecknare som ska stå som ansvarig för ansökan.
Finns fler ska dessa fylla i fullmakt.
• Underlag för om sökande organisation fått försumbart stöd utbetalt sista 3
räkenskapsåren ska bifogas ansökan.
• 50% av investeringskostnaden eller max 15.000:- per laddpunkt i bidrag.
• Bidragsberättigad laddbox ska:
• ha uttag, eller anslutningsdon, Typ 2 eller av typ Combo 2
• vara förberedd för elmätning och debitering
Mer information hittar du här:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Icke-publikladdinfrastruktur/Att-soka-bidraget---organisationer/

Svenska Elkedjan AB
Box 3, 334 21 Anderstorp
Besök: Idrottsvägen 7

vxl: 0371-193 00
fax: 0371-193 25

www.elkedjan.se
epost: info@elkedjan.se

bankgiro: 5884-8359
org nr: 556170-4007

