
Laddboxar i garagen – till årsstämma 2022 

 

Fakta 

• Bidrag ges genom handläggning från Naturvårdsverket som ett engångsbelopp med högst 50 

procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt. 

• I och med att samfälligheten är en juridisk person är utgångspunkten att ansökan görs vid ett 

tillfälle och för hela arbetet, d.v.s. all installation. 

• Det har visat sig vara mycket komplicerat för samfälligheter att på ett smidigt sätt kunna 

nyttja bidrag och installera laddboxar då det ofta inte ingår i anläggningsbeslutet. Ett tydligt 

beslut på stämma eller skriftligt har i motsvarande fall i andra samfälligheter varit 

arbetsmodell. 

• Vid en enkätundersökning med boende i samfälligheten var majoriteten positiva men inte 

alla. 

• De offerter vi fått på installation innebär en kostnad på 5500 – 7000 kr per laddenhet. 

• Det är mycket olämpligt att ladda bilen i garaget utan en för ändamålet anpassad laddenhet. 

• Ändring av anläggningsbeslutet innebär en engångskostnad på ca 140 000-220 000 kr (svårt 

att få exakt offert) och kan också dra ut på tiden. Ju mer eniga vi är desto enklare/billigare 

blir det.  

 

Ställningstaganden 

1. Ska samfälligheten verka för att installera laddboxar? Styrelsen tycker det är självklart. 

2. Ska styrelsen göra detta utan att ändra anläggningsbeslutet? Styrelsen föreslår så. 

 

Styrelsens rekommendation 

Styrelsen föreslår att: 

• Samfälligheten gör en gemensam installation av laddboxar under 2023 och förbereder alla 

garage för laddboxar. För hela denna investering söks statligt bidrag (50% av totalsumman). 

Alla hushåll erbjuds installera laddbox vid detta tillfälle. 

• Den gemensamma infrastruktur som krävs  finansieras till 100% av samfälligheten ur kassan. 

Detta innebär en kostnad på ca 40 000 kr. 

• Respektive hushåll betalar för sin egen laddbox.  

• I avtal med entreprenör säkerställs att laddboxar kan installeras vid ett senare tillfälle. 

• Arbetet genomförs och betalas av samfälligheten och hushållen under våren 2023. 

 

 


