
Till Västersjöns samfällighet  

 
MOTION TILL ÅRSMÖTET 2021 OM LADDSTATION AV ELBILAR 
 
 

BAKGRUND 
Elbilar har kommit för att stanna. Förra året ökade Sveriges antal från ca 100 000 till 
180 000. Detta innebär att allt fler behöver ladda elbilen/hybriden.  
Många föreningar har redan laddplatser och allt fler samfälligheter har börjat fundera på 
att installera laddplatser.  
Fördelen är man kan dela på kostnader för installation samt driftskostnader.  
 
Vi är medvetna om att det är inte bara att sätta upp en laddstolpe. Det finns många 
frågetecken som måste rätas ut. T.ex. om det finns gemensam parkering som går att 
använda, elcentral och fiber eller liknande så man har en säker lina. 
Internetuppkopplingen krävs för att kunna debitera eluttagen men även för att 
uppdatera mjukvaran i laddstolpen. 
 
På lantmäteriets hemsida finns beskrivet vad som krävs utifrån deras regler. 
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggning
ar/laddstolpar-for-elbil-pa-gemensam-parkeringsplats/#faq=cb5f 
 

Statliga pengar betalar halva kostnaden  
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/ 
Extra intressant är att det finns möjlighet att söka bidrag hos Naturvårdsverket för 
samfälligheter just för att möjliggöra investeringen.  Man kan söka bidrag och få 15 000 
kr/laddpunkt och max 50 % av totalinvesteringen. ( Med de mest gynnsamma 
förhållandena kostar det ca 30 - 35 000 kr/dubbelladdare före bidrag. ) 
Elkostnaden vid laddning av elbilarna kan fördelas mellan användarna på̊ olika sätt och 
medför ingen kostnad för föreningen. 
 
Arbetet utförs av en leverantör och en behörig elinstallatör.  
( Det finns många olika leverantörer på marknaden, vi har haft kontakt med Maria 
Rantzow- Aneslätt på Eways i Ängelholm, hon ansvarar för Skåne och hon kommer 
gärna ut på ett möte – eller digitalt och informerar mer.) www.eways.se 
 

Vi föreslår till årsmötet  
- att styrelsen  i samfälligheten får i uppdrag att undersöka om det finns förutsättningar i 
samfälligheten och intresse bland medlemmarna att installera gemensam laddstation 
med x st. laddpunkter för x st. elbilar.  
 
Staffanstorp 21/ 2 -21 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen i Stugan 1 Björnstedts väg 6, Hjärnarp 
gm/ Monica Smidelik, sekreterare i Stugan 1 
0709-743571 
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