Vägledning för ansökan till Ladda-hemma-stödet
För dig som vill installera en laddstation på en fastighet du äger eller har
nyttjanderätt till finns ekonomiskt stöd att söka. Naturvårdsverket fördelar
bidrag till privatpersoner som installerar en laddstation för elbil eller
laddhybridbil i anslutning till sin fastighet. Ladda-hemma-stödet ska hjälpa fler
att byta till elbil.
Bidraget gäller laddstationer som installeras tidigast 1 januari 2018. Bidraget täcker 50
procent av kostnaderna för själva utrustningen (laddboxen/laddstolpen), samt 50 procent av
installationskostnaden, som till exempel framdragning av el. Bidraget är begränsat till 10 000
kronor per fastighetsbeteckning. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha
nyttjanderätt på fastigheten där laddstationen installeras.
Laddstationen måste vara förberedd för elmätning och debitering samt ha uttag av Typ 2.
Den här vägledningen är till för att hjälpa dig igenom ansökan till stödet. Innan du börjar med
ansökan bör du läsa igenom informationen och förutsättningarna på Naturvårdsverkets
hemsida.
Du kan ansöka genom att fylla i ett elektroniskt formulär. För att komma åt
ansökningsformuläret behöver du logga in med BankID.
Har du inte möjlighet att ansöka via det digitala ansökningsformuläret kan du ladda ner och
fylla i blanketten nedan. Skicka sedan in den via post till Naturvårdsverket. Ansökan hanteras
manuellt av Naturvårdsverket och det tar längre tid innan du får ditt besked.
Ansökningsblankett kan laddas ner här.

Uppgifter att fylla i vid ansökan
Huvuddelen av informationen i ansökningsverktyget är obligatorisk att ange.

Uppgifter om sökande
Personuppgifter
 Personnummer
 Förnamn
 Efternamn
 Folkbokföringsadress
 Postnummer
 Postort
 Bostadsadress är annan än folkbokföringsadress
 E-post
 Telefonnummer
 Bekräfta E-post
Bankuppgifter
 Bank
 Clearingnummer
 Kontonummer
 Kontohavare
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Installationsuppgifter
 Fastighetsbeteckning (Välj i rullista. Om du har loggat in med BankID så hämtar formuläret
uppgifter om eventuella fastighetsinnehav från lantmäteriet. Vill du söka för en annan
fastighet som du har nyttjanderätt till måste du använda blanketten som laddas ned från
hemsidan och söka manuellt via brev.)
 Kryssa i och intyga att du är fastighetsägare eller har nyttjanderätt till fastigheten.
 Märke/modell (laddstation)
 Ange datum då installation slutfördes
 Kryssa i och intyga att laddstationen är förberedd för elmätning och debitering av kostnad,
samt att uttag av Typ 2 har installerats.
 Företagsnamn på företaget som sålde laddstationen. (Om företaget är registerat
utomlands kryssar man i det och anger företagsnamn samt väljer land och anger
momsregisteringsnummer. Du måste också ladda upp ”utländskt bevis för kontroll av
skatter och regler”.)
 Organisationsnummer
 Kryssa i att företaget är registerat hos Elsäkerhetsverket (det finns länk till
Elsäkerhetsverkets e-tjänst för att kontrollera detta i formuläret).
 Kryssa i om du har arbetskostnader och/eller materialkostnader samt ange dessa.
 Kryssa i och intyga att du inte har ansökt om ROT-avdrag.
 Kryssa i och intyga att du har kontrollerat att installatören har F-skattesedel (länk till
skatteverkets e-tjänst för kontroll av detta finns i ansökningsformuläret).
 Ladda upp kvitton som styrker utlägg för material och arbetskostnad.
Summering
Din ansökan visas och du har möjlighet att ändra uppgifter.
Om ansökan ser korrekt ut kryssar du i din försäkran att ovanstående uppgifter är korrekta
och skriver under med elektronisk signering med BankID.
Obs! När du har skickat in ansökan kan du inte logga in igen och kontrollera dina uppgifter.
Skriv gärna ut eller spara din ansökan på datorn när du är klar.
Tips! För mer information se Fixa laddplats Steg för steg-guide för småhus,
www.fixaladdplats.se.
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