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FAQ – Icke-publik laddning 2019-08-20 

 

 

Fråga: När öppnas stödet för ansökningar? 

Svar: Så fort vi vet ett datum för öppning av stödet kommer detta att publiceras 

på vår hemsida.  

 

Fråga: Vad innebär icke-publik laddning? 

Svar: Med icke-publik laddning menas laddning som är avsedd för i huvudsak 

en specifik användare, t ex för anställda vid ett företag eller boende i bostadsrätt 

eller hyresrätt. (Till skillnad från publik laddning är en icke-publik laddning inte 

avsedd för allmänheten.)  

 

Fråga: Vilka kan söka stödet? 

Svar: Juridiska personer, så exempelvis företag, bostadsrättsföreningar, 

samfälligheter, stiftelser och kommunala bolag. (För privatpersoner hänvisas till 

Ladda-hemma-stödet. Det gäller även företag som har kontoret/arbetsplatsen i en 

privat bostad.) 

 

Fråga: Hur mycket stöd kan man söka?  

Svar: Bidrag ges som ett engångsbelopp på högst 50% av stödberättigade 

kostnader, dock max 15 000 kr per laddningspunkt. 

 

Fråga: Hur går ansökningsprocessen till? 

Svar: Ansökan ska göras elektroniskt via angivet ansökningsformulär på 

Naturvårdsverket. Inloggning kommer ske med hjälp av bank-ID. Ansökan 

kommer ske i två faser. I steg 1 ansöks om stöd för åtgärden. Om stödet beviljas 

erhålles ett beslut och beviljat stödbelopp reserveras. I steg nummer två ansöks 

om utbetalning av stöd (detta steg görs först när åtgärden är slutförd). Åtgärden 

ska vara slutförd senast ett år från och med beslutsdatum. Ansökan om 

utbetalning ska vara gjord inom 3 månader från slutdatum för åtgärden. Även i 

detta steg görs inloggning med hjälp av Bank-ID. 

 

Fråga: Vilka uppgifter behövs vid ansökan om stöd respektive ansökan om 

utbetalning? 

Svar:  

De huvudsakliga uppgifter som behöver lämnas vid ansökan om stöd är: 

• Organisationstyp, -namn och -nummer. 

• Fastighetsbeteckning 

• För företag: Tidigare erhållet de minimis-stöd (s k försumbart stöd). 

• Antal laddpunkter (typ 2-godkända). 

• Kostnader för åtgärden, plus eventuell moms. Stödberättigade kostnader 

är de material- och arbetskostnader som behövs för att installera 

laddningspunkten. 

• Start- och slutdatum för åtgärden. 

• Att laddstationen (laddstople eller laddbox) uppfyller standarder och krav 

enligt förordningen, se förordningen för icke-publik laddning på 

Naturvårdsverkets hemsida. 

 

De huvudsakliga uppgifter som behöver lämnas vid ansökan om utbetalning är: 
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• Uppgifter om certifierad el-installatör (detta behövs dock först till 

ansökan om utbetalning, som sker vid färdigställd åtgärd). 

• Fakturor/kvitton samt betalbevis för upparbetade kostnader gällande 

åtgärden. 

 

Fråga: Hur lång tid gäller stödet? 

Svar: Bifallsbesluten kommer vara tidsbegränsade till 1 år, så från och med 

beslutsdatum har sökande 1 år på sig att färdigställa åtgärden. (Ansökan om 

utbetalning ska ske inom 3 månader efter slutdatum.) 

 

Fråga: Hur mycket pengar är avsatta för icke publika laddplatser? 

Svar: Klimatklivet och ”icke-publik laddning” delar på en pott pengar. Det har 

inte dedikerats specifika summor till något av dem. 

 

Fråga: Är max-stödet på 15 000kr/laddningsplats för icke-publika laddplatser 

inklusive eller exklusive moms? 

Svar: Precis som i Klimatklivet beror det på om moms är en kostnad (gällande 

åtgärden) för den som söker stödet. 

 

Fråga: Bedöms klimatnyttan på samma vis som i Klimatklivet? 

Svar: Nej, för icke-publik laddning är klimatnyttan inte en bedömningsgrund. 

Någon utsläppsminskning behöver alltså inte redovisas. 

 

Fråga: Gäller samma krav kring lönsamhet/återbetalning som i Klimatklivet (dvs 

att åtgärden inte får återbetala sig inom 5 år)? 

Svar: Nej, i huvudsak är lönsamhetskravet slopat för icke-publik laddning. Det 

krävs då ingen lönsamhetskalkyl eller annan redovisning av återbetalningstid. (I 

undantagsfall, för större ansökningar från hyresfastighetsbolag, kan åtgärden 

komma att bedömas utifrån gruppundantagsförordningen och då krävs en 

lönsamhetskalkyl som visar vilken återbetalningstid åtgärden har.) 

 

Fråga: När (i förhållande till arbete med åtgärden) kan man söka stödet? 

Svar: Det går att söka före, under eller efter genomförd åtgärd. Dock får inte 

åtgärden ha påbörjats före 2019-07-15 (vilket är datumet då förordningen för 

icke-publik laddning trädde ikraft) samt att ansökan även ska lämnas in senast 

sex månader efter att åtgärden slutförts. 

 

Fråga: Vem kan lämna in själva ansökan? 

Svar: Det ska alltid vara en behörig firmatecknare som ansöker. (Ifall de finns 

flera firmatecknare, t ex bostadsrättsförening, ska ansökan kompletteras med 

fullmakt om att den som ansöker får representera organisationen.)  

 

Fråga: Kan man söka stöd från både Klimatklivet och icke-publik laddning för 

samma åtgärd? 

Svar: Nej. 

 

Fråga: Vi har tidigare fått statsstöd (s k försumbart stöd eller de minimis-stöd), 

påverkar detta vid ansökan om stöd för icke-publik laddning? 
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Svar: Ja, företag behöver redovisa tidigare erhållet försumbart stöd, dels genom 

att ange belopp i ansökningsformuläret och sedan även genom att bifoga blankett 

med firmatecknares underskrift. 

 

 


