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Installation av Laddboxar 

Detta är en kompletterande information till Nyhetsbrev nr 1 för 2022 avseende installation av 

laddboxar. Obs! Varje box har två laddpunkter/uttag.  
 

Val av leverantör 
 

Tre av styrelsens medlemmar samt suppleant gjorde den 15 januari ett studiebesök hos en 

bostadsrättsförening i Täby som har 900 lägenheter och undersökt ca 15 olika företag i en 

bransch som är under utveckling. Vi hade under ett par timmar möjlighet till en genomgång 

av hela projektet som resulterade i deras val av leverantör. Informationen lämnades av den 

styrelseledamot som inför styrelsen är ansvarig för upphandling av laddboxar.  

 

Föreningen i Täby installerade de första laddpunkterna i början av 2018 och har nu ca 125 av 

totalt 600 platser med laddpunkt. Enligt deras utsago har allt fungerat mycket 

tillfredsställande. Den leverantör som valdes har de kriterier som vi också söker, nämligen 

hela värdekedjan. 

 

Starka finansiärer bla H&M. 
 

Företaget har egenutvecklad produkt som tillverkas i Sverige. Ex så är höljet utvecklat och 

testat av ABB. 
 

Produkten marknadsförs endast mot affärsdrivande verksamheter samt föreningar. 

 

Företaget är ansvarigt för installation, drift, funktionalitet, service samt för det system som 

hanterar debitering för förbrukning till våra medlemmar. Allt ligger i det s k ”molnet” och kan 

alltså, om nödvändigt, överföras till annan operatör. 

 

Brf Kvarnberget i Gustavsberg upphandlar och äger laddboxarna genom att leverantören blir 

avtalspart. Nuvarande box för motorvärmare byts ut. För att starta användandet av 
leverantörens app måste man trycka ”ja” på de användningsvillkor som visas. 
 

El  
 

Brf momsregistreras, men endast till denna del. 

 

Vår förening säljer el och fastställer priset till leverantören och därmed till medlem. Annan 

strömkälla finns inte för leverantören. 
 

Pris per kWh och förbrukning är tillgängligt i den app som skapas för att starta laddning av 

bil. 
 

Debitering sker en gång per månad. Den fasta driftsavgiften på 39 kr (31 kr + moms) utgår 

endast på aktiverad laddpunkt. 
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Bidraget från Naturvårdsverket 
 

Bidrag utgår från Naturvårdsverket med 50 % av den totala kostnaden för såväl material som 

installation. Det antal laddpunkter som vår förening sökt för är 20 st. Detta har godkänts och 

därmed är pengar avsatta hos Naturvårdsverket för vår räkning. Hela installationen måste vara 

avslutad inom 9 månader från det datum som ansökan blivit godkänd (dec 2021). Vår ansökan 

innehåller ett beräknat färdigställande till 1 juni 2022. 

 

Fler än 20 laddpunkter kan därmed inte installeras men däremot färre. Bidraget utgår från 

faktisk kostnad. 

 

Ny ansökan för laddpunkter utöver för de som nu sökts (20 st) kan inte ske förrän nuvarande 

ärende är avslutat. Vid tillfälle för ny ansökan hoppas vi givetvis att bidrag fortfarande finns 

att tillgå. 

 

Elektrifieringen av bilbranschen är under en stark utveckling. Styrelsen har valt att söka för ett 

antal laddpunkter som vi anser rimligt. Det får svaren på enkät/beställningen visa. Om vi valt 

att söka för samtliga 48 platser och endast installerat ex 10 hade vi låst finansiella resurser hos 

Naturvårdsverket vilket inte gynnar oss vid ev. tillkommande ansökningar. 

 

Varför inte fler än 20 laddpunkter? 
 

Anledningen till att styrelsen valt att inte installera laddpunkter till samtliga platser är: 

Betydande kapital låst till utrusning som kanske inte utnyttjas på flera år. 

 

Teknikutvecklingen går förmodligen snabbt även vad gäller laddboxar. 

 

Varför 180 kronor per månad för laddpunkt? 
 

I en så expansiv bransch är det svårt att avgöra med vilken tidshorisont som system och 

produkter skall värderas. 

 

Vi har talat med ett antal föreningar om detta. De flesta har valt spannet 150–200 kronor och 

en livslängd på 5 till 7 år.  

 

Vi har valt 7 år vilket med en extra hyresavgift på 180 kronor skulle betyda 15 000 kronor 

som motsvarar det pris som det skulle kosta att installera en laddpunkt men exl. bidrag. Vi 

måste också räkna med att 100 % nyttjande av laddpunkter inte går att uppnå. 

Det statliga bidraget kanske heller inte finns i framtiden. 

 

Givetvis är all denna materia svår att förutse och ingenting är skrivet i sten. 

 

Kostnad för tillgång till laddpunkt menar vi skall vara fortlöpande månadsvis. Framtiden får 

utvisa systemets/produktens livslängd. 
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Hur fördelar vi laddpunkter? 
 

Vi hoppas att vi som utgångspunkt kan få stöd och positivitet från våra medlemmar! Vi i 

styrelsen gör allt vi kan för att tillgodose våra medlemmars behov och som i bästa fall även 

motsvarar det behov av omtanke som vår miljö kräver. 

 

Givetvis är det för föreningens ekonomi bäst om vi kan ”para ihop” platser mellan dem som 

har carport och mellan dem som har uteplats. En laddbox kan komma, om detta krävs, att i 

efterhand behöva flyttas. Det kan ske till en beskedlig kostnad.  

 

Vi hoppas att denna kompletterande information ska vara klarläggande. 
 

Hälsningar 

Styrelsen 


