
 
 

 
 

Installation av laddstationer för bil i våra garage 
 
 
 
 

1. Uppdatering av vårt anläggningsbeslut att inkludera laddstationer 
 

• För att få installera laddstationer i samfällighetens gemensamhetsanläggningar/ 
garage behöver vårt anläggningsbeslut uppdateras till att inkludera laddstationer. 

• Detta görs genom en lantmäteriförrättning. 
 

För att underlätta processen att kunna ladda bilen hemma fick Energimyndigheten 2021 i 
uppdrag att utreda vilka hinder som finns och ge förslag på förbättringsåtgärder. 

• Förslag från Lantmäteriet: 
o Utbilda sin personal för att snabba på processen och hålla nere kostnaderna. 
o Information för att underlätta skapandet av en ansökan och hur den skall se 

ut för att vara korrekt. 
o Klarlägga grundläggande frågor som brandskyddsläge och vilka regler som 

gäller när man ansöker. 
• Tid och kostnad: Budgetförslag 100.000kr men förhoppningsvis mycket lägre än så. 

 
• Att vi har infrastruktur med möjligheten att ladda sin bil i föreningen ökar värdet på 

alla fastigheter på vår gata, oavsett om man planerar att skaffa laddstation eller inte.  
Att inte tillåta laddning i området gör förmodligen fastigheterna mer svårsålda. 
Redan nu ringer mäklare för att kontrollera om det är tillåtet att ladda sin bil i 
området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Installationslösning av laddstationer via EasyCharging 
 

• Vi har tagit fram en lösning tillsammans med EasyCharging för installation av 
laddstationer i våra garage. Det innebär att du får en egen laddstation installerad vid 
din parkeringsplats i garaget. Laddstationen tillhör ditt hus och följer med huset om 
det säljs. Systemet mäter hur mycket du laddar och presenterar förbrukningen i en 
portal via 4G nätet. Kostnaden för din laddning faktureras direkt till dig från 
leverantören EasyCharging. Detta är en gemensam lösning där samfälligheten har  
överblick på förbrukning och fakturering. Det är inte tillåtet att installera egna 
laddstationer i garagen. Det skulle kräva allt för stor administration och brist på 
kontroll av förbrukning. 
 

• Bostadsägaren betalar själv för köp och installation av laddstationen via 
EasyCharging, kostnad ca. 8-10.000kr vid beställningen, beroende på om du behöver 
laddkabel eller liknande.  Det är ett självkostnadspris med skattereduktions- bidraget 
Grön Teknik för dig hos Skatteverket. Fungerar på samma sätt som med rot och rut. 
Ansökan hanteras av EasyCharging och är avdraget på fakturan. Om bidraget ändras 
framöver kan kostnaden för dig öka/minska. Tanken är att samfällighetsföreningen 
inte skall ha några kostnader för köpet eller installationen av din laddstation. 
 

• EasyCharging bygger på en laddlösning med dynamisk lastbalanseringen och 
fasbalansering som sker trådlöst mellan laddningsstationerna i din garagelänga. Detta 
för att säkerställa att vi utnyttjar de befintliga elinstallationerna maximalt. Systemet 
är enkelt skalbart och vi kan installera nya laddstationer allt efter beställningarna.  
 

• Installationen inkluderar jordfelsbrytare, Type 2 mode 3 kontakt och godkänd kWh 
mätare som är integrerad i laddstationen. Beroende på hur många som laddar 
samtidigt i din garagelänga skall man normalt kunna få runt 11kW per timme om ditt 
fordon kan ta emot 3-fasladdning. För 1-fasladdning gäller runt 3,7kW per timme.  

 

 



 
 
 

3. Uppgradering av elmatningen till våra garage så laddning av fler bilar samtidiga stöds 

• Nuvarande infrastruktur: 
o En elmatning på 35A till garagen för 2 kvarter. Elmatningen går fram till ett 

garage och  därefter i serie till den andra garagelängan samt till garagen i 
nästa kvarter. 

o Detta stödjer endast laddning av några få elbilar/laddhybrider. Laddtiderna 
kan bli väldigt långa. 
 

• Ny infrastruktur: nya mätarskåp med upp till 63A till varje kvarter. 
o 63A skall stödja laddning av upp till 12 bilar i kvarteret. (Normalt användande 

där inte alla laddar helt urladdade bilar samtidigt) 
o Ellevio drar fram nya ledningar till de garage som så behöver från den 

närmsta av de elcentraler som finns i området. (De garage som redan har 35A 
matning behöver ingen ny kabel utan befintlig kan användas) 

o Vår el-partner schaktar för all kabeldragning och lägger rör för Ellevio. 
o Vår el-partner drar 16Kvmm kabel mellan parkeringsplatserna så det är 

förberett om man vill skaffa laddstation. 
 

• Installationskostnad: 
o Offert Ljus och Kraft, schaktning/återställning och elmaterial: 750.000kr + 

moms 
o Vi fortsätter med arbetet att ta in offerter för elarbetet från andra elfirmor 

för att säkerställa att vi får det bästa priset. 
o  Ellevio, installation av de nya abonnemangen med kablage: 250.000kr + 

moms 
o Fast elnätsavgift per 63A abonnemang 16.320kr/år. (0,27kr/kWh Rörlig) 
o Fast elnätsavgift per 35A abonnemang 7.620kr/år. (0,27kr/kWh Rörlig) 

• Finansiering 
o 50% av kostnaden tar vi från vår kassa. 
o 50% av kostnaden finansierar vi via ett lån. 

 

 


