
 
  

Installation av laddbox hemma hos anställd 
Inför en standardinstallation ringer en installatör upp för att boka tid för installationen samt för att få 
besked om det krävs arbete som inte täcks av standardinstallationskostnaden. Det görs aldrig ett 
platsbesök inför en standardinstallation utan all information ges via telefon när installatör ringer upp. 
 
Följande ingår i en standardinstallation  

• Framkörning, tur och retur, 50 km från närmsta depå*.  

• Rådgivning utifrån kundens förutsättningar.  

• Beredning/Undersökning av befintlig elanläggning (finns tillräcklig kapacitet m.m.). 

• Undersökning av förutsättningar för kabeldragning och montering m.m. 

• Håltagning i vägg x 2 (ej hård betong).  

• Dragning av kabel 15 m längs vägg. 

• Montering på vägg. 

• Anslutning av laddbox.  

• Test av laddboxens funktionalitet med testinstrument.  

• Introduktion till användning med kund.  

• Protokollföring och rapportering. 

*En resekostnad på 3 % av totalbeloppet tillkommer alltid. Grön Teknik innebär 50 % skattereduktion på kostnaden för 
arbete och material. Övriga kostnader så som resekostnader omfattas dock inte av skatteavdraget. Skatteverket 
beräknar att dessa övriga kostnader uppgår till 3 % av det totala priset. Grön Teknik skattereduktion ger då 50 % 
avdrag på kvarvarande belopp.  
 
Förutsättningar för en standardinstallation är att kunds elanläggning uppfyller gällande krav 

• Tillräcklig kapacitet finns. 

• Ledig grupp finns i elcentralen. 

• Ledig plats finns i elcentralen för personskyddsbrytare. 

• Kund äger bostaden/villan eller har skriftligt godkännande från ägaren. 

• Kund ska ha röjt fri yta framför elcentral, tänkt plats för laddare samt väg för kabeldragning 

däremellan. 

• Kund behöver vara hemma för att kunna ta ställning till eventuella tillkommande kostnader.  

Arbetet utförs på ordinarie arbetstid helgfria vardagar mellan kl 07.00 – 16.00 (om inget annat 
överenskommits separat). Vid arbete utanför ordinarie arbetstid tillkommer en extra kostnad. 
 
Följande ingår ej i en standardinstallation  
Uppsäkring, markarbete, lift, tillståndsinhämtning, trafikavstängning, montage av stolpe/fundament.  
Dessa tillkommande poster kan offereras separat vid behov.   
 
Tillkommande arbete/material*  
Bomkörning.      1.870 kr 
Höjning av huvudsäkring vid separat besök.    2.440 kr 
Höjning av huvudsäkring i samband med installation.   1.500 kr   
Montering av 3-fas säkring i separat kapsling (när platts ej finns i central).  1.240 kr 
Montering av 3-fas säkring i befintlig central.   660 kr 
Tillkommande kostnad kabel (per meter).    120 kr  
Montering av kabelskydd utomhus (per meter).   190 kr 
Extra håltagning, standardinnervägg (max 100 mm).   115 kr 
Extra håltagning, standardyttervägg (max 300 mm).   190 kr 
Mil utöver de 50 km som ingår (per mil).    275 kr 
 
*Priser inklusive moms. 


