Vad är Ladda bilen?
Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil från Naturvårdsverket.
Vad kan man få?
• Naturvårdsverket betalar ut bidrag för 50% av totala kostnaden avseende
laddstation, material och installation (max 15 000 kr/laddpunkt)

Bra länkar för mer information på
Naturvårdsverket:

Hur söker man?
• Lättast är att ansöka via Naturvårdsverkets webbformulär
– Firmatecknare alternativt fullmakt från firmatecknare krävs

Onlineformulär för ansökan:

Tänk på!
• Ansökan ska göras efter det att laddstationen blivit installerad, dock senast 6
månader efter installationsdatum
• Laddstationen ska installeras vid en bostad/arbetsplats, det de
boende/anställda ska vara de främsta användarna. Till en viss del får
laddstationen nyttjas av besökare (Laddstationen får inte vara publik)
• LDet krävs att den installerade laddstationen ska vara förberedd för elmätning
och debitering av elkostnad, samt utrustas med åtminstone Typ 2- eller CCSuttag. (Alla OKQ8s laddboxar uppfyller detta krav)
• Installationen måste utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag. (OKQ8
samarbetar endast med auktoriserade elinstallatörer)

http://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Anstallda/

https://m09-mglocal.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/8
85

Information om Investeringsstödet
för organisationer:

OBS: Vill ni göra er laddstation
publik?
Då bör ni söka KlimatKlivet som finns
förklarat på nästa sida

Vad är KlimatKlivet?
Klimatklivet är ett bidrag från Naturvårdsverket för företag som vill erbjuda publik elbilsladdning
Vad kan man få?
• Naturvårdsverket betalar ut bidrag för 50% av totala kostnaden avseende
laddstation, material och installation (ingen beloppsgräns)
Hur söker man?
• Ansökan sker via Naturvårdsverkets webbformulär vid en öppen
ansökningsperiod
– Ansökningsperioden sker 3-4 gånger per år och kommuniceras av
Naturvårdsverket
– Firmatecknare alternativt fullmakt från firmatecknare krävs
Tänk på!
• Ansökan ska göras efter det att laddstationen blivit installerad, dock senast 6
månader efter installationsdatum
• För att erhålla Klimatklivet krävs äganderätt alternativt nyttjanderätt till
fastigheten, samt att laddstationen görs publik
• I ansökan ska den miljömässiga nyttan samt lönsamheten av laddstationen
motiveras.
• Det krävs att den installerade laddstationen ska vara förberedd för elmätning
och debitering av elkostnad, samt utrustas med åtminstone Typ 2- eller CCSuttag. (Alla OKQ8s laddboxar uppfyller detta krav)
• Installationen måste utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag. (OKQ8
samarbetar endast med auktoriserade elinstallatörer)

Bra länkar för mer information på
Naturvårdsverket:
Onlineformulär för ansökan:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Ansokningsomga
ngar/

Information om KlimatKlivet:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Bidrag-tillladdstationer-/Stod-till-publikaladdningsstationer/

Exempelansökan KlimatKlivet:
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-imiljoarbetet/bidrag-ochersattning/bidrag/klimatklivet/klimatklivetexempel-ansokan-laddstation-publik.pdf

