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Blankett för sökande organisationer 

Ansökan om  
bidrag ickepublika 
laddstationer

Skicka blanketten till 

Naturvårdsverket 

Finansieringsenheten
Box 690 

831 27 Östersund

Företagsuppgifter 

Organisationsnummer Företagsform 

Organisationens namn Företagsadress

Kommun Kommunkod 

Firmatecknares personnummer (ange samtliga firmatecknare) 

Kontaktuppgifter (beslut adresseras till kontaktpersonen) 

Förnamn Efternamn 

Adress 

Postnummer Postort

Telefonnummer E-postadress (eventuella frågor/kompletteringar skickas hit)

Fastighets- och laddstationsuppgifter 

Fastighetsbeteckning Antal godkända laddpunkter ni 
avser att installera per fastighet

Har ni sökt bygglov 
efter 2021-03-10?

Jag intygar att organisationen äger ovanstående fastighetsbeteckningar eller att jag har bifogat 
fullmakter från fastighetsägaren / fastighetsägarna att vår organisation får söka bidrag för denna 
åtgärd på deras mark. 

Fyll i samtliga fält i blanketten. 

Om du behöver hjälp att fylla i blanketten, kontakta Kundtjänst via e-postadressen 

kundtjanst@naturvardsverket.se eller tel. 010-6981000 vardagar kl. 8−16:30. 

Postnummer Postort

mailto:kundtjanst@naturvardsverket.se


NATURVÅRDSVERKET 2(3) 

Övrigt om projektet 

Laddningsinfrastruktur och laddningspunkter som behöver installeras enligt krav på byggnadsverks tekniska 
egenskaper 

Jag intygar att jag har läst, förstått och räknat bort den kostnad och de laddpunkter som enligt 
laddning av elfordon i plan- och byggförordningen (2011:338) krävts av oss att genomföra och att vi 
således uppfyller 5§ punkt 1 i förordningen 2019:525. 

Offentligt stöd 

Jag intygar att jag inte söker skattereduktion eller annat offentligt stöd för investeringen. 

F-skatt för installationsföretag

Jag har kontrollerat att elinstallationsföretaget är godkänt för F-skatt eller har genomgått 
motsvarande kontroll i sitt hemland. 

Nyttjande 

Laddpunkterna kommer i huvudsak att användas för företagets/kommunens/landstingets anställda 
eller föreningens boende. För bolag som tillhandahåller hyreslägenheter kommer laddpunkterna i 
huvudsak att användas av hyresgästerna. 

Installationsperiod och tekniska krav 

Laddstationen/laddboxen är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad, samt utrustad 
med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2 som beskrivs i standarden 
EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3 (kontrollera detta med 
din leverantör).

Åtgärden (upparbetade kostnader, inköp samt installation) är inte påbörjad innan 2019-07-15.

Åtgärden är slutförd. 

Om installationen är slutförd. När slutfördes installationen? 

Om installationen ej är slutförd. När beräknas installationen vara klar? 

Tidigare statsstöd? 

Har ni fått försumbart stöd under den senaste 3-årsperioden ska sammanlagda beloppet anges. 
Om inget stöd erhållits ska 0 kr anges. Blankett med mer information och för ifyllnad av dessa 
uppgifter finns att ladda ner på Naturvårdsverkets hemsida. 
(Redovisning av försumbart stöd gäller i de fall er organisation agerat som företag på en marknad). 

Ange eventuellt sammanslaget statsstödsbelopp för den senaste tre-årsperioden 

Installationskostnader 

Nedan fylls era uppskattade kostnader i. Observera att momsen enbart fylls i om organisationen inte har 
avdragsrätt för momsen. 

Uppskattad arbetskostnad för installation utan moms (bifoga gärna offert). 

Uppskattad materialkostnad utan moms (bifoga gärna offert). 

Om moms är en slutlig kostnad för er organisation ange den totala 
uppskattade momsen för projektet. 

Beräknat totalbelopp för installationen, i svenska kronor (beloppet är en 
summering av ovanstående tre belopp). 
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Försäkran 

Jag, firmatecknare, försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i ansökan är riktiga och fullständiga. Jag 
är medveten om att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter. (Om annan än firmatecknare ska fullmakt 
bifogas). 

Datum 

Namnunderskrift firmatecknare 

Namnförtydligande 

Datum 

Namnunderskrift firmatecknare 

Namnförtydligande 

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter i enligt med dataskyddsförordningen (GDPR). 

Är ni företag eller agerar som företag på marknad ska de minimis-blankett (gällande s.k. 
försumbart stöd) bifogas. BIFOGA KOPIOR PÅ DOKUMENTEN – INTE ORIGINAL. 


	Ansökan om  bidrag ickepublika laddstationer
	Företagsuppgifter
	Kontaktuppgifter (beslut adresseras till kontaktpersonen)
	Fastighets- och laddstationsuppgifter
	Övrigt om projektet
	Laddningsinfrastruktur och laddningspunkter som behöver installeras enligt krav på byggnadsverks tekniska egenskaper
	Offentligt stöd
	F-skatt för installationsföretag
	Nyttjande
	Installationsperiod och tekniska krav
	Tidigare statsstöd?
	Ange eventuellt sammanslaget statsstödsbelopp för den senaste tre-årsperioden
	Installationskostnader

	Försäkran


	Organisationsnummer: 000000-0000 
	Företagsform: Bostadsrättsförening
	Organisationens namn: Brf Exempel
	Kommun: Stockholm
	Kommunkod: 0180
	Firmatecknares personnummer ange samtliga firmatecknare: 000000-0000
	Förnamn: Anna 
	Efternamn: Andersson
	Ort: Stockholm
	Telefonnummer: 070-000 00 00
	Epostadress eventuella frågorkompletteringar skickas hit: anna.andersson@exempel.com
	Om installationen är slutförd När slutfördes installationen: 2022-12-31
	Om installationen ej är slutförd När beräknas installationen vara klar: 
	Uppskattad materialkostnad utan moms bifoga gärna offert: 10000
	Om moms är en slutlig kostnad för er förening ange den totala momsen för projektet: 0
	Beräknat totalbelopp för installationen i svenska kronor beloppet är en summering av ovanstående tre belopp: 14500
	Datum1: 2023-01-01
	Datum2: 2023-01-01
	Namnunderskrift firmatecknare1: 
	Namnförtydligande1: Anna Andersson
	Namnunderskrift firmatecknare2: 
	Namnförtydligande2: Klas Klasson
	Adress: Gata 2
	Uppskattad arbetskostnad: 4500
	FastighetsbeteckningRad4: 
	FastighetsbeteckningRad2: 
	FastighetsbeteckningRad3: 
	FastighetsbeteckningRad5: 
	FastighetsbeteckningRad6: 
	Antal godkända laddpunkter per fastighetRad1: 1
	Antal godkända laddpunkter per fastighetRad2: 
	Antal godkända laddpunkter per fastighetRad3: 
	Antal godkända laddpunkter per fastighetRad4: 
	Antal godkända laddpunkter per fastighetRad5: 
	Antal godkända laddpunkter per fastighetRad6: 
	Bygglov är sökt efter 20210310Rad1: nej/ja
	Bygglov är sökt efter 20210310Rad2: 
	Bygglov är sökt efter 20210310Rad3: 
	Bygglov är sökt efter 20210310Rad4: 
	Bygglov är sökt efter 20210310Rad5: 
	Bygglov är sökt efter 20210310Rad6: 
	Jag har kontrollerat att elinstallationsföretaget är godkänt för F-skatt eller har genomgått motsvarande kontroll i sitt hemland: Ja
	Laddpunkterna kommer i huvudsak att användas för företagets/kommunens/landstingets anställda eller föreningens boende: 
	 För bolag som tillhandahåller hyreslägenheter kommer laddpunkterna i huvudsak att användas av hyresgästerna: Ja

	Jag intygar att jag inte söker skattereduktion eller annat offentligt stöd för investeringen: Ja
	Jag intygar att organisationen äger ovanstående fastighetsbeteckningar eller att jag har bifogat fullmakter från fastighetsägaren /fastighetsägarna att vår organisation får söka bidrag för denna åtgärd på deras mark: Ja
	Laddstationen/laddboxen är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad, samt utrustad med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3 (kontrollera detta med din leverantör): Ja
	Åtgärden (upparbetade kostnader, inköp samt installation) är inte påbörjad innan 2019-07-15: Ja
	Åtgärden är slutförd: Ja
	Har ni fått försumbart stöd under den senaste 3-årsperioden ska sammanlagda beloppet anges: 
	 Om inget stöd erhållits ska 0 kr anges: 
	 Blankett för ifyllnad av dessa uppgifter finns att ladda ner på Naturvårdsverkets hemsida: 
	 (Redovisning av försumbart stöd gäller i de fall er organisation agerat som företag på en marknad): Ja



	Jag intygar att jag har läst, förstått och räknat bort den kostnad och de laddpunkter som enligt laddning av elfordon i plan- och byggförordningen (2011:338) krävts av oss att genomföra och att vi således uppfyller 5§ punkt 1 i förordningen 2019:525: Ja
	Fastighets- och laddstationsuppgifter, FastighetsbeteckningRad1: Stockholm Exempel 01 
	Ange eventuellt sammanslaget statsstödsbelopp för den senaste treårsperioden: 100.000
	Företagsadress: Gata 1
	Postnummer: 222 222
	Postnummer 2: 111 11
	Postort 2: Stockholm


