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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Ansökan om
utbetalning av
stöd till ickepublika
laddstationer
Skicka blanketten till

Blankett för sökande som ej äger mark, utan enbart arrenderar
och har rådighet över mark.

Naturvårdsverket
Verksamhetsstödsenheten
Box 690
831 27 Östersund

Fyll i samtliga fält i blanketten (om endast elinstallatör nyttjats kan fälten för ”Övriga entreprenörer för projektet”
lämnas tomma).
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.

Företagsuppgifter
Organisationsnummer

Företagsform

Företag/kommunens/landstingets namn

Företagsadress

Kommun

Ärendenummer

Kontaktuppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress

Bankuppgifter Fyll i det konto som du vill ha bidraget utbetalt till
Bank

Kontohavare

Clearingnummer

Kontonummer
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Fastighets- och laddstationsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Antal godkända laddpunkter per fastighet

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).

Elinstallationsföretag
Företagsnamn

Organisationsnummer (anges om företaget är registrerat i Sverige)

Jag har kontrollerat att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) (anges om företaget är registrerat i annat land)

Land

Övriga entreprenörer för projektet
Namn på entreprenör

Organisationsnummer (anges om företaget är registrerat i Sverige)

Adress till entreprenör

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

Åtgärden är slutförd
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Tidigare statsstöd?
Om ni under genomförandeperioden för åtgärden fått ytterligare försumbart stöd behöver ni bifoga en ny blankett för
försumbart stöd. Ange då det nya totala stödbeloppet.
Ange eventuellt sammanslaget statsstödsbelopp för den senaste tre-årsperioden.

Installationskostnader
Materialkostnad inklusive elarbeten och nätkostnad utan moms

Arbetskostnad för installation utan moms
Om moms är en slutlig kostnad för er förening ange den totala
momsen för projektet
Totalbelopp för installationen, i svenska kronor
Verifikation för installationen
Bifoga fakturor samt betalbevis

För att Naturvårdsverket ska kunna fatta beslut om utbetalning behöver ni bifoga dokument som styrker de
kostnader ni haft för åtgärden. Bifoga fakturor samt betalbevis för både laddbox och arbetskostnad om du söker
bidrag för både laddbox och arbetskostnad. BIFOGA KOPIOR PÅ DOKUMENTEN – INTE ORIGINAL.

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

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

