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Vägledning Bilaga 8
Bidrag och skattereduktion för laddinfrastruktur
För att driva på utbyggnaden av laddinfrastruktur erbjuds möjligheten att söka statligt bidrag
alternativt skattereduktion för upp till halva investeringskostnaden. Beroende på vem som
gör ansökan och vem som huvudsakligen ska använda laddpunkten är det olika
bidrag/skattereduktion som ska sökas.
Regler för skatter och bidrag tenderar att ändras över tid. Innehållet i texten nedan gäller
oktober 2021 och kan ändras. För aktuell information se Naturvårdsverkets hemsida:
Ladda bilen (naturvardsverket.se) – om Ladda bilen-bidrag
Laddstationer (naturvardsverket.se) – om Klimatklivet
Grön teknik - Privat | Skatteverket – om skattereduktion för grön teknik

FÖRETAG MED FLERA
Vanligast är att laddpunkten installeras för internt bruk, vilket kallas en icke-publik laddpunkt.
För dessa är det Ladda bilen-stödet som kan ansökas om. Om laddpunkten däremot är
tillgänglig för allmänheten och kan användas av vem som helst så är det en publik laddpunkt.
Då är det i stället genom Klimatklivet som man ska ansöka om bidrag. Båda bidragen
administreras och delas ut av Naturvårdsverket. En viktig skillnad mellan bidragen är att
ansökan genom Klimatklivet måste göras innan projektet påbörjas. Ansökan till Klimatklivet
måste dessutom göras i samband med särskilda ansökningsomgångar som är ett par gånger
per år. Ladda bilen-stödet går däremot att söka när som helst. Bidraget kan också sökas efter
att en installation har utförts, men då betalas bidraget endast ut i mån av tillgängliga medel.
Båda stöden finansierar max 50 procent av hela investeringskostnaden
d.v.s. laddutrustningen, grävningsarbete, elinstallationer med mera (dock högst 15 000 kr per
laddpunkt). Är moms en kostnad för företaget ingår även detta som underlag för den
stödberättigade kostnaden. Dock ingår inte service- och driftskostnader kopplade till
investeringen i någon av stödtyperna.
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Det finns vissa tekniska krav för att en laddpunkt ska vara berättigad till bidrag. Kontrollera
Naturvårdsverkets hemsida för aktuella krav. För att kunna söka bidrag för laddpunkten,
kontrollera att utrustningen:
•
•
•
•

är CE-märkt
har uttag av Typ 2
har säkerhetsnivå Mode 3 (för normalladdning) samt
är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.

Elinstallationsföretaget som gör installationen behöver även vara registrerad för
verksamhetstypen Övriga anläggningar för användning av el, vilket går att kontrollera på
Elsäkerhetsverkets hemsida. Återförsäljare av laddutrustning brukar ha bra koll på vilka av
deras produkter som uppfyller kraven för att få bidrag så enklast är oftast att fråga. Vissa
aktörer brukar dessutom kunna erbjuda hjälp med att ansöka om bidraget.

PRIVATPERSONER
Privatpersoner kan få skattereduktion för installation av grön teknik vilket inkluderar
hemmaladdning. Maxbeloppet är 50 000 kronor per år och max 50 procent av kostnaden för
material och arbete. Det företag som anlitas ska dra av kostnaden på fakturan och utrymme
måste finnas avseende inbetald skatt (jmf rotavdrag).

