
Organisationens namn. 

Kommunen där 
organisationen har sitt 
säte. 

Kommunkod går att 
hitta på SCBs hemsida. 

Om fastighetsbeteckningen inte 
ligger i samma kommun som 
företaget har sitt säte vänligen ange 
kommunens namn innan 
fastighetsbeteckningen på 
respektive rad. 

Materialkostnad är allt som inte är 
arbetskostnad eller moms. Till 
exempel, Laddbox, Kabel, 
Kabelklammer, Väggfäste för 
Laddbox etc. 

Arbetskostnad är 
personalkostnad dvs arbetad tid. 

Om er organisation har avdragsrätt 
på momsen så är det inte en 
slutgiltig kostnad. Dvs om er 
organisation lyfter momsen på 
fakturorna för denna åtgärd skall 
denna ruta lämnas tom eller fyllas i 
med en nolla (0). 

Totalbelopp är en summering av 
Materialkostnad, Arbetskostnad och 
Momsen (om momsen är en 
slutgiltig kostnad dvs om er 
organisation EJ har avdragsrätt på 
momsen).  

Installationen beräknas vara klar 
är ett uppskattat datum.  
Om installationen redan är klar 
ska ”Åtgärden är slutförd” 
kryssas i under 
”Installationsperiod” samt att 
man anger när installationen 
slutfördes i detta fält istället. 



Denna blankett ska vara bifogad er 
ansökan även fast ni inte har 
mottagit något försumbart stöd för 
innevarande år eller dom två 
föregående åren. 
Länk till denna blankett finns längst 
ner i detta dokument. 

Materialkostnad. 

Arbetskostnad. 

Moms. 
Denna skrivs inte med i 
ansökan då bolaget 
”Exempel AB” har 
avdragsrätt på momsen. 



I detta exempel måste en fullmakt 
skickas med då det enbart finns en (1) 
underskrift på ansökan men företaget 
måste tecknas av minst två (2) av 
ledamöterna. Denna blankett behöver 
också finnas med då fullmaktsgivaren i 
detta fallet äger fastighetsbeteckningen 
där laddpunkten ska installeras. 
Länk till denna fullmaktsmall finns 
längst ner i detta dokument. 

Fullmaktstagare är den person som 
skrivit under ansökan. 

Fullmaktsgivare är den person som 
ger fullmaktstagaren rätten att 
teckna i sitt ställe. 

Efter att ni skickat in er ansökan till oss och fått ett beslut skickat till er behöver ni skicka 
in en ”Ansökan om utbetalning av stöd till ickepublika laddstationer” till oss tillsammans 
med de bilagor som efterfrågas av Naturvårdsverket. 

Information om hur man fyller i en sådan ansökan och vilka bilagor som ska finnas med 
finns att läsa på https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/ 
Klicka sedan på den länk som gäller er organisation och läs informationen under 
”Begäran om utbetalning”.  

OBS! Ansökan om utbetalning skall vara Naturvårdsverket till handa senast tre (3) 
månader efter att installationen blivit klar eller tre (3) månader efter beslutsdatum om 
installationen redan varit klar när ansökan om bidrag skickats in. 

Länkar: 

Fullmaktsmall: 
 https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/mall-for-fullmakt-gallande-icke-publik-laddning.docx 

Blankett Intyg om försumbart stöd: 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/klimatklivet-information-och-intyg-om-forsumbart-stod.pdf 

Ansökan om bidrag ickepublika laddstationer: 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/ladda-bilen/bidrag-ickepublika-laddstn-191220.pdf 

Ansökan om utbetalning av stöd till ickepublika laddstationer: 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/ladda-bilen/utbetalning-ickepublika-laddstn.pdf 


