
Statligt bidrag
För Installation av snabbladdare för elbilar



Två olika möjligheter för ansökan

• Naturvårdsverket
• ”Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen 

av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge 
största möjliga utsläppsminskning per investerad krona”

• Max 50 % av investeringskostnaden

• Trafikverket
• ”Trafikverket erbjuder möjligheter att söka investeringsstöd för utbyggnad av publika 

laddstationer för snabbladdning. Stödet gäller vissa sträckor längs större vägar som 
saknar snabbladdningsstationer. Första utlysningen var i september 2020”

• Regeringsförordning 17 juni 2020
• Max 100 % av investeringskostnaden



Naturvårdsverket

• Ca 6 miljarder kronor har betalats ut i stöd i Klimatklivet sedan starten 2015
• Ca 2/3 av alla beviljade ansökningar har varit laddstationer

• Publika och icke-publika laddstationer
• Max 50 % av investeringskostnaden i stöd
• Kan sökas av näringsidkare, kommuner, kommunala bolag etc
• Ansökningsperiod 15 - 29 Januari 2021
• Ansökan sker via webformulär



Trafikverket

• Fokus på snabbladdare (likströmsladdning 50 kW eller mer)
• 150 miljoner avsatt för stöd 2020-2022
• Utgångspunkt är det ”funktionellt prioriterade vägnätet för långväga 

personresor”
• Översyn visar var det saknas möjlighet till snabbladdning (hänsyn tas till Klimatklivet)
• Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Jämtland och Gävleborg
• Dessa ”vita sträckor” ska täckas i utlysningen

• Aktuella sträckor kommer att utlysas i Februari
• Kan sökas av näringsidkare, kommuner, kommunala bolag etc
• Ansökan sker via webformulär av Skaja konsultning AB, Per brantberg



Processen framåt

• Vi ansöker både hos Naturvårdsverket och Trafikverket
• Naturvårdsverket 15 – 29 Januari (beslut våren 2021)
• Trafikverket Februari/Mars (datum ej fastställt)

• Behov av information från er för att kunna ansöka
• Organisation
• Kontaktperson
• Firmatecknare (med dokument som visar att firmatecknaren har behörighet att 

agera för organisationens räkning avseende den åtgärd som avses)
• Uppgift om åtgärd
• Finansiering inkl lönsamhetskalkyl
• Utsläppsminskning
• Spridning och effekter
• Andra stöd
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