



Förutsättning & tillägg vid installation av laddbox 
Så här går det till: 


1. Du beställer din laddbox och installation via webshopen eller via info@laddabilenhemma.se

2. Vi skickar dig ett mail med information och bilder som vi behöver för att förbereda 

installationen.

3. Elektrikern får dina kontaktuppgifter, information om Er installation.

4. Elektrikern kontaktar dig och bestämmer datum för installation. 

5. Eventuellt extra arbete och kostnader utöver standard förutsättningarna gås igenom innan 

installationen och bekräftas av beställaren. 

6. Installationen genomförs på bestämt datum av en auktoriserad elektriker.

7. Vi hjälper Er med informationen Ni behöver för att söka Ladda Bilen bidraget via 

naturvårdsverkets hemsida. (om bidrag finns tillgängligt) och specificerar alla kostnader enligt 
kraven på fakturan för enkel och smidig ansökan.


Grund förutsättningar:  

• Ni äger fastigheten/bostaden där laddboxen är tänkt att installeras. Om inte behöver Ni ha ett 
godkännande från fastighetsägaren.


• Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 
20 A i huvudsäkring.


• I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning. Mätt mellan elcentralen och där 
laddboxen är tänkt att placeras.


Standardinstallationen förutsätter och inkluderar följande: 

1. Kunden är på plats under installationen för att säkerställa tillgång och rätt placering.

2. Installatörens körsträcka inte överstiger 50 km. 

3. Elcentralen har plats och kapacitet för att montera en jordfelsbrytare och en säkring. (i annat 

fall tillkommer kostnad för en ny kapsling/undercentral) 

4. Det inte behövs borras fler än två (2) hål genom vägg och att det inte behövs mer kabel än 

10m dragning (verkligt antal meter, ej fågelvägen)

5. Markarbete inte är nödvändigt – dvs ingen kabeldragning i mark (med undantag för befintligt 

rör) Om kabeldragning i mark krävs är kunden ansvarig för nedgrävning av tomrör alternativt 
genom ett pristillägg från installatören.


6. Att laddboxen kan monteras på vägg. 

7. I standardinstallationen ingår 3-fas 10 m kabel – 5x2,5 mm2 samt en JFB Typ A och säkring.

8. Vi går igenom placering av laddboxen utifrån förutsättningarna och kundens bilmodell.

9. Slutligt test av laddboxen och avstädning av platsen. 

10. Garanti på installation 2 år.




Prislista tillägg utöver standard installation (inkl moms)  

Elarbeten Pris 
Uppsäkring av elabonnemang	 	 	 	 	 	 1 500 kr 

Monterad kabel mellan elcentral och laddstation (utöver 10 meter) 	 225 kr per meter 

Ny kapsling ifall det inte finns plats att montera i befintliga centraler: 	 750 kr 


Övriga arbeten Pris 
Extra håltagning i betong och tegel (under 50cm) 	 	 	 	 250 kr per hål 

Montering av kabelskydd på vägg	 	 	 	 	 	 195 kr per meter 

Timkostnad på tillkommande arbeten	 	 	 	 	 750 kr per timme 

Driftsätta wifi-uppkoppling. Förutsätter wifi-täckning samt att kunden 	 500:- 

är hemma vid installationen


Pris offert vid förfrågan 
Installation av laddbox på separat stolpe

Övrig elinstallation i fastigheten sker på löpande räkning 

Övrigt Pris 
Tillkommer för mil utöver de 50 km som ingår i avtalet Totalkostnad/mil 	 220:-

inklusive bilkostnad och restid


Alla priser är inklusive moms och faktureras efter slutförd installation.  
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