
Laddbox för el-bilar i carport.            2019-09-08 

 

Medlem som önskar sätta upp laddbox i sin carport skall ansöka hos styrelsen om 

tillstånd. 

 

Om styrelsen godkänner och medlem sätter upp laddbox, så skall besked lämnas till 

styrelsen när arbetet är utfört, för inspektion och slutligt godkännande av styrelsen. 

All installation och uppsättning bekostas av medlemmen. 

 

Känd information idag, finns nedan. Informationen kan uppdateras när nya krav sätts på 

föreningen av El-distributör eller annan. 

 

Laddboxen sätts upp på svartmålad skiva av limträ, 30x120 cm, 18 mm tjock. Hörnen 

rundas av. 

Färg skall vara svart, lika som för staket: Jotun Demideckk Ultimate C – bas och Visir 

Oljegrundfärg. Finns på Colorama i Höganäs. 

 

Mitten på skivan placeras framför regel i  förrådsväggen, vilket är en skruvrad på 

fasadskivan. 

Överkant skiva placeras max 150 cm över mark, min 122 cm över mark.. Dessa skillnader 

i höjden för överkant beror på skillnad i terräng och placering av svarta horisontella läkt på 

förrådsfasaden. 

Undersida skiva skall när det är möjligt gå 2 cm under undersida svart horisontell list på 

förrådsfasad.  

 

Befintliga svarta läkt på förrådsfasaden är placerade bakom den svartmålade skivan på 

vilka laddboxen skall fästas. Den svarta skivan skruvas in i läkten. Bakom övre delen av 

svarta skivan placeras en regel . Lämplig fasadskruv inskruvad i regel i förrådets 

väggkonstruktion lossas och ersätts med skruv som går igenom svart skiva, extra 

avståndslist, in i fasadskivans hål och in i regeln.  

 

Yttre befintligt eluttag intill förrådsdörr kommer inte att påverkas, de är placerade ca 10-15 

cm utanför skivan. 

Troligt är att elanslutning till laddbox måste uppdateras till 3-fas. Detta beror på 

laddboxen. Ny ledning måste då dras från kopplingsskåp till carport i befintligt rör i mark. 

Detta arbete måste utföras av fackman,. Även inkoppling av laddplattan skall utföras av 

fackman.  

 

Idag kända laddboxar får plats på den svarta skivan. 

Se bild på nästa sida för förtydligande./ Styrelsen 
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