
Exempel på motion om 
Installation av laddplats
Så här skriver du en motion till bostadsrättsföreningens 
stämma för beslut om installation av laddplats: 

1. Skriv en kortfattad rubrik som beskriver ärendet. 

2. Skriv vad motionen handlar om.

3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut  
som du tycker att årsstämman ska ta.

4. Skriv under dokumentet med ditt namn, eventuellt   
även adress och lägenhetsnummer.

5. Skicka eller lämna din motion personligen till din styrelse.

Använd gärna mallen på baksidan.
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Bostadsrättsföreningen (Namn)
Motion till föreningsstämman den d/m/år angående installation  
av laddplatser

Bakgrund
Antalet elbilar ökar konstant och fler behöver tillgång till laddplatser. Många 
bostadsrättsföreningar har därför installerat laddplatser och allt fler följer efter.  
Nu är tiden inne även för vår förening att göra detsamma. Den bästa laddplatsen är vid 
den egna bostaden och att ladda vid hemmet är enkelt, tryggt och bekvämt.

Goda insatser för miljön ökar värdet på lägenheterna
Att installera laddplatser är en god insats för miljön, samtidigt som det ger goodwill till 
föreningen. En förening med miljötänk ökar intresset och attraktionen hos potentiella 
lägenhetsköpare. Flera fastighetsmäklare bekräftar att samtidigt som användandet av 
elbilar ökar, ökar även försäljningspriset på lägenheter i föreningar som kan erbjuda 
laddplatser.

Lätt att fixa laddplats
Laddplatser är lätt att fixa och arbetet är enkelt att utföra av behörig entreprenör/
elinstallatör. Det som behövs är framdragning av el och installation av laddbox; och att 
det finns tillräckligt med ledig effekt i fastigheten eller i området. Detta kan kontrolleras 
med nätbolaget.

Statliga bidrag betalar halva kostnaden
Föreningen kan få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket för halva investerings-
kostnaden för laddstationer. Resterande kostnad kan kompenseras med höjd 
parkeringsavgift. Själva elkostnaden vid laddning av elbilarna kan fördelas mellan 
användarna på olika sätt och behöver därmed inte medföra någon merkostnad för 
föreningen.

Här finns information
På fixaladdplats.se finns all information som gör det lätt att installera laddplatser. Här 
finns en steg-för-steg-guide och checklista för installation, exempel på offertsvarsmall 
och goda exempel på föreningar som redan installerat laddplatser.

Förslag till beslut
Jag/vi föreslår föreningsstämman besluta att installera laddstation med (x) stycken 
laddpunkter för (x) stycken elbilar.

för- och efternamn     adress/lägenhetsnummer
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