
Svar på frågorna från Samfälligheten rörande offerten: 

 

några snabba frågor till  

 

1. info om garanti och underhåll på dessa laddboxar önskas gärna 
Tillverkaren lämnar 3 års garanti för sina produkter. 
(https://chargeamps.com/sv/garantipolicy/) 

2. hur möts elförbrukningen om vi vill att den enskilde skall betala elförbrukning avseende 
laddning av elbilar? 
Detta system har en webbasserad mätare som tex varje månad skickar ut en lista på vilka 
förbrukare som använt hur mycket. 
Vill man att detta ska debiteras automtisk så är det en tillkommande tjänst. 

3. Pris offerten skulle den vara i princip detsamma om kostnaderna skulle läggas på resp 
fastighetsägare med den skillnad att de då söker det gröna bidraget  

Skatteverket säger:  

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders 

hushåll, och ska avse 

• ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion 

• en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär 

skattereduktion 

• en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när 

den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet. 

4. tänkte på den gruppen med 2 garagelängor  med fem vardera så blir det ju 10 totalt och med 

dubbelbox 5 styck men det kommer ju krävas då 3 per länga eller finns modellen som singel ? 

  Det blir 3st per länga. Alt 1 med sladd. 

 

Går dessa att även montera utomhus (förstår att grävningsarbete tillkommer ) i fall någon boende 

önskar laddplats utomhus i stället för inne i garagen.? 

Ja, dessa är designade för att kunna sitta utomhus. 

Några kommentarer och frågor 

 

1. Längan med 18 x 2 är 17 x 2 så totalt 83 platser 
Stämmer 

 

2. Är detta offert innan bidrag för elladdning? Så söker vi via naturvårdsverket så erhåller Max 

15.000kr och detta fall blir det hälften vad offerten säger ?Svar redan på telefon 

 

https://chargeamps.com/sv/garantipolicy/


3.Detta är en offert på att genomföra hela området , vad händer om vi beslutar oss att ta en länga på 

17 platser , kan vi som riktmärke räkna om offerten som totalen dividerat med 85 x 17 ? 

Offerten är baserade på antal, viss prisförändring kommer ske om man vill dela upp offerten. 
 

4. Tror många boende undrar hur kommer det fungera med 17 bilar som laddar i samma  garage 

länga där vi har höjt upp till 25 och genomfört nedan förslag ? Hur kommer det rent tekniskt fungera 

och hur långa tid tar det osv ? 

Generellt så behöv laddarna 6A ledigt utrymme för att starta upp laddning, finns det inte så ställs 

fordonen i ”kö” tills andra bilar har laddat klart. 

 

 

 

 


