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Som många redan läst men även hört av sig till styrelsen om, så har frågan kring 

laddboxar tillfälligt pausats till många ??? är utredda.  

Men ärendet är inte pausat för oss i styrelsen utan är ett ständigt pågående arbete.  

 

Så vad händer nu kanske du undrar?  

Jo det ska vi försöka förklara här i ett kortfattat format. 

 

Om vi tar det från början så påbörjade styrelsen sitt arbete i laddfrågan redan under 

våren 2022.  

Det är en komplex fråga när det gäller infrastruktur kring el-fordonsladdning i en 

samfällighet, då det inte bara är att installera laddboxar om en stämma skulle besluta det, 

utan allt hänger på vad samfällighetens förrättning tillåter oss att göra.  

Styrelsens första förhoppning var att slippa ändra i förrättningen, då endast denna 

förändring kan kosta väldigt stora pengar. 

Dessvärre har det visat sig att vi trotts allt inte kommer slippa det utan måste ändra 

förrättningen till hur det ser ut idag.  

Senast den ändrades var 1998 och då fanns det inte så mycket tankar på att det idag 

skulle finnas ladd och el-hybrids fordon på våra vägar, och att det skulle behöva laddas 

någonstans.  
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Vi i styrelsen har nu beslutat att vi ska invänta svar ifrån Naturvårdsverket om det bidrag 

som går att ansöka för installation av laddinfrastruktur, ansökan skickades in i mitten av 

november 2022, och Naturvårdsverket hade då en handläggningstid på cirka 4 månader. 

När vi fått svar på om vi kommer att få eller inte kommer att få bidraget så kommer vi att 

kalla till en extrastämma, där allt kommer att presenteras. 

 

Vi vill dock påtala att ingenting, om det blir eller inte blir någon installation av laddboxar i 

våra garage är klart förrän en stämma beslutat detta. 

 

Vi har haft kontakt med en vägingenjör, en lantmäteriförrättare och en advokat och ingen 

av dem vågar säga att vi kan genomföra en installation som det ser ut idag, utan att vi ska 

behöva ändra i förrättningen.  

Vi har även haft kontakt med andra samfällighetsföreningar för att höra hur de löst detta. 

 

Hoppas på alla boendes förståelse i detta då det är en komplicerad process för en 

samfällighetsförening idag att genomföra. 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Styrelsen 
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