
 

*INSTALLATION AV LADDBOXAR. 
Priset inkluderar 50% skattereduktion, Läs mer på Skatteverkets 
hemsida ➜ 
Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, 
motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås. 
Dessa steg gäller vid köp av installation: 

1: Vi skickar en orderbekräftelse. 

2: Vi  kommer att kontakta dig för att boka en tid för installationen. 

3: Som förberedelse inför installationen ber vi dig att ta fram en del uppgifter om du inte redan 
bifogat det i beställningen: 
- Foto på din elcentral 
- Foto där du vill ha laddboxen installerad 
- Ange eventuella avvikelser mot nedan förutsättningar 

4: Installationen genomförs på bestämt datum. När du tar emot Elektrikern skall du visa var 
Laddboxen skall sitta. Elektrikern behöver tillgång till hela din fastighet under hela 
installationsprocessen. Vid driftsättningen som görs i slutet av installationen behöver du närvara på 
plats för skapande av konto samt ev wifi-inställningar. 

5: Anläggningen blir driftsatt och klar för att börja ladda din bil! 

Innehåll i en standard installation : 

 Förläggning av kabel Aceflex 5G6 (max 10 meter från elcentral/undercentral) 
 Håltagning (max 3 st hål inkluderat, max Ø 20 mm i betong) 
 Installation en laddbox (max 20A 3-fas 14 kW) 
 Installation av 3-fas 20/16A automatsäkringar i elcentral/fasadmätarskåp eller i ny 

kapsling (kostnad för ny kapsling tillkommer) 
 Drifttagning, testning och överlämmning av färdig anläggning 

Förutsättningar: Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid (7:00 - 16:00) • Tillräcklig 
signalstyrka för uppkoppling mot 3G/4G/GSM ska finnas på installationsplatsen 

    Åtgärd 
Pris utan Grönt 
bidrag 

Pris efter Grönt 
bidrag 

    Kabel per meter inkl. förläggning EQLQ 5G2,5 280:-/m 140:-/m 
    Kabel per meter inkl. förläggning Aceflex 5G6 350:-/m 175:-/m 
    Markförläggning av kabel i befintligt rör med befintlig dragtråd 36:-/m 18:-/m 
    Kabelskydd på vägg 220:-/m 110:-/m 
    Extra håltagning i trä/gips/ lättbetong/leca/tegel 480:-/st 240:-/st 
    Extra håltagning i betong (max ⌀20 mm) 520:-/st 260:-/st 



 

Exempel på delar som ej ingår: Gräv-, schakt- och återställningsarbete av mark • 
Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central • Hjälpmedel som t.ex. lift och 
ställning • Uppdaterade relationshandlingar och ritningar 

 

Standard installation med laddbox: 14 490:-  ink moms FÖRE Grönt bidrag. 
Efter Grönt bidrag 7245:- ink moms.  

 

Easee Laddbox: 7500:- ink moms. FÖRE Grönt bidrag.   
Efter Grönt bidrag 3750:- ink moms.   Om man vill enbart köpa laddboxen via oss UTAN installation. 

 

 

Easee Lastbalanseraren Han RJ 45:  1690:- ink moms FÖRE Grönt bidrag.  
Efter Grönt bidrag 845 :- inkl moms. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

    Åtgärd 
Pris utan Grönt 
bidrag 

Pris efter Grönt 
bidrag 

    Uppsäkring 16-25A 1890:- 945:- 
    Kapsling (inomhus 4-modul- ers) för avsäkring laddbox, inkluderar       
montage och kabeldragning för denna 1190:-/st 595:-/st 
 Installation av Easee lastbalanserare i samband med installation av 
laddbox 990:- 495:- 


