
Motion Laddplatser 
 

Jag föreslår att Årsstämman ger Styrelsen och ny arbetsgrupp förnyat förtroende och mandat att 

skyndsamt återuppta uppdraget att ta fram förslag på lösning för laddplatser till vår Samfälligheten. 

Motionen gäller endast förslag, som senare kan beslutas av Årsstämma eller extrainkallad stämma. 

Anledningar anges nedan: 

1. Tidigare beslut 
Ingen av tidigare anledningar kvarstår, som absolut minoritet tvingade Styrelsen och Samfälligheten att lägga ned redan 

framtagen plan, inkl. 262 000 Sek i bidrag från Klimatklivet/Naturvårdsverket. 

Prejudikat finns idag från Högsta domstol (se sid 2) att samfälligheter visst kan sätta laddplatser, inom gällande 

anläggningsbeslut. 

 

2. Lagkrav. 
Den 15:e maj 2020 drev Boverket igen en lag, vilken kräver att nybyggnation med fler än 20 parkeringsplatser skall ha 

laddinfrastruktur. 

Denna lag blir retroaktiv fr.o.m. 1 januari 2025 (se urklipp nedan från Boverkets krav),  

3. Ekonomiskt 
a. Den oerhört snabba marknadsskiftning som sker (ökning med 180% under 2019) kommer fortsatt att 

accelerera, vilket totalt förändrar marknadsbalansen mellan fossildrivna fordon och eldrivna. 

Redan år 2023 (se sid 3-5) förutspås totalkostnad (inköp o ägande) för eldrivna bilar att passera fossildrivna, 

vilket initialt kommer att ge ett totalt ras på marknaden för begagnade fossildrivna fordon. Det i sin tur 

ytterligare accelererar förändringen och därmed behoven kring laddplatser.  

Att som samfällighet inte kunna erbjuda laddplatser, kommer innebära en stor nackdel marknadsmässigt, 

d.v.s. realvärdet av våra egna fastigheter sjunker jämfört med marknadens. 

b. När lagkraven gäller, lär bidragen minskas/dras in, då drivkraften som initiativ inte längre finns.  

Vi har redan som Samfällighet förlorat 262 000 Sek p.g.a. av någras brist i förståelse och insikt av förändring. 

Agerar vi inte nu, riskerar vi att helt bli utan bidrag och därmed stå för hela kostnaden för införande. För 

införande blir det, frågan är bara när! 

 

4. Hållbart 
Att som Samfällighet inte ta ett hållbart ansvar i dagsläget, ser jag som skamligt! 

Att istället låta en absolut minoritet (2 pers?) hålla oss som gisslan är helt oacceptabelt! 

Oavsett vad man ”tycker” om miljö- och klimatförändringar, slår föregående beslut ner på allas våra realvärden av 

fastigheter. D.v.s. vid en försäljning har vi lägre konkurrenskraft och vid ev. ny belåning, får vi lägre belåningsgrad. 

Mvh 

 

Fredrik Svanberg – Russingränd 21 
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