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Syfte

 ge stöd i utvecklingen 
av laddinfrastruktur

 tydliggörande av roll-
och ansvarsfördelning 

 hur lagstiftningen hanterar 
laddning av elfordon



Skriftens delar

1. Elfordon och tekniska aspekter av 
laddinfrastruktur

2. Placering och utformning av laddstationer

3. Kommunens roll kopplat till 
andra aktörer

4. Juridiska aspekter

5. Laddinfrastruktur ur hållbarhetsperspektiv

6. Hur kan en kommun främja
laddinfrastruktur?
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Juridiska aspekter



Juridiska aspekter
Lagar och standarder att ha i beaktning
• Trafikförordningen
• Vägmärkesförordningen 
• Plan och bygglagen (PBL)
• Kommunallagen
• Ordningslagen
• Jordabalken
• Ellagen
• IKN-förordningen (icke koncessionspliktiga nät)
• Mode 3 svenska standarden SS-EN 61851-1 om 

Allmänna fordringar vid konduktiv laddning
• Vid laddplats inomhus: 

 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 
AFS 1988:4 Blybatterier

 Boverkets byggregler BFS 1993:57 med 
ändringar till och med 1998:38, krav för garage 
i 6:232

 Svensk standard från SIS: SS-EN 50272-3 
Laddningsbara batterier och batterianläggningar 
– säkerhet – del 3: Traktionsbatterier



Laddplats i 
trafikförordningen och 
vägmärkesförordningen

Laddplats är en plats som…

…endast fordon med möjlighet till extern 
laddning för fordonets framdrivning får 
stanna/parkera

…enligt en lokal trafikföreskrift ska vara 
laddplats och som är utmärkt med ett 
vägmärke för parkering och en tilläggstavla 
för laddplats



Behov av förtydligande!

SKL arbetar för att få förtydligande i frågan om 
laddplats utan en rättslig prövning. Till dess 
behöver varje kommun göra sin egen tolkning i 
egenskap av beslutsmyndighet.  



Allmän platsmark 
eller kvartersmark
• Påverkar reglerna för etablering 

• Var säger kommunens 
parkeringsriktlinjer?

• Säkerställa rimlig tillgänglighet 
på allmän platsmark (gatumark)

• Markägaren bestämmer på 
kvartersmark 



Kommunens roll 
kopplat till andra aktörer



Kommunens roll 
kopplat till andra aktörer

 Regional nivå 

 Nationell nivå

 EU

 Privata aktörer och 
organisationer 



Regional nivå
Länsstyrelsen, regioner, regionala 
kommunförbund och regionförbund 

Samverkan kan:
• Utgöra ett forum för dialog mellan aktörer

• Regionala strategier samt utredningar kring 

laddinfrastrukturen

• Elbilar till egen fordonsflotta

• Bevaka det regionala perspektivet i 

laddinfrastrukturfrågan

• Initiera och delta i demoprojekt



Nationell nivå
Statens roll som lagstiftare avseende 
regelverk och incitament

• Energimyndigheten nationell samordnare

• Energimyndigheten en viktig forskningsfinansiär

EU
Sätter ramarna för en stor del av
kommunernas verksamhet 

• Exempelvis direktivet om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen 
(2014/94/EU) 



Privata aktörer och 
organisationer 

Energibolag, elbilsoperatörer, byggherrar, 
fastighetsägare, stora arbetsplatser samt 
bilpoolsoperatörer, biluthyrningsföretag och 
taxibolag. 

• En kommun kan ej distribuera el

• Utbyggnad av laddning vid hemmet 
(bostadsrättsföreningar, bostadsbolag och 
fastighetsägare till flerbostadshus. ) och laddning 
vid arbetsplatsen
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