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Sätt att ta betalt för publik el-laddning
Laddning i publik miljö har under en introduktionsfas varit gratis i Sverige i de flesta fall.
Men av naturliga skäl behöver den som investerat i en publik laddstation få sin investering
återbetald, helst med viss avkastning för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Normalt
innebär detta att man tar betalt för laddningen. Kostnaden för laddningen ska självklart
täcka kostnaden för den el som överförts, men även ge täckningsbidrag för avskrivning av
hårdvara och installation, elnätskostnader samt drift och underhåll.
Idag tillämpas betalning på majoriteten av snabbladdstationerna i Sverige, och i ökande
utsträckning även för normal- och semisnabbladdning. Generellt kan de betalnings
modeller som tillämpas delas upp i fyra kategorier:
 betalning per tidsenhet
 betalning per energienhet
 fastpris samt abonnemang
 viss kombinering av ovanstående.

Betalning per tidsenhet
Betalning per tidsenhet innebär att man tar betalt per minut eller per timme. Vilken
tidsenhet som tillämpas avgörs främst av vilken typ av laddstation som avses. För
snabbladdstationer används normalt betalning per minut då nyttjandetiden generellt är
10 – 30 minuter. För normalladdstationer används normalt betalning per timme.
En fördel med denna modell är att den stimulerar användaren att snarast flytta bilen
från laddstationen när önskad energimängd har laddats. En nackdel är att det är svårt
för användaren att i förväg förutse kostnaden för den energimängd som önskas, då
tiden för att överföra en viss energimängd beror på fler faktorer, bland annat batteriets
laddningsnivå och batteriets temperatur. Med betalning per tidsenhet bör taxan
differentieras beroende på laddstationens kapacitet. Exempel på aktörer som idag
tillämpar betalning per tidsenhet är Vattenfall och Fortum.
Modellen kan också användas i kombination med parkeringsavgift, exempelvis genom
en förhöjd parkeringsavgift på parkeringsplatser utrustade med laddmöjlighet.

Betalning per energienhet
Betalning per energienhet innebär att man tar betalt per kilowattimme. Med denna
modell är det möjligt att ha ett enhetligt pris oberoende av vilken kapacitet en laddstation
har. Exempelvis tillämpas modellen i Sverige av operatören CLEVER, vars prissättning
innebär 5 kr per kilowattimme på både normal, semisnabb och snabb laddning.
Fördelen är att modellen är tydlig och enkel för kunden att förstå. En nackdel är att
modellen kan leda till ett mindre effektivt utnyttjande av laddstationer genom att den ej
tar i beaktande hur lång tid det tar att överföra en kilowattimme till bilen.
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Fastpris
Fastpris innebär ett förutbestämt pris per laddning, oaktat hur mycket energi som överförs
eller hur lång tid det tar. Modellen har ingen särskild spridning, men har exempelvis
använts på vissa bensinmackar som erbjudit snabbladdning för 80 kr per gång.
Enkelhet och tydlighet är fördelar för kunden, men modellen är trubbig. Den stimulerar
inte heller till ett effektivt utnyttjande av laddstationen.

Abonnemang
Modellen att abonnera på laddning som en tjänst används ännu i liten omfattning,
men har sannolikt framtiden för sig i takt med att marknaden mognar. Genom en fast
månatlig kostnad får kunden tillgång till obegränsad, eller begränsad, laddning inom ett
laddnätverk. Utöver abonnemangskostnaden kan laddningen vara kostnadsfri, eller ha ett
lägre rörligt pris än om kunden ej hade haft ett abonnemang.
Modellen går att kombinera med övriga modeller ovan, och kan också användas för att
knyta ihop olika tjänster och produkter. Exempelvis erbjuder CLEVER gratis laddning
till en månadskostnad av 599 kr. Men det förutsätter att man är elhandelskund hos
CLEVER, dvs även köper el till sitt hus från dem.
Alternativet till att ta betalt av kunden för laddningen eller att erbjuda abonnemang
är att man indirekt får täckning för kostnaderna för laddstationen genom exempelvis
reklam, merförsäljning eller publicitet. Ett exempel är matvarukedjan Lidl som under
2016 installerade snabbladdstationer vid flera butiker i Sverige. Laddningen är gratis för
kunderna medan de handlar.
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Sätt att ta betalt för icke publik laddning
Laddning som inte är tillgänglig för allmänheten, så kallad icke-publik laddning, är ett
förhållandevis brett område och kan avse många olika platser. Icke-publik laddning kan
avse laddning av en specifik bil, exempelvis på en hyrd parkeringsplats där hyresgästen
parkerar sin bil och samtidigt laddar den. Det kan också avse laddning av ett större antal
bilar, exempelvis en flotta av verksamhetsbilar, som delar på en dedicerad icke-publik
laddinfrastruktur. Den mest förekommande icke-publika laddningen är hemmaladdning
eller arbetsplatsladdning, men begreppet rymmer även andra former.
För ett resonemang om betalningsmodeller är en avgörande fråga just om det är en
eller flera bilar som använder en specifik laddstation. En annan viktig fråga är huruvida
en icke-publik laddstation har ett kommersiellt syfte eller ej.
Laddning i en samfällighet eller på arbetsplatsen är normalt ej kommersiell, så en
betalningsmodell för sådan laddning syftar endast till att täcka eller fördela kostnaderna.
På en hyrd parkeringsplats i ett parkeringsgarage är det normala att laddningen ingår
som en del av ett kommersiellt erbjudande. Exempelvis tar idag Stockholm Parkering och
Stockholmshem 625 kronor extra per månad på förhyrda platser.
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I princip är det möjligt att använda samma betalningsmodeller för icke-publik laddning
som för publik laddning som beskrivits ovan, eller varianter av dessa, främst om det finns
kommersiella grunder. Det bör dock noteras att flera av modellerna som används för
publik laddning ställer högre krav på den hårdvara som används i form av uppkoppling
mot internet, RFID-läsare och mätning av levererad energi. Högre krav innebär i de flesta
fall också högre kostnader. Val av hårdvara påverkas också av vilka överväganden man gör
angående drift och underhåll, övervakning och framtida möjligheter till uppgraderingar.
Om syftet med betalningsmodellen främst är att fördela eller täcka kostnaden för
laddningen (endast överförd energi eller för hela laddtjänsten), såsom fallet typiskt är i en
samfällighet, finns flera modeller som kan användas.

Schabloniserad betalning
Schabloniserad betalning innebär att användaren betalar en fast avgift, exempelvis i
form av ett påslag på den månadshyra som betalas till samfälligheten. Påslaget kan
beräknas på flera sätt, men utgår sannolikt från elkostnaden (inklusive elnätsavgifter)
baserat på genomsnittlig körsträcka per månad samt avskrivning per månad på den
totala investeringen. I tabellen nedan visas exempel på hur stor den fasta kostnaden per
månad kan bli beroende på den totala investeringskostnaden för en laddpunkt samt den
årliga körsträckan. Beräkningarna är baserade på 5 års rak avskrivning, 1,5 kWh per mil i
förbrukning samt elkostnad inklusive överföringsavgift på 1 kr/kWh.
Det är möjligt att differentiera schablonen med avseende på typ av bil (elbil eller
laddhybrid) alternativt batteristorlek. Men den övervägande fördelen med modellen är
att den är enkel, tydlig och kräver lite administration, vilket kan motverkas om modellen
differentieras.

EXEMPEL SCHABLONKOSTNADER
Investering/körsträcka

800 mil

1 100 mil

1 400 mil

1 700 mil

2 000 mil

7000 kr

217 kr

254 kr

292 kr

329 kr

367 kr

10 000 kr

267 kr

304 kr

342 kr

379 kr

417 kr

13 000 kr

317 kr

354 kr

392 kr

429 kr

467 kr

16 000 kr

367 kr

404 kr

442 kr

479 kr

517 kr

19 000 kr

417 kr

454 kr

492 kr

529 kr

567 kr
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Debitering via elmätning
Om man istället önskar en modell som ger en mer noggrann fördelning av kostnaderna
krävs att överförd energi mäts, antingen i laddboxen/laddstolpen eller genom att en
separat elmätare installeras i anslutning till laddpunkten. Sedan används mätresultaten
som underlag för debitering.
För tillfället finns vissa utmaningar med att tillämpa en sådan modell. Att debitera en
medlem i samfälligheten för den exakta mängd el som använts är att likställa med att sälja
el, vilket i laglig mening under vissa omständigheter gör samfälligheten till elhandlare.
Med detta följer redovisningsskyldighet för energiskatt och andra konsekvenser vilket i
praktiken omöjliggjort betalningsmodeller som haft en direkt koppling till överförd energi.
Regeringen har föreslagit flera förändringar i bland annat lagen om skatt på energi
och lagen om elcertifikat som avsevärt förenklar för innehavaren av en laddstation. Dessa
förändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Slutsatsen är att det fortsatt råder
vissa begränsningar i hur betalningsmodeller kan utformas, men att det är lagstiftarens
ambition att detta snarast skall förenklas.
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Debitering via laddoperatör
Det är också möjligt för samfälligheten att
teckna avtal med en aktör som erbjuder
laddmöjlighet (en så kallad operatör)
som en tjänst. Tjänsten kan innefatta
nyckelfärdig installation, finansiering,
drift och underhåll samt hantering av
betalning, eller valda delar av detta.
Exempelvis kan samfälligheten äga
laddstationerna och sköta installationen
med hjälp av behörig elektriker, men en
operatör sköter drift och underhåll samt
tillhandahåller en portal (webbsida) där
samfälligheten kan se detaljerad statistik
om genomförd laddning, eventuella
felmeddelanden från laddpunkter etc.
Operatören kan också tillhandahålla
RFID-kort som skyddar laddpunkten
från obehörig laddning. Kortet kan även
ge användaren tillgång till operatörens
publika laddinfrastruktur. Erbjudandena
skiljer sig mellan olika operatörer på
marknaden.
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Betalningsmodeller och elhandel
Det bör noteras att vissa av betalningsmodellerna är att likställa med att idka elhandel,
det vill säga sälja el snarare än att sälja tjänsten elbilsladdning. Av modellerna ovan är
betalning per kilowattimme uppenbar elhandel, vilket kräver att en operatör används.
Modellen betalning per tidsenhet bör inte kunna jämställas med elhandel, men det
juridiska läget är inte helt klart då inga fall har prövats. Övriga modeller bör vara okej för
vem som helst att använda.
En utmaning är exempelvis att handel med el delvis definieras olika i de lagar som
påverkar området. Då lagstiftarens ambition och pågående handling är att justera
lagstiftningen så att alla betalningsmodeller kan användas bör det för tillfället oklara
läget inte hindra att samtliga betalningsmodeller övervägs då en aktör planerar för
laddinfrastruktur.
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Laddifra Öst är ett projekt vars syfte är att främja
utbyggnaden av laddinfrastruktur i Östra Mellansverige.
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Läs mer på www.laddinfraost.se

