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Oslo kommune  
 
 

 
 
 
Tilskuddsordning for 
etablering av ladestasjoner for elbil 
 
Informasjon og søknadsskjema 
 
Hvorfor kjøre elbil? 
En elbil er et kjøretøy som drives av en elektrisk motor. Energien til framdrift lagres i batterier som man kan lade på 
ladestasjoner, noe som gir lave driftskostnader.  
Ved å kjøre elbil er du ikke bare miljøvennlig, men får en rekke fordeler som f.eks.: 

- gratis parkering på kommunale avgiftsplasser 
- adgang til å kjøre i kollektivfeltet 
- fritak for bomavgift, engangsavgift og merverdiavgift ved kjøp av bil, samt lav årsavgift 

Elbilen er nesten lydløs og vil være med på å redusere støy- og lokalforurensning. Mer informasjon om elbil finner du 
hos Norsk elbilforening på www.elbil.no. 
 
Hva gis det tilskudd til? 
Det gis tilskudd til etablering av ladestasjon for elbil. En ladestasjon er en parkeringsplass som har lademulighet og 
som er reservert kun for elbil. Om mottaker av tilskudd bruker ladestasjonen til egne elbiler, eller åpner for mer 
allmenn bruk av ladestasjonen, er opp til mottager selv. 
 
Krav til ladestasjon 

- Ladestasjonen skal være reservert kun for elbiler 
- Ladestasjonen må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk 
- Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør 
- Ladestasjonen må være låsbar eller på låsbart område 
- Søker må forplikte seg til å drive ladestasjonen i fem år for å få tilskudd 
- Parkeringsplassen må være hensiktsmessig plassert mht. sikkerhet og trafikale forhold 

 
Hvordan fungerer tilskuddsordningen? 
Det er Klima- og energifondet som gir tilskudd i samarbeid med og etter anbefaling fra Bymiljøetaten.  
Søknaden skal  sendes Bymiljøetaten, og vedlegges skisse, tegning eller bilde av område for planlagt 
ladestasjon . Først når man får tilsagnsbrev fra Klima- og energifondet i posten, kan man sette i gang med å bestille 
og installere ladestasjonen. Når ladestasjonen er ferdig installert og alle regninger er betalt sender man inn 
ferdigmelding på standard skjema med kvitteringer og fakturaer. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli 
utbetalt til søkers konto. 
Det er viktig at bestilling/installasjon av ladesta sjon skjer etter at tilsagnsbrev er mottatt fra Kli ma- og 
energifondet. 
 
Hvem kan søke midler? 
Borettslag, sameier og kommersielle aktører.  
Privatpersoner, statlige byggeiere og kommunale akt ører kan ikke søke midler. 
 
 
Søknadsskjema med underskrift sendes til: 
Bymiljøetaten 
Bydriftsdivisjonen 
Postboks 9336 Grønland 
0135 OSLO 
”Ladestasjon” 
 
Alle henvendelser vedrørende tilskuddsordningen ret tes til: 
Bymiljøetaten på e-post postmottak@bym.oslo.kommune.no 
eller telefon 23 48 20 30. 



Søknadsskjema for tilskudd til ladestasjon for elbil

Saksnummer Registrert dato Behandlet dato Saksbehandler

FYLL INN I HVITE FELT OG BENYTT BLOKKBOKSTAVER

Ladestasjonens 
adresse:

Søker(e) Telefon

Adresse E-postadresse

Kontaktperson Telefon

Adresse E-postadresse

Opplysninger om ladestasjonen - bekreft med å krysse av for JA For saksbehandler

Kan parkeringsplassen levere strøm til lading av elbil?         JA

Vil ladestasjonen ha strømmåler som kan avleses?         JA

Vil ladestasjonen være låsbar eller på låsbart område?         JA

Vil ladestasjonen være synlig reservert for elbiler?         JA

Vil ladestasjonene være i drift minst 5 år?         JA

Vil parkeringsplassen være tilpasset trafikale forhold?         JA

Er skisse e.l. av område for planlagt ladestasjon lagt ved søknaden?         JA

Det søkes herved om følgende tilskudd til etablering av ladestasjon for elbil:

Antall ladestasjoner Antatt total kostnad Tilskudd per ladestasjon Samlet tilskudd For saksbehandler

Inntil kr. 10 000.-
OBS: Vil ikke overstige 60 % av 
dokumentert støtteberettiget kostnad 
for hver enkelt ladestasjon

___________ __________________________________
Dato Søkers underskrift

For saksbehandler

Undertegnede er klar over at tilskuddet helt eller delvis kan holdes tilbake ved bevisst eller uaktsomt misbruk. Videre er søker innforstått med at 
Oslo kommune ikke har noe ansvar med hensyn til valgte produkter eller utførelse i forbindelse med ladestasjonen. Bymiljøetaten forbeholder 
seg retten til å foreta kontroll av arbeidene etter ferdigstillelse.

Ladestasjonen må ikke være etablert eller arbeid og /eller materialer bestilt før tilsagn om tilskudd e r mottatt fra Klima- og energifondet. 
Jeg har lest og akseptert krav spesifisert på side 1 under "Krav til ladestasjon".

Oslo kommune
Bymiljøetaten

Søknadsskjemaet
sendes per post til:

Bymiljøetaten
Bydriftsdivisjonen
PB 9336 Grønland
0135 OSLO
"Ladestasjon"
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