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Prislista egen elproduktion – Mikroproduktion
Lågspänning, max 100 A/69 kW
Gäller från 2016–04–01

En produktionsanläggning förutsätts alltid ha både ett inmatnings- och ett uttagsabonnemang i samma
anslutningspunkt.

Ersättningar för inmatning Lågspänning

Ersättning exkl. moms Ersättning inkl. moms*

Energiersättning för nätnytta 5,0 öre/kWh 6,25 öre/kWh

*Moms på energiersättning utbetalas bara till kund som är momsregistrerad

Tilläm p ningsb estäm m elserisa m m a ndrag
1 Prislista Egen elproduktion – Mikroproduktion avser att ge energiersättning för den nätnytta som

uppstår vid inmatning av el till Norrtälje Energis elnät i anslutningspunkter som normalt har uttag av
effekt och energi.

2 Tillämpning av Prislista Egen elproduktion – Mikroproduktion gäller för trefasanslutningar till
lågspänning 400/230 V. Villkoren förutsätter att kunden är en uttagskund, vilket innebär att
anslutningseffekten för uttag är större än för inmatningen. Villkoren förutsätter också att kundens uttag
av elenergi i kilowattimmar (kWh) under ett kalenderår är större än kundens inmatning av elenergi. Om
så inte är fallet ändras kundens villkor till Norrtälje Energis villkor för småskalig elproduktion.

3 Tariffer i Prislista Egen elproduktion – Mikroproduktion är ett komplement till kundens nättariff för
uttag av el och gäller ersättningen för nätnytta vid eventuell inmatning till elnätet.

4 Både kundens uttag från elnätet och kundens inmatning till elnätet mäts timvis och avräknas timvis.
5 För kundens uttag av el gäller villkor enligt den nättariff kunden har valt för sitt uttag.
6 Fakturering av ersättningar för inmatning sker enligt samma fakturaperiod som gäller för kundens

nättariff för uttag.
7 Norrtälje Energi ställer särskilda krav på utformning av kundens elproduktionsanläggning och

anslutningen till elnätet. Kunden informeras om dessa villkor före inkoppling av produktionsanläggning.
8 Kunden ansvarar själv för att teckna avtal med en elhandlare gällande försäljning av inmatad elenergi

samt att ansöka om elcertifikat hos Energimarknadsinspektionen.
9 Enligt Inkomstskattelagen (IL 1999:1229) kapitel 67 paragraf 27-31 (mikroproduktion för förnybar el)

har den som har en anslutningssäkring på högst 100A/69 kW rätt till skattebefrielse på inkomstskatten
för sin inmatning av förnybar el till anslutande nätägare. Underlag för skattereduktion består av det
antal kilowattimmar (kWh) förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret,
dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under samma år. Uttaget av
el måste således vara större än inmatningen av el. Skattebefrielsen är 60 öre/kWh för inmatad elenergi,
dock högst för 30 000 kWh. Skattebefrielse förutsätter att kunden gjort en anmälan till nätägaren
(Norrtälje Energi) att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten. Efter sådan anmälan
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ansvarar nätägaren för inrapportering till Skatteverket gällande inmatad och uttagen elenergi i
anslutningspunkten.

10 I övrigt gäller elnätsbranschens allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K (rev 2) för konsumenter samt
Nät 2012 N (rev) för näringsidkare. Villkoren finns på vår hemsida.

11 Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.


