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Information om mikroproduktion

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel?
Du är eller blir elhandelskund hos Norrtälje Energi Försäljnings AB. Du framställer förnybar el. Hos ett
nätbolag har du ett inmatningsabonnemang för en elanläggning som har en huvudsäkring på högst 100 A.
Ditt uttag och din inmatning av el gör du via samma huvudsäkring och elmätare.

Information om de skatteregler som gäller för mikroproduktion hittar du på www.skatteverket.se.

För att få teckna ett mikroproduktionsavtal med oss får mängden inmatad el inte överstiga mängden el du
köper av oss över ett år. Om du har en större produktionsanläggning där du kontinuerligt producerar ett
stort överskott, kan vi se över andra möjligheter för dig att sälja din el.

Hur mycket får jag betalt för vår överskottsel?
Din mätare registrerar el som går in och ut. På fakturan får du betalt för den inmatade elen. Som
elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor varje månad. Ersättningen
utgår från Nordpool SpotAS genomsnittliga timspotpris per timme i prisområde Stockholm, i SEK, minus f.n.
0 öre/kWh. Samtliga priser är exkl moms.

Exempel på uträkning för ersättning:
Man tar produktionen under en timme x den timmens timspotpris. Summera varje timme för sig på det
viset för hela månaden. Dividera sedan med månadens alla kWh för att få fram ersättningens snittpris per
kWh för månadens produktion.

Vilka regler gäller för skattereduktion för mikroproduktion?
Från den 1 januari 2015 har den som är mikroproducent av förnybar el rätt till en skattereduktion på
60 öre/kWh för den överskottsel som matas ut på nätet, men högst så många kWh el som tas ut från nätet
under året i samma anslutning, dock maximalt 30 000 kWh per år. De nya reglerna omfattar anläggningar
som har en huvudsäkring om högst 100 A.

För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el.
Rätten till skattereduktion gäller oavsett om man säljer sin överskottsel mot ersättning eller inte.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vad behöver jag göra för att kunna ta del av skattereduktionen för
mikroproduktion?
Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det
kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. Ditt elnätsföretag kommer att lämna
kontrolluppgifter angående den mängd el som du har matat in och tagit ut ur anslutningspunkten under
året, under förutsättning att du under året har anmält till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el.


