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Prislista elproduktion
Gäller från 2021-08-01
Nedanstående prislista tillämpas som standard vid anslutning av elproduktion till Norrtälje Energis nät. Om
Norrtälje Energi av något skäl anser det lämpligt görs dock en förnyad fallspecifik analys av vilka avgifter
samt vilken ersättning för nätnytta, som ska gälla för den aktuella anslutningen.

Prislista inmatningsabonnemang – exklusive moms.
Ersättning för inmatning

Småskalig elproduktion
0 - 1500 kW

Elproduktion
> 1500 kW

Ersättning för nätnytta höglasttid
jan–mars nov dec mån–fre, kl 06–22

5 öre/kWh

Kundspecifik

Ersättning för nätnytta övrig tid

5 öre/kWh

Kundspecifik

Avgifter för inmatning

Småskalig elproduktion
0 - 1500 kW

Elproduktion
> 1500 kW

Årseffektavgift

-

115,5 kr/kW

Mätavgift för separat inmatningspunkt
(se punkt 4 på nästa sida)

9 240 kr/år

9 240 kr/år

Uttagsabonnemang
För kundens uttag av el gäller villkor enligt den nättariff kunden har för sitt uttag. Gällande prislista för
uttagsabonnemang återfinns på www.norrtaljeenergi.se

Tillämpningsbestämmelser i sammandrag för inmatningsabonnemang, Lokalnät
1

Elnätspriser markerade med högspänning avser anslutningar till lokalnät 6–20 kilovolt (kV).

2

Både kundens uttag från elnätet och kundens inmatning till elnätet mäts timvis och avräknas timvis.

3

Fakturering, av både ersättningar och avgifter, sker normalt efter varje kalendermånad eller enligt
samma fakturaperiod som gäller för kundens nättariff för uttag

4

En produktionskund förutsätts ha både ett uttagsabonnemang och ett inmatningsabonnemang i
anslutningspunkten för produktionsanläggningen och då ingår mätavgiften i uttagsabonnemanget. Om
det av något skäl saknas ett uttagsabonnemang tillkommer en extra mätavgift på
inmatningsabonnemanget.

5

Norrtälje Energi ställer särskilda krav på utformning av kundens elproduktionsanläggning och
anslutningen till elnätet. Kunden informeras om dessa villkor före inkoppling av produktionsanläggning.

6

Kunden ansvarar själv för att teckna avtal med en elhandlare gällande försäljning av inmatad elenergi
samt att ansöka om elcertifikat hos Energimarknadsinspektionen.

7

Årseffektavgift för inmatning (kr/kW) baseras på medelvärdet av max 1-timmeseffekt från de två högsta
månaderna under året och betalas av kunden varje månad med preliminär andel. Slutlig avstämning
görs på faktura avseende december månad.
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8

Ovan angivna elnätspriser tillåter en fri uttagsrätt av reaktiv effekt som är högst 30% av utnyttjad aktiv
effekt. Den fria uttagsrätten av reaktiv effekt gäller vid både uttag och inmatning av aktiv effekt under
hela året och anges i enheten kVAr. Vid uttag av reaktiv effekt utöver den fria uttagsrätten faktureras
en överuttagsavgift. För anslutning till högspänning är överuttagsavgiften 20 kr/kVAr per månad under
januari, februari, mars, november och december och 10 kr/kVAr per månad under april–oktober.

9

Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten. Om inmatning ändå sker är kunden skyldig att, förutom att
erlägga extra avgifter, vidta nödvändiga tekniska och driftmässiga åtgärder för att det inte ska
upprepas. Extra avgifter motsvarar dubbla överuttagsavgifter enligt punkt 8.

10 En kund med en elproduktionsanläggning med anslutningseffekt över 1500 kW har möjlighet att efter
skriftlig begäran till Norrtälje Energi, minst två månader i förväg, minska anslutningseffekten till att
understiga 1 500 kW. Då ska ett nytt avtal tecknas mellan parterna enligt Norrtälje Energis regler och
tariffer för småskalig elproduktion under 1 500 kW. En sådan minskning av anslutningseffekten ska gälla
i minst ett år. Kunden har därefter möjlighet att efter skriftlig begäran till Norrtälje Energi öka
anslutningseffekten till att överstiga 1 500 kW. Ett nytt avtal ska då tecknas mellan parterna enligt
Norrtälje Energis regler och tariffer för elproduktion över 1 500 kW. Kunden har därefter ingen
ytterligare rätt att åter minska anslutningseffekten till att understiga 1 500 kW.
11 Om en anläggning med nättariff för småskalig elproduktion producerar mer än 1 500 kW aktiv
medeleffekt under en timme ska Norrtälje Energi kontakta kunden för att rådgöra om lämplig åtgärd.
Kunden kan då vidta åtgärder för att sänka effekten eller välja att anslutningseffekten ska överstiga 1
500 kW. I det senare fallet ska ett nytt avtal tecknas mellan parterna enligt Norrtälje Energis regler och
tariffer för elproduktion över 1 500 kW. Sker ej sådan rättelse av kunden fakturerar Norrtälje Energi en
överskridandeavgift på 50 000 kronor vid påföljande överskridande av 1 500 kW samt att ett nytt avtal
tecknas mellan parterna enligt Norrtälje Energis regler och tariffer för elproduktion över 1 500 kW.
12 Kunden är ansvarig för avtalat abonnemang och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Avtal ska
sägas upp enligt villkoren i tecknat avtal. Ägarbyte ska anmälas skriftligen och undertecknat av båda
parter för överlåtelsen samt godkänns skriftligen av Norrtälje Energi.
13 Enligt Inkomstskattelagen (IL 1999:1229) kapitel 67 paragraf 27-31 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. Skattebefrielse förutsätter att kunden gjort en anmälan till nätägaren
(Norrtälje Energi) att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten. Efter sådan anmälan
ansvarar nätägaren för inrapportering till Skatteverket gällande inmatad och uttagen elenergi i
anslutningspunkten.
14 Rätt till ersättning vid strömavbrott föreligger inte avseende inmatningsabonnemang.
15 I övrig gäller tecknat nätavtal samt elnätsbranschens allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K (rev 2) för
konsumenter samt Nät 2012 N (rev) för näringsidkare. Villkoren finns på Norrtälje Energis hemsida.
16 Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.
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