INFORMATION OM EGEN ELPRODUKTION – Mikroproduktion
Funderar på att producera din egen el?
Vi tycker att alla ska kunna producera sin egen miljövänliga el genom till exempel solceller eller från ett eget
vindkraftverk, så kallad mikroproduktion. Numera går det dessutom att ansluta sin anläggning till elnätet för att
kunna sälja ett överskott av el.

Viktiga punkter före anslutning
När det gäller anslutnings- och mätningsfrågor så är det viktigt att du kontaktar nätägaren där du bor.
Detta är några viktiga punkter som vi vill påminna om innan du börjar med anslutningen av egenproducerad el:











Installationen av anläggningen måste ske av en behörig installatör.
För att kunna mata ut sitt överskott behöver du som producent ha ett inmatningsavtal.
Elnätsägaren betalar ut ersättning för din el som matas ut på nätet, så kallad nätnytta. Se prislistan.
Elproduktionen ska i första hand vara avsedd för eget bruk.
Elanläggningen ska ha en huvudsäkring på högst 100A/69kW.
Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
Du som producent måste i vissa fall vara momsregistrerad och ha ett momsregistreringsnummer.
Du kan söka bidrag hos Länsstyrelsen för installation av solceller.
För att kunna få ersättning behöver du även ha ett elhandelsavtal med elbolaget som köper din producerade
el.
Elproduktionsutrustningen måste vara CE-märkt.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information för dig som funderar på att producera din egen el.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Det är möjligt att få skattereduktion för din producerade el, mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Försäljning av överskottsel
Mikroproducenter som säljer överskottsel till ett elhandelsföretag måste i vissa fall vara momsregistrerade för
mikroproduktion och intyga det för sin elnätsägare för att få ersättning.
Vi behöver i de fall få en kopia på ditt momsregistreringsbevis. Om du inte sedan tidigare är momsregistrerad
ansöker du om det från Skatteverket.
Du kan läsa mer om de skattetekniska reglerna på www.skatteverket.se.

Vill du skicka brev till oss så skriv

Fika hos oss på Baldersgatan 12

På hemsidan norrtelje-energi.se

Org.numret är 556399-2246.

Norrtälje Energi AB, Box 216, 761 23

eller ring gärna oss på 0176-718 00.

finns info och svar på många frågor.

Givetvis har vi både PG 4756902-5

Norrtälje, på kuvertet.

E-post är info@norrtelje-energi.se

Vårt faxnummer är 0176-138 68.

och BG 5322-1768. Välkommen!

