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Avtalsbekräftelse om anslutning och överföring av el med 

mikroproduktion till Näckåns Elnät med lågspänning högst 63A.  
 

Kund:   ………………………………………………………………... 

Person- / org. nummer: ………………………………………………………………... 

Adress:   ………………………………………………………………... 

   ………………………………………………………………... 

Kund nr:  ………………………………………………………………... 

 

Nätägare:   Näckåns Elnät AB 

Organisationsnummer:  556526-6995 

 

Överföring och anslutningspunkt 

Näckåns Elnät AB överför el till och från Kundens anslutningspunkt. Gränsen mellan 

Kundens och Näckåns anläggningar går i anslutningspunkten, se nedanstående uppgift. 

 

Avtalsvillkor och avgifter 

Villkoren i denna avtalsbekräftelse gäller anslutningar med ett säkringsabonnemang på 

högst 63 Ampere (A) huvudsäkring med en elproduktionsanläggning som kan mata in 

en effekt om högst 43,5 kilowatt (kW) och där uttaget av elenergi i kilowattimmar 

(kWh) under den senaste månaden är större än inmatningen. 

Avgifter och ersättningar beräknas enligt Näckåns Elnäts vid varje tidpunkt gällande 

avgiftsvillkor och nedanstående faktureringsuppgifter. 

Utöver villkoren i denna avtalsbekräftelse gäller de vid varje tidpunkt gällande allmänna 

avtalsvillkoren, för närvarande NÄT 2012K eller NÄT 2012N, som bifogas. 

Näckåns Elnät ställer särskilda krav på utformningen av kundens 

elproduktionsanläggning enligt Näckåns tekniska villkor som bifogas. 

 

Avtalsöverlåtelse 

Kunden får efter godkännande av Näckåns Elnät överlåta avtalet till ny ägare. 

Näckåns Elnät får på oförändrade villkor överlåta avtalet till annan nätägare. 

 

Giltighet och uppsägning 

Detta avtal gäller från och med …………….. och tillsvidare. Avtalet upphör att gälla 

tidigast vid månadsskifte som infaller en månad efter skriftlig uppsägning från 

någondera parten.  

 

Anläggningsdata 

Specifik beskrivning av anslutningspunkt: …………………………………………….. 

(t.ex. inkommande kabels anslutning till plint i mätarskåp) …………………………………………….. 

AnläggningsID uttag:   …………………………………………….. 

AnläggningsID inmatning:  …………………………………………….. 
(kan ifyllas av Näckåns Elnät) 

OmrådesID:    …………………………………………….. 

Anläggningsadress:   …………………………………………….. 

     …………………………………………….. 

Leveransspänning:    0,4 kV 

Installerad elproduktion:    ……………kW 

Anslutningssäkring:    ……………A 

Huvudsäkring:     ……………A 

Elnätspris:     Näckåns Elnäts avgiftsvillkor som bifogas. 



 2 

 

 

Särskilda villkor 

För mikroproduktion anges i ellagen 4 kap 10 § att kund (elanvändare) som uppfyller 

kraven och har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars 

inmatning till elnätet kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt, inte ska behöva 

betala någon avgift för sin inmatning. Detta gäller endast om elanvändaren under ett 

kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på elnätet. 

 

Månadsvis avräkning är en förutsättning för att Näckåns Elnät AB ska kunna fullgöra 

sin anslutningsskyldighet i ellagen och följa de framtagna riktlinjer som 

Energimarknadsinspektionen har beslutat. Kund som inte klarar den månadsvisa 

avräkningen får en månad på sig att vidta rättelse. Sker inte rättelse har Näckåns Elnät 

rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal till upphörande. Sådan uppsägning 

ska ske skriftligen. Om detta avtal upphör att gälla innebär det att kunden har fortsatt 

rätt att ha sin mikroproduktion ansluten till elnätet, men någon inmatning får inte längre 

ske. 

 

Detta avtal och de i detta avtal ingående särskilda villkoren gäller före Näckåns Elnäts 

avgiftsvillkor samt tekniska villkor och de allmänna avtalsvillkoren. 

Föreligger motstridiga uppgifter ska avtalet med bilagor tolkas i nyss nämnd ordning. 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

Ort och datum:  

 

 

…………………………………….   …………………………………… 

Kundens underskrift     Näckåns Elnät AB 

 

…………………………………….  Jan-Anders Carlsson 

Namnförtydligande 


