
 

Tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion till Näckåns Elnät 
 
Vid utformningen av elproduktionsanläggningen ska kunden särskilt beakta följande punkter i 

Allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012 K/N): 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12. 

Av dessa punkter följer bl.a. att: 

 Nätägaren Näckåns Elnät alltid måste kontaktas innan installation påbörjas. 

 Allt installationsarbete ska utföras av behörig elinstallatör. 

 

Produkter som används i elproduktionsanläggningen ska vara CE-märkta och ha tydliga 

installations- och bruksanvisningar på svenska. 

 

Stickproppsanslutning är inte tillåten. Produktionsanläggningen ska vara fast ansluten till 

elnätet, på kundens sida av elmätaren, via en låsbar brytare och med separat överströmsskydd.  

I vissa fall kan inkoppling ske via särskilt kontaktdon som är spänningslöst när 

produktionsanläggningen inte är ansluten. Det är inte tillåtet med anslutning till gruppledning. 

 

Näckåns Elnät rekommenderar trefasig elproduktion och att eventuell enfasig elproduktion inte 

ska överstiga 3 kW. 

 

Elproduktionen ska inte kunna kopplas in eller drivas mot ett spänningslöst yttre elnät. 

 

Särskild märkning ska finnas i kundens gruppcentral och mätarskåp. Minimikrav finns i Svensk 

standard SS-EN 50438. 

 

I anläggningar med mätartavla placerad inomhus ska mätaren i första hand flyttas ut till ett 

fasadmätarskåp. Alternativt ska en brytare för produktionsanläggningen placeras lättåtkomligt 

på fasaden. Denna elkopplare ska uppfylla kraven för lastfrånskiljare och kunna blockeras i 

öppet läge samt vara försedd med skylt med texten, ”Elkopplare för produktionsanläggning”. 

Möjlighet måste alltid finnas för Näckåns Elnät att bryta anläggningen vid eventuella arbeten. 

Märkning med skylt som ska placeras bredvid mätarsäkring på mätartavla och med texten,  

”Varning, dubbel matning. Arbete får inte utföras förrän anläggningen frånskiljs från matande 

nät och produktion”. 

 

Reläskyddsprotokoll på svenska ska tillhandahållas av tillverkaren. Hänvisning till tillverkarens 

hemsida är inte tillräckligt. 

 

Elproduktionsanläggningen och installationen ska uppfylla följande författningar och 

standarder: 

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om viss elektriskt materiel. 

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. 

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska 

starkströmsanläggningar ska vara utförda. 

 Svensk Standard, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 samt tillverkarens anvisningar. 

 Svensk Standard SS-EN 50438. 

 

Kunden har ansvar för att produktionsanläggningen underhålls och provas enligt tillverkarens 

specifikationer så att reläskydd och annan skyddsutrustning fungerar som avsett. 

Kunden har även att beakta samt ansvaret för jordning och åskskydd, reläskydd och 

felbortkoppling, elkvalitet, in- och urkopplingar, flimmer samt övertoner och de konsekvenser 

av detta som eventuellt kan uppstå i elnätet. 

 

Näckåns Elnät ska innan drifttagning av anläggningen ges möjlighet att utföra kontroll av 

anslutnings- och mätanordning samt att delta vid funktionsprov och inkoppling. 



 

Avgiftsvillkor för anslutning av mikroproduktion till Näckåns Elnät 
 
Gäller från den 1 november 2014 och tills vidare. 

 

Nätavgifter, inmatning 

 Mätavgift          0 kr/mån Ingen avgift tas ut för mätning. 

 El-överföring höglasttid  0,0 öre/kWh Ingen avgift tas ut för överföring. 

 El-överföring låglasttid 0,0 öre/kWh  Ingen avgift tas ut för överföring 

 

Energiersättning från Näckåns Elnät till kund 

 Ersättning höglasttid  47,0 öre/kWh alternativt 4,3 öre/kWh 

 Ersättning låglasttid  47,0 öre/kWh alternativt 4,3 öre/kWh 

 Ersättning motsvarar den kostnad som Näckåns Elnät har för inköp av el till  

nätförluster (42,7 öre/kWh) plus ersättning för den nätnytta som inmatningen  

innebär (4,3 öre/kWh). 

 

 Om kunden har ett avtal med försäljning till ett elhandelsbolag som köper inmatad el till 

nätet, utgår endast ersättning för nätnytta från Näckåns Elnät. Producenten ansvarar 

själv för sådant avtal samt för avtal med köpare av eventuella elcertifikat. 

 

Tidsbegrepp 

 Lördagar, söndagar och almanackans röda dagar, samt Skärtorsdag, Julafton och 

Nyårsafton är helgdagar. Övriga dagar är vardagar. 

 Höglasttid definieras som vardag kl. 06-22 under månaderna januari, februari, mars, 

november och december. 

 Övrig tid är låglasttid. 

 

Avräkning 

 Enligt gällande mätföreskrifter mäts uttaget och inmatningen timvis och avräknas med 

timvis avräkning. 

 

Debitering 

 Produktionen stäms av och ersätts normalt årsvis eller i vissa fall månadsvis. 

 

Mervärdesskatt och skatteredovisning 

 På samtliga ovan angivna priser tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. 

 Producenten ansvarar själv för att följa gällande lagar om moms och skatt. 

 

Anslutning 

 Mikroproduktion avser trefasanslutningar till lågspänning 400/230 Volt med högst 63 A 

huvudsäkring, med en elproduktionsanläggning som kan mata in en effekt om högst 

43,5 kW och där uttaget av energi i kWh under det senaste kalenderåret är större än 

inmatningen. 

 

Huvudsäkring och servisledning 

 Kunden väljer själv storlek på huvudsäkring. Vid val av huvudsäkring måste både 

högsta möjliga uttag och högsta möjliga inmatning av el beaktas. 

 Säsongmässig eller periodiskt återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring är 

inte tillåtet. 

 En anslutningsavgift tas ut om det behövs en ny servisledning eller om nätet behöver 

förstärkas. 


