
 

 

 

Så här ansluter du dig till elnätet 

All anslutning av elproduktion ska anmälas till ditt elnätsföretag, i detta fall Habo Kraft AB.  

Vi behöver bland annat information om produktionseffekten för att avgöra om din befintliga anslutning behöver 

ändras. Om det befintliga abonnemanget är tillräckligt betalar du ingenting extra för anslutningen under 

förutsättning att du räknas som mikroproducent (dvs. högst 63 A säkring och 43,5 kW i maxeffekt).  

Om däremot det befintliga abonnemanget behöver utökas betalar du för skillnaden av nyanslutningskostnaden 

mellan din nuvarande mätar- eller servissäkrings märkström och av nyanslutningskostnaden för den nya mätar- 

eller servissäkringens märkström.  

Installationen av din produktionsutrustning ska göras som en fast anslutning av en behörig elinstallatör. 

Elinstallatören sköter kontakten med oss på Habo Kraft AB och hanterar för- och färdiganmälan som vi behöver 

för själva anslutningen. 

 

De flesta av de elmätare som finns ute hos våra kunder kan mäta både elproduktion och elanvändning. I samband 

med installationen så kontrollerar vi mätaren och om så behövs byter vi ut din elmätare till en som mäter både 

elanvändning- och produktionsvärden kostnadsfritt. Det är viktigt att denna kontroll och eventuellt utbyte görs, 

annars kommer även din elproduktion att mätas som elanvändning.  

 

Ibland behövs bygglov för att få sätta upp en egen produktionskälla. Kolla vad som gäller där du bor och kontakta 

eventuellt stadsbyggnadskontoret för ansökan om bygglov. Bor du i lägenhet behöver du tillstånd från 

fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen att koppla in egen utrustning för elproduktion. 

Vad får du betalt för din överskottsel? 

Som småskalig elproducent får du betalt för den överskottsel du levererar in på vårt elnät. Av oss som nätbolag får 

du en ersättning för nätnyttan enligt vår prislista.  

Du kan sedan fritt välja vilket elhandelsföretag du vill sälja elen till. Du kontaktar själv de elhandelsföretag du är 

intresserad av, för att höra om de vill köpa din el och till vilken ersättning.  

Skattereduktion 

Reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el gäller från den 1 januari 2015. För 

mikroproducenter innebär de nya reglerna en möjlighet till skattereduktion på upp till 18 000 kr per kalenderår. 

De nya reglerna omfattar anläggningar om max 100A och skattereduktionen blir 60 öre per kWh, upp till 30 000 

kWh. Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som mikroproducenten har levererat in på 

elnätet under året, dock maximalt lika mycket el som denne tagit ut i samma punkt. En mikroproducent som 

utnyttjar reformen kan därför som mest få skatten sänkt med 18 000 kronor per kalenderår. Skattereduktionen 

gäller både för privatpersoner och näringsidkare.  

  



 

 

 

Möjlighet till elcertifikat 

Du kan också, om du ansöker om detta, få elcertifikat som kan säljas på elcertifikatmarknaden. Till elcertifikat 

behövs en särskild elmätare och för mer information om denna är du välkommen att kontakta oss. Övriga frågor 

angående elcertifikat hanteras av ditt elhandelsföretag och av energimyndigheten.   

Välj rätt utrustning  

Den produktionsutrustning du väljer ska vara CE-märkt, fast ansluten och installerad 

av behörig elinstallatör.  

 

CE-märket innebär att producenten ansvarar för att produkten uppfyller de krav som 

rör säkerhet och elektromagnetiska störningar. För att produkterna ska kunna 

installeras och användas på rätt sätt ska de också ha tydliga installations- och 

bruksanvisningar på svenska. 

 

På marknaden finns små produktionsenheter som man kan ansluta genom en vanlig 

stickpropp men de är inte tillåtna och kan vara farliga för elsäkerheten. Innan du 

köper en produktionsutrustning rekommenderar vi dig att först läsa på om reglerna 

för småskalig elproduktion. Vill du ha mer information kan du även kontakta oss eller 

din behörige elinstallatör. 

  

 


