
KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION 
PRODUCERA DIN EGEN EL

Höganäs
Energi



Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, 
vind eller vatten. För det överskott som din mikroproduktionsanläggning levererar ut 
på elnätet utöver din förbrukning betalar Höganäs Energi en nätersättning fr o m 2016.  
Se gällande prislista för aktuell ersättning. 

Det finns flera typer av produktionsanläggningar inom sol- och vindkraft. Undersök olika alternativ och 
hitta en lösning som passar just dig. Storleken på din produktionsanläggning begränsas till kapaciteten på 
din nuvarande elserviskabel. Villor har vanligtvis en elserviskabel som klarar upp till 25 A (ca 17kW). Vill du 
ha en större produktionsanläggning kan du byta ut din elserviskabel för att öka dess kapacitet. Att ansluta 
en produktionsanläggning ses som en fast anslutning och måste därför utföras av en behörig elinstallatör. 

KRAV PÅ PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN
Innan du beställer en produktionsanläggning ska du se till att få en bekräftelse på att den är avsedd, 
anpassad och inställd för användning till den svenska elnätet. De anläggningar som ansluts till 
Höganäs Energis elnät i Höganäs kommun ska utformas enligt de regler som framgår i Svensk Energis 
handbok”Anslutning av mikroproduktion till konsumentanläggningar -MIKRO”. Ladda ner handboken på 
www.svenskenergi.se.

ELINSTALLATÖREN
Den elinstallatör som installerar din produktionsanläggning ska först göra en föranmälan till Höganäs 
Energi. Uppgifterna som elinstallatören anger i föranmälan ska visa att anläggningen uppfyller de uppsatta 
kraven. Din elinstallatör har tillgång till blanketten för ”Anmälan om anslutning av mikroproduktion” via 
systemet elsmart. 

När vi fått in föranmälan och en påskriven beställning skickar vi ett medgivande för installation till 
elinstallatören. När installationen är klar meddelar elinstallatören oss med en färdiganmälan. I den 
intygar elinstallatören att anläggningen och dess installation uppfyller de uppsatta villkoren och är klar att 
användas. 

ELHANDELSAVTAL
När vi fått föranmälan från din elinstallatör skickar vi dig information om din produktionsanläggning och 
vad som gäller om du vill sälja din överskottsel. När installationen är klar kan du välja mellan att leverera 
din produktion till det elhandelsföretag som idag levererar din ”förbrukningsel” eller söka kontakt med ett 
annat elhandelsföretag som vill ingå avtal med dig om köp av din produktion. 

BYTE AV ELMÄTARE
När vi fått in en färdiganmälan från din elinstallatör så byter vi ut din nuvarande elmätare till en elmätare 
som kan mäta både förbrukad el samt el som matas tillbaka in på elnätet. Bytet är kostnadsfritt. Vi 
rekommenderar att du optimerar din produktionsanläggning så att du kan maximera användningen av din 
egenproducerade el. 

FÖLJ DIN ELTILLFÖRSEL
När din produktionsanläggning är inkopplad och din elmätare är utbytt kan du se hur mycket el som du 
matar in i vårt elnät via elforbrukning.hoganas.se.
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SÅ GÅR DET TILL
1. Kontakta en behörig elinstallatör

2. Elinstallatören gör en föranmälan till 
Höganäs Energi

3. Höganäs Energi skickar en offert till dig om 
ändrad nätanslutning krävs

4. Höganäs Energi skickar ett 
installationsmedgivande till elinstallatören

5. Elinstallatören installerar din 
produktionsanläggning och gör sedan en 
färdiganmälan till Höganäs Energi

6. Höganäs Energi byter din elmätare och 
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MER OM SOLCELLER 
FUNKTION
El från solceller är helt fri från utsläpp och kräver inget bränsle utöver solen för att producera el. Eftersom 
solpanelerna inte har några rörliga delar får du en anläggning med få bekymmer och lång livslängd. 

Det finns flera typer av solceller men den vanligaste är tillverkad av kisel. Solcellsmodulerna har ofta 
måtten 10x10 cm och har kopplats ihop så att de tillsammans bildar en solpanel. Solpanalen ger maximal 
elproduktion när den är vänd rakt mot söder med lutningen 30-50 grader. En produktionsanläggning med 
solpaneler på 1 kW kan då producera ca 850 kWh årligen om ytan är ca 8 m².

HISTORIA
Historiskt sett började solceller användas redan på 1950-talet för att ge ström till sateliter. Under senare 
år uppkom även ett intresse på privatmarknaden för att producera el till fritidshus och båtar. I dessa fall 
laddar solcellerna ett 12 v batteri istället för att vara kopplade till elnätet. 

OMVANDLING AV STRÖMMEN
Solceller producerar likström medan strömmen i vårt elnät är växelström. Därför måste likströmmen från 
solpanelen omvandlas med en växelriktare. På så sätt kan solpanelerna anslutas till elnätet och driva våra 
elektroniska produkter i hemmet. 

INVESTERINGSTÖD
Privatpersoner och företag kan få stöd för investeringskostnaden vid installation av solceller. Stödet kan 
inte kombineras med ROT-avdraget.  
 
Läs mer om hur du söker stödet på www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/
investeringsstod
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ERSÄTTNING FÖR INMATAD EL
Om du producerar mer el än du förbrukar så kan du få ersättning 
för det överskott som matas in på elnätet. Ersättningen delas 
upp i tre delar. En nätersättning från Höganäs Energi som 
äger elnätet. Ett elcerfitikat från Energimyndigheten samt en 
ersättning från ditt elhandelsbolag för elen som sålts. 

SKATTEREDUKTION FÖR SMÅSKALIG ELPRODUKTION
Sedan 1 januari 2016 gäller en lag som ger dig som småskalig elproducent rätten 
att dra av 60 öre/kWh i inkomstdeklarationen för inmatad el. Det gäller dig 
vars förbrukningsabonnemang är max 100A. Du kan dra av motsvarande din 
årsförbrukning upp till taket 30 000 kWh/år. Vi som elnätsägare rapporterar in 
en kontrolluppgift till skatteverket. Läs mer på www.skatteverket.se.

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR ELCERTIFIKAT
Ersättning för elcertifikat kräver en ansökan till Energimyndigheten. Läs mer på 
www.energymyndigheten.se.

NÄTERSÄTTNING FRÅN HÖGANÄS ENERGI
För det överskott som din mikroproduktionsanläggning levererar ut på 
elnätet betalar Höganäs Energi en nätersättning. Se gällande prislista för 
aktuell ersättning. För det aktuella året betalas nätersättningen ut i januari 
nästkommande år. 

INMATNING FRÅN STÖRRE PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR
Kontakta oss för offert. 
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SÄLJ DIN ÖVERSKOTTSEL
ELHANDELSERSÄTTNING
Från 1 juli 2015 får du enligt lag automatiskt samma elhandlare på inmatningen 
som på förbrukningen om du inte gör ett aktivt val att välja en annan aktör. För 
närvarande lämnar Höganäs Energi Handel AB inte någon ersättning för inmatad 
el. 
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MOMS & SKATTEREGLER
Den ersättning du får när du säljer din överskottsel till din 
elhandelsleverantör är momspliktig. Eftersom det räknas som 
ekonomisk verksamhet måste du därför vara momsregistrerad. 
Det gäller oavsett belopp och det finns ingen miniminivå. 

För att betala moms behöver du registrera dig hos Skatteverket för 
momsbetalning. Besök www.skatteverket.se för mer information. 

MOMSAVDRAG FÖR INVESTERINGSKOSTNADER
”Huvudregeln är att du inte får dra av moms för inköp till en ”stadigvarande 
bostad”. En solanläggning som du installerar på din bostad eller ditt garage 
räknas som inköp till stadigvarande bostad. Du kan bara dra av momsen från 
inköp till solcellsanläggningen om den ”uteslutande används för ekonomisk 
verksamhet” – det vill säga att du säljer all el som du producerar”. Källa 
skatteverket.se.

INKOMST FRÅN FÖRSÄLJNING RÄKNAS SOM KAPITALINKOMST
”Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en 
näringsverksamhet. Det innebär att inkomsterna från försäljningen av 
överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. 
Du kan därför sälja el för upp 40 000 kronor (2016 års nivå) och per fastighet 
med solceller utan att behöva betala inkomstskatt”. 

INGEN ENERGISKATT
”Om du bara producerar och levererar el från solcellsanläggningen som sitter 
på din villa eller ditt fritidshus behöver du inte betala energiskatt för elen. Detta 
gäller under förutsättning att ersättningen för den levererade elen inte överstiger 
30 000 kronor (2016 års nivå)”. 

INGEN F-SKATT
”Även om du måste registrera dig och betala moms, räknas inte 
solcellsanläggningen som näringsverksamhet. Därför kan du inte få F-skatt 
för försäljningen av el från dina solceller. Om du har en F-skatt för annan 
verksamhet, kan du inte använda den i detta sammanhang eftersom det inte 
ingår i din näringsverksamhet”. Källa skatteverket.se

Vi reserverar oss för ändringar. Kontakta Skatteverket eller besök 
www.skatteverket.se för aktuell information.
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CHECKLISTA FÖR MIKROPRODUCENTER

Min anläggning har en huvudsäkring på max 63A

Jag har kontaktat en behörig installatör

Jag känner till om det behövs bygglov eller ej

Min anläggning är en 3-fas eller max 1,5 kW för 1-fasanläggning

Uttag och inmatning av el till elnätet sker via samma huvudsäkring och elmätare

Min årliga produktion överstiger inte min konsumtion vilket mäts per kalenderår

Jag vet om att Höganäs Energi inte köper mina elcertifikat

Jag känner till möjligheten att söka investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Jag känner till möjligheten att ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten

Jag känner till Skatteverkets regler för mikroproduktion

Jag vet om att endast privatpersoner folkbokförda i Sverige kan bli 
mikroproducenter i Höganäs Energis elnät enligt skatteverkets regler. 

Min elmätare har ett anläggningsID för konsumtion och ett för produktion. Den genererar 
två mätserier som hämtas av Höganäs Energi via fjärravläsning. 
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AVTALSVILLKOR

SOLKARTAN

AVTALSVILLKOR FÖR MIKROPRODUKTION
Mikroproduktion gäller de anläggningar för elproduktion 
som är anslutna till elnätet. De omfattas av ett speciellt 
elabonnemang för både inmatning och uttag av el. 
Avtalsvillkoren för mikroproduktion finns att läsa på 
www.hoganasenergi.se/mikroproduktion

Höganäs kommun har tagit fram en solkarta som visar 
vilka tak som har bra potential för solinstrålning och 
som därför kan vara lämpliga att installera solceller på. 
Solkartan är ett hjälpmedel för dig som är fastighetsägare 
att bedöma hur stor del av takets yta som är optimal för 
solceller. Solkartan hittar du på adressen nedan.

www.hoganas.se/solkartan

VIKTIGA LÄNKAR
www.skatteverket.se
Läs mer om skattereduktion och moms.

www.energimyndigheten.se
Ansök om ersättning för elcertifikat och läs mer om 
mikroproduktion.

www.hoganas.se
Ansök om bygglov för din mikroproduktionsanläggning.

www.boverket.se
Ansök om investeringsstöd med e-legitimation. 

www.hoganasenergi.se
Läs mer om elavtal för inmatning av el till elnätet. 

bengtsvillablogg.info
En blogg om att bygga en solcellsanläggning. 



12

VANLIGA FRÅGOR
VAD ÄR MIKROPRODUKTION?
Det innebär att du producerar mindre eller lika mycket 
el som du konsumerar under ett kalenderår med din 
elproduktionsanläggning som har högst 63A mätarsäkring 
och 43,5 kW som högsta installerade effekt på 
produktionsanläggningen. 

VILKA TYPER AV  
PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FINNS DET?
De vanligaste typerna för privatpersoner är solcellspaneler 
eller vindkraftsanläggningar. 

HUR MÄTS DEN EL SOM PRODUCERAS?
Elen mäts genom elmätaren som har både en 
konsumtionsmätare och en produktionsmätare. 
De flesta anläggningarna kvittar först strömmen inom 
anläggningen. Därefter tillför den el från elnätet via 
konsumtionsmätaren eller matar ut el till elnätet via 
produktionsmätaren. 

VILKET ELAVTAL KAN JAG HA OM JAG HAR 
MIKROPRODUKTION?
För konsumtionen har du ett vanligt elhandelsavtal. För 
din överskottsproduktion krävs ett avtal om köp av din 
produktion med ett valfritt elhandelsbolag.

VAD KRÄVS FÖR ATT JAG SKA KUNNA SÄLJA MIN 
ÖVERSKOTTSEL?
Din produktionsanläggning måste vara registrerad på dig 
som privatperson. Din produktionsanläggning får högst 
ha en huvudsäkring på 63A och inmatningen ska göras 
via samma huvudsäkring och elmätare som ditt befintliga 
abonnemang. 

MÅSTE JAG VARA REGISTRERAD FÖR MOMS?
Ja. Kontakta Skatteverket vid frågor. 

FÅR JAG SJÄLV ANSLUTA MIN 
ELPRODUKTIONSANLÄGGNING?
Nej. Det ska utföras av en behörig elinstallatör efter 
tillstånd från Höganäs Energi. 

VAD KRÄVS AV MIN ANLÄGGNING?
Den ska vara utrustad med över- och underspänningsskydd 
samt skydd för över- och underfrekvens. Anläggningen 
måste koppla ifrån och automatiskt stänga av 
elproduktionen om spänningen från elnätet försvinner. 
I övrigt gäller Svensk Energis villkor i ”Anslutning av 
mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO”.

KRÄVS DET BYGGLOV?
Ta reda på vad som gäller där du bor. Bygglov för 
produktionsanläggningar regleras av nationell lagstiftning 
och lokala bestämmelser.

MÅSTE JAG BYTA ELMÄTARE?
Ja, Höganäs Energi byter din elmätare till en elmätare som 
kan mäta både förbrukad el samt el som matas tillbaka in 
på elnätet.

VAD KOSTAR DET ATT BLI MIKROPRODUCENT?
Du betalar för inköp och installation av din 
produktionsanläggning. Det kan också tillkomma en 
kostnad för en förstärkning av din befintliga nätanslutning.

VAD KOSTAR ETT INMATNINGSABONNEMANG?
Det kostar inget så länge du är mikroproducent.

SKA JAG BETALA SKATT FÖR DEN EL JAG PRODUCERAR?
Du betalar inte skatt så länge ersättningen för ett 
kalenderår inte överstiger en viss nivå. Kontakta 
Skatteverket för att mer information.

HUR LÅNG TID TAR ELINSTALLATIONEN?
Det beror på hur stort arbetet blir. Tänk på att få med 
tidpunkt för arbetets påbörjande och avslutande i ditt 
installationsavtal med din elinstallatör.

MIKROPRODUCENT KAN BLI NETTOPRODUCENT
När du under ett kalenderår producerar mer el än du 
förbrukar räknas du som nettoproducent. Då tillkommer 
en årlig avgift. Se prislistan för aktuellt pris.

VAD ÄR EN SJÄLVFAKTURA?
Istället för att du som mikroproducent ska fakturera 
Höganäs Energi för den el som du matat in till elnätet så 
skapar vi fakturorna åt dig. 
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KONTAKT
042 – 33 74 00

Verkstadsgatan 13C
kundservice.el@hoganas.se

Vi reserverar oss för eventuella uppdateringar och felskrivningar. 


