Kristinehamn 2014-12-18

Taxeblad för mikroproduktion
Gäller 2014-04-01 och tills vidare.

Gäller för småskalig elproduktion lågspänning max 63A/ 43,5 kW (Mikroproduktion)
Avgifter och ersättningar anges exklusive moms.
Elnätsavgifter och ersättningar inmatning
En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere (A) och som
producerar el från förnyelsebara källor, exempelvis sol, vind eller vatten, vars inmatning
kan ske med en effekt om högst 43,5 kW ska inte betala någon avgift för inmatningen.
Detta gäller bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elnätet än
han matat in på detsamma.
Fast nätavgift

(Ingår i ordinarie uttagsabonnemang)

0

SEK/ år

Energiersättning (Nätnytta)
3,2 öre/kWh
(Moms på energiersättning utbetalas bara till kund som är momsregistrerad)
Färdiganmälan och idrifttagning
Anslutning av produktionsanläggningen får endast göras efter godkännande av KEAB.
Sådant godkännande begärs genom föranmälan av behörig elinstallatör. För
anläggningen och driften av densamma skall Elsäkerhetsverkets föreskrifter gälla och
anslutningen skall utföras enligt Svensk Energis rekommendationer ”Anslutning av
mikroproduktion till konsumtionsanläggningar”.
Kunden ska kostnadsfritt ställa lämpligt utrymme till förfogande för KEABs mätutrustning,
om så krävs av KEAB.
Före första tillkoppling av produktionsanläggningen skall anläggningen färdiganmälas av
behörig elinstallatör. Protokoll över utförda funktionsprov av anläggningens elektriska
skyddsfunktioner skall bifogas.
KEAB äger rätt att besikta och prova att utrustningen fungerar enligt angivna villkor.
Sådan besiktning / provning skall aviseras i god tid och bekostas av KEAB.
Mätning
Inmatad el och uttagen el mäts separat. Båda mätningarna sker timvis och timavräknas.
Mätarbyte görs avgiftsfritt av KEAB efter föranmälan om inmatning till KEABs elnät.
Elhandel
Kunden ansvarar för att teckna avtal med en elhandlare om försäljning av inmatad
elenergi samt att ansöka om elcertifikat hos Energimarknadsinspektionen. Det är
kundens ansvar att anmäla avtalad elhandlare till KEAB. I normalfallet sker dock denna
anmälan till KEAB av den avtalade elhandlaren.
I övrigt gäller allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012K och NÄT 2012 N.
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