Storskalig elproduktion
Så gör du

Steg 1. Förberedelser
Börja med att undersöka vilka förutsättningar som gäller för den teknik och plats som du har valt. Solceller är
till exempel beroende av väderstreck och taklutning medan vindkraft bör föregås av vindmätningar under minst
tre månader.
Undersök vilka villkor ert elnätsföretag har för att mata ut el på elnätet. Om produktionsutrustningen inte är
godkänd att använda i elnätet kan det nämligen bli en dyr affär.
Om ni importerar anläggningen själv, tänk på att du då också tar på dig ansvaret som importör. Läs om de
regler som gäller för importörer på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Steg 2. Ansök om bygglov, tillstånd och elcertifikat
Kontakta kommunen om vilka bygglov och andra tillstånd din verksamhet behöver för er produktionslösning.
Som producent av förnybar el kan du också få ekonomiskt stöd i form av elcertifikat. Du ansöker om elcertifikat
hos Energimyndigheten. Läs mer om elcertifikat på vattenfall.se

Steg 3. Installera anläggningen
För att kunna få ersättning för elen behöver du en elmätare som är godkänd av ditt elnätsföretag. Kontakta
dem för att få mätaren på plats.

Steg 4. Anslut din el
För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar
el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget
bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Du behöver inte ha Vattenfall som
elnätsbolag för att sälja din el till oss.

Steg 5. Välj elhandelsföretag
För att få betalt för din producerade el måste du ha ett elhandelsavtal med oss eller annan elleverantör.
Kontakta oss så tar vi fram ett avtal.
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Steg 6. Registrera dig för rätt skatter
Som mikroproducent (en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning
får som högst vara 43,5 kW) är det lätt att producera egen el, men för storproducenter är det en del att ha koll
på. Som elproducent finns det tre skatter att ta hänsyn till
• Momsplikt
• Inkomstskatt
• Energiskatt
Som företag har ni redan processer för moms och inkomstskatt, men energiskatten kan innebära nya
processer.

Momsplikt
Om du säljer överskottsel är den ersättning du får från elhandelsföretaget och elnätsföretaget momspliktig och
du måste därför vara momsregistrerad, eftersom det räknas som ekonomisk verksamhet. Det gäller oavsett
belopp och det finns ingen miniminivå.

Inkomstskatt
Försäljningen är en del av näringsverksamheten och beskattas som övrig näringsverksamhet. Om du har en
F-skatt för annan verksamhet, kan du inte använda den i detta sammanhang eftersom det inte ingår i din
näringsverksamhet.

Energiskatt
Näringsidkare som producerar el måste registrera sig för energiskatt och redovisa all sin elförbrukning.
Energiskatt ska betalas av den som använder elen. Det innebär att om ni säljer elen till oss behöver ni inte
betala energiskatt på den sålda elen. Den betalas istället av slutkonsumenten. När ni däremot själva använder
den el ni har producerat ska ni betala skatt på den. Det är därför ni behöver redovisa er elförbrukning. En
skattekonsult eller revisor inom området kan hjälpa er med hur just ni behöver gå tillväga.

Verkar det krångligt?
Vi på Vattenfall hjälper dig att göra en lönsam elaffär. En personlig rådgivare hjälper dig med vad du ska tänka
på om du vill sälja din el till oss. Kontakta oss på indoor@vattenfall.se för att få hjälp med just dina frågor.
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