
Småskalig produktion
- frågor och svar

På väg mot att bli egen elproducent finns det mycket att sätta sig in i och att tän-
ka på. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Vad menas med småskalig produktion?
Småskalig produktion avser elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 
63 Ampere och har en produktionseffekt upp till 43,5 kW. Vi delar in småskalig 
produktion i två kategorier beroende på om du använder all den el du produce-
rar eller om du producerar mer än du själv använder. Beroende på vilken typ av 
småskalig produktion du skaffar, gäller olika avgifter.

Vad ska jag tänka på när jag köper en produktionsanläggning?
Som producent ansvarar du för din produktionsanläggning och det är viktigt att 
du väljer bra och säker utrustning. Innan du köper en anläggning bör du kon-
takta en elinstallatör för att säkerställa att den utrustning du planerar att köpa är 
godkänd i det svenska elnätet. Läs även Svensk Energis handbok: ”Anslutning av 
mikroproduktion till konsumtionsanläggning - Mikro” för att se vilka krav som 
gäller.

Hur stor ska min produktionsanläggning vara?
Det beror på om du vill producera el för att täcka det egna behovet eller om du 
vill sälja ditt elöverskott. En viktig faktor är hur mycket el du använder nu och hur 
den är fördelad över året. Detta kan du se på www.ystadenergi.se under Mina 
sidor/timvärden. Fråga leverantören om lämplig storlek på anläggningen.

Vad bör jag tänka på vad gäller anslutning av anläggningen?
Börja med att ta reda på vilka förutsättningar och krav som finns. Kontakta sedan 
en behörig elinstallatör för själva installationen. Behörig elinstallatör hittar du i 
telefonkatalogen eller på webben.

Kan jag tjäna pengar på min elproduktion?
Den största förtjänsten gör du på den el du använder själv, eftersom den är värd 
lika mycket som priset på den el du slipper köpa. Den el som matas in på nätet 
har du enligt ellagen rätt till ersättning för, från ditt elnätsföretag. Ersättningsnivån 
baseras på elnätets specifika lokala förutsättningar och motsvarar den nytta som 



din el medför på nätet. Utöver det kan man få en ersättning motsvarande maxi-
malt det aktuella elpriset på elbörsen Nordpool. Det får du genom att teckna ett 
leveransavtal med ett elhandelsföretag.

Vad krävs för att jag ska få elcertifikat?
Du ska producera minst 1 000 kWh förnybar energi per år för att kunna ansöka 
om elcertifikat. Mer information finns på www.energimyndigheten.se

Behöver jag betala skatt för den el jag producerar?
Du är som egenproducent inte skatteskyldig för din el om du enbart får ersätt-
ning från elnätsföretaget. För mer information om skatt på energi för dig som 
liten producent, se www.skatteverket.se

Är nätägaren skyldig att tim-mäta produktionsöverskottet även om du som 
kund inte har för avsikt att sälja elen vidare till ett elhandelsföretag?
Ja, all inmatning ska mätas varje timme oavsett.

Hur lång tid tar det att få elinstallationen klar?
Det beror på hur omfattande arbetet blir. Tänk på att få med tidpunkt för arbetets 
påbörjande och avslutande i installationsavtalet.


