Småskalig produktion
- steg för steg
1. Läs på om mikroproduktion
Undersök vilka förutsättningar som gäller för dig. Du bör överväga val av teknik,
undersöka tillståndskrav och möjlighet till ersättning och bidrag.
2. Kontakta en elinstallatör
När du har bestämt dig kontaktar du en behörig elinstallatör. Denna gör en föranmälan och en anmälan om anslutning av mikroproduktionsanläggning till oss.
Anmälan ska innehålla uppgifter om anläggningen enligt blankett ”Anmälan om
anslutning av mikroproduktion” och ska uppfylla kraven enligt Svensk Energis
Handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggning – Mikro”.
3. Vi hanterar din förfrågan
När vi har fått in underlag från din elinstallatör bearbetar vi ditt ärende. Är alla
uppgifter korrekt inlämnade skickar vi ett medgivande om installation till din
elinstallatör, så att hon eller han kan påbörja sitt arbete. Vid behov av högre
säkringsnivå för inkoppling av din mikroproduktionsanläggning skickar vi även
en offert med pris för detta till dig.
4. Installation av din anläggning
När din elinstallatör har fått vårt medgivande är det fritt fram att installera
produktionsanläggningen. När allt är klart kommer elinstallatören att skicka in en
färdiganmälan till oss på Ystad Energi.
5. Din elmätare byter vi utan kostnad
När vi har fått in färdiganmälan om produktion åker vi ut och byter din elmätare
kostnadsfritt. Elmätaren måste kunna mäta både den el som du producerar och
den som du använder. På displayen kan du kontrollera hur många kilowattimmar
(kWh) du har producerat respektive använt (olika räkneverk). Detta kan du också
se på ”Mina sidor” för din anläggning.
6. Välj elhandelsbolag
Du kan sälja ditt elöverskott. Kontakta några elhandelsbolag och välj vilket du vill
sälja din el till. Även om du inte räknar med att du producerar så mycket el så att

du kommer att sälja någon, kan det vara bra att ha ett avtal med elhandelsbolag.
Vissa dagar kanske du ändå producerar mer än du använder och då behöver du
ett sådant avtal.

Småskalig produktion
- bra länkar
Elsäkerhetsverket
Har information om vad man bör tänka på vid installation av småskalig
elproduktion - www.elsakerhetsverket.se
Energimyndigheten
Om du vill söka elcertifikat - www.energimyndigheten.se
Svensk Energi
Säljer handboken ’Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggning Mikro’ - www.svenskenergi.se/sv
Skatteverket
Om hur du beskattas som producent - www.skatteverket.se
Länsstyrelsen
För bidrag till solceller - www.lansstyrelsen.se/skane

