
 
 
 
 
 

        Anmälan - Småskalig Elproduktion max 63 A. 
 

Anmälan ska fyllas i av dig som kund och utgör ett komplement till den Föranmälan som 
du eller din behöriga installatör måste göra. Se Föranmälan för ändring av Elservis. 

 
Blanketten innehåller viktiga kund- och anläggningsuppgifter som Hedemora Elnät behöver 
för att anslutningen av din produktionsanläggning ska bli korrekt så att du snabbt ska 
komma igång med din produktion. 

 
Anmälan innehåller också begäran om att omfattas av ersättning för 
överskottsel samt godkännande av de villkor som gäller för detta. 

 
Hedemora Elnät köper inte längre el från mikroproduktion. Kunder som vill sälja el behöver 
kontakta sin elhandlare, som enligt lag måste köpa överskottsproduktionen av 
mikroproducenter. För mer information kontakta din elhandlare. 

 

 
Villkor för Hedemora Ennäts ersättning av överskottsproduktion ( endast sk nätnytta) 
• Ersättning för sk nätnytta utbetalas under förutsättning att kunden skickat momsregistreringsnummer till  
        Hedemora Elnät  inom 10 dagar från att kund eller av kund anlitad installatör skickat in denna  
        anmälan.  I annat fall antas att kund inte har momsregistreringsnummer. 
• Säkringsabonnemanget får vara högst 63 ampere och uttag av el och produktion av el ska ske via 

samma huvudsäkring och samma elmätare 

• Effektabonnemanget får vara högst 100 ampere och uttaget av el och produktion av el ska ske via 
samma huvudsäkring och samma elmätare. 

• Produktion ska ske med förnyelsebara energikällor tex. sol, vind eller vatten, med max effekt om 43,5 kW. 
•       Produktionen från effektabonnemanget ska ske med förnyelsebara energikällor tex. Sol, vind eller vatten, 
       med max effekt om 69 kW 
• Kundens installation ska vara utförd enligt gällande föreskrifter för elinstallationer och följa Hedemora Elnäts 
       anvisningar. 
• Produktion skall vara för eget bruk. 
• Produktionsvolymen kWh (inmatning) skall inte överstiga konsumtionsvolymen kWh på årsbasis. 
• Kunden ansvarar för att villkoren uppfylls. Om Villkoren inte uppfylls gäller ordinarie nätavgifter mm. 
  

 
 
 
 
 
 
                   Har du frågor är du välkommen att skicka e-post till info@hedemoraenergi.se 

Du kan även kontakta oss per telefon: 0225 34900 
 
 
Välkommen  med din Anmälan till: 
Hedemora Energi 
Box 33 
776 21 Hedemora 



Anmälan - Småskalig Elproducent 
 

Kund (Avser den anläggning som anges nedan) 
 

För- och efternamn Person- eller organisationsnummer Privatkund 
Företagskund 

Adress Momsregistreringsnummer 

Postnr Telefon 

Ort E-post 

 

 
 

 
Anläggning (Elmätaren) 
Anläggnings id (18 siffror, se elnätsfaktura Säkringsstorlek (Ampere) 

16 20 25 35 50 63 Annat   
Anläggningsadress Postnr och ort 

  
 

Uppgifter om den produktionsanläggning som skall anslutas 
 

A. Fabrikat Produktionsskälla Modellbeteckning Effekt (Watt) Energislag Antal 
    

Sol Vind Vatten  
    

Sol Vind Vatten  
    

Sol Vind Vatten  
     B. Växelriktare Fabrikat Modellbeteckning CE Märkning Antal 
 
Nej Ja       
Övriga upplysningar 

 

Uppgifter om elinstallör 
 

Jag/vi har anlitat nedanstående elinstallatör för att förbereda för elanslutningtill Hedemora Elnäts nät (elinstallatören ska vara registrerad hos oss  som behörig). 
Installatör (företagets namn) Telefon 

Adress Postadress 

Installatör För och Efternamn Telefon 

 

Uppgifter om elinstallationen 
 

Installationen kräver förändring av säkringsstorlek 
Ja Nej 

Om Ja, skriv säkringsstorlek 

Installtionen kräver servisändring 
Ja Nej 

Om Ja, beskriv hur 

Installationenen utförs i samband med en nyanslutning 
Ja Nej 

Om Ja, beskriv hur 

Inkopplingssätt* 
1-fas 3 – fas * Vi rekommenderar alltid 3-fasig anslutning. 1-fasig anslutning bör ej 

överstiga 3kW 
Datum och tid när installationen beräknas vara färdig för driftsättning Datum och för önskemål om anslutning till Elnätet 

Övriga upplysningar om installationen 

 
 

Underskrift (Kund) 
Jag intygar att alla uppgifter är korrekta.  

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 




