ANSLUTNING AV
SOLENERGI
Vattenfall Eldistribution
Februari 2017

STARK TRO PÅ SOLENERGITILLVÄXT I
SVERIGE
En miljon prosumenter år 2040.
100 % förnybart, 10% solenergi.
Gynnsam lagstiftning, prissättning och teknisk utveckling kan
göra att tillväxttakten blir ännu snabbare.
Absolut högst tillväxt på privatmarknaden (villatak). Även
fastighetsägare kommer att vara viktiga aktörer.
System och teknikutveckling för decentraliserade lösningar
(lokala smarta elnät) är under snabb frammarsch.

SOLCELLSANSLUTNINGAR I VÅRT NÄT
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Antal anslutningar

98% av alla nya småskaliga
produktionsanläggningar på
lågspänningsnätet är solcellsanläggningar

Totalt antal anläggningar

2% av alla nya produktionsanläggningar på
lågspänningsnätet är vatten- vind- och gaskraft
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DE ALLRA FLESTA SOLPRODUCENTER ÄR
EGNA ELPRODUCENTER
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ANTAL ANSLUTNINGAR AV EGEN
SOLELSPRODUKTION PER KVARTAL
ALL TIME HIGH!
Högsta nivåerna så här långt..
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GEOGRAFISK FÖRDELNING, SOLEL I VÅRT NÄT
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ANTAL ANLÄGGNINGAR PER NÄTOMRÅDE
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Kommande anläggning innebär att
föranmälan har inkommit och anläggningsnummer är uttaget i SAP, men anläggningen
är ännu inte färdigställd/driftsatt.

150
Kommande anl.

Anslutna anl.

100
50
0

7

FÅNGA SOLENS
STRÅLAR
Egenproducerad el – så fungerar det

ANSLUTNING TILL ELNÄTET
1. Kartlägg förutsättningar för placering och val av utrustning. Solkartor i
Sverige.
2. Läs våra tekniska villkor inför inköp av utrustning
3. Ansök om bygglov vid behov (kolla med din kommun), investeringsstöd
och elcertifikat. ROT-avdrag för installationsarbetet kan sökas (dock ej
möjligt att få både investeringsstöd & ROT-avdrag)
4. Anlita behörig elinstallatör (som sköter kontakt med elnätsbolag)
5. Vi monterar den nya elmätaren (kostnadsfritt för kund)

6. Välj elhandlare och teckna avtal om du vill sälja överskottsproduktion
7. Begär skattereduktion för egenproducerad el
8. Momsbefrielse gäller om värdet av den sålda överskottsproduktionen
beräknas uppgå till max 30 000 kronor.

ELSÄKERHET & ELKVALITET
 Varselmärkning (krav)
 Arbetsbrytare tillgänglig för nätägaren (krav)

 Kontroll före driftsättning (krav)
 Växelriktaren och dess egenskaper (ska uppfylla standard
och ha korrekt inställda skyddsfunktioner)
 Trefasig inmatning
 Vi rekommenderar alltid att produktion
ansluts trefasigt.

Elproduktion

3-fas

Växelriktare
Arbetsbrytare
Mätare

Varselmärkning

DU KONTAKTAR
 Behörig elinstallatör – för att utföra installationen och ha kontakten
med elnätsföretaget. Observera att specialkompetens för
solenergianslutningar krävs.

 Elnätsföretag – för att meddela att du planerar en anläggning.
 Elhandelsföretag – för att sälja elen du inte behöver.
 Energimyndigheten – för att bli godkänd för elcertifikat.
 Skatteverket – för att veta mer om skattereduktion och momsregistrering.
 Länsstyrelsen – om du vill ansöka om investeringsstöd för solceller

FRÅGOR & SVAR
- Vilka uppgifter behöver ni för att kunna
inleda handläggningen?

Vid föranmälan från elinstallatör behöver vi
ifylld bilaga
Anmälan anslutning egenproducerad el
Viktigt med korrekt info
tidigt för att ej fördröja
handläggningen av
ärendet!

FRÅGOR & SVAR
- Hur lång tid tar det att få elmätaren utbytt?
Vi har för närvarande hård belastning och utökade ledtider.

Efter inkommen föranmälan tilldelas ärendet en handläggare inom ca 10
arbetsdagar. Är alla uppgifter angivna börjar vi då förbereda anslutningen till vårt
nät.
Efter inkommen färdiganmälan ansluter vi inom 10-15 arbetsdagar. Mätarbytet
bokar vi med kund efter det att elfirman färdiganmält solcellsinstallationen.
OBS! att ta solcellsanläggningen i
drift före mätarbytet kan
medföra att inmatning till elnätet
registreras som förbrukning.

FRÅGOR & SVAR
- Vilka krav gäller för arbetsbrytare i mätarskåpet?
 Arbetsbrytare mot solcellsanläggning ska finnas åtkomlig för nätägarens
personal.
 Sitter mätarskåpet inomhus är det bra att passa på att flytta ut mätarskåpet i
samband med solcellsinstallationen

 Arbetsbrytaren ska vara blockeringsbar (det ska gå att hänga på hänglås eller
liknande).
 Arbetsbrytaren ska följa säkerhetsföreskrifterna Svensk Standard
Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

KRAV PÅ BRYTARE – VILKA KOSTNADER
MEDFÖR DETTA?
Har kunden mätarskåp enligt den senaste standarden (SS 4300110 utgåva 7,8,9 eller 10) kan skåpets
huvudbrytare klassas som säkerhets-/arbetsbrytare. Är mätarskåpet från 2006 eller senare är det av senaste
standarden.
1) mätarskåp enl. senaste standard, åtkomligt för nätägarens personal. Ingen extra kostnad tillkommer.
2) mätarskåp enl. senaste standard, ej åtkomligt för nätägarens personal. Av elsäkerhetsskäl förordrar vi att
mätarskåpet flyttas utomhus (till fasadskåp/stativ). Vi tar inget betalt för ändringen i anslutningen till vårt nät.
Kunden betalar för elinstallatörens arbete och för mätarskåpet. Om kunden ändå vill behålla elmätaren
inomhus (vi rekommenderar inte detta), så tillkommer ändå kostnaden för att ordna en säkerhetsarbetsbrytare på husfasaden, åtkomlig för nätägaren.
3) äldre mätarskåp, åtkomligt för nätägarens personal. Kostnad för kunden för elinstallatörens arbete med att
installera säkerhets-/arbetsbrytare. Ev. kostnad för nytt mätarskåp.
4) äldre mätarskåp inomhus. Vi förordrar att mätarskåpet flyttas ut. Minst kostnad för kunden för
elinstallatörens arbete med att installera säkerhets-/arbetsbrytare utomhus. Ev. kostnad för nytt mätarskåp.

VAD KOSTAR SÄKRINGSHÖJNING?
Om du behöver en högre säkring i samband med solenergianslutningen tar vi en
engångsavgift om du höjer utöver ditt nuvarande intervall (25 A till 35 A,
respektive 35 A till 50 A eller mer). Du får då en offert på kostnaden från oss.
Kostnad för elinstallatörens arbete och för nytt mätarskåp tillkommer.

FRÅGOR & SVAR
- Vilka är era rekommendationer gällande 1-fas / 3-fas växelriktare?
Vi (och Energiföretagen Sverige) rekommenderar max 3 kW på en 1-fas
växelriktare. Är det mer än 3 kW effekt ska det vara en 3-fasig
växelriktare.
Enfasig produktion bör anslutas till den högst belastade fasen.
Vi förespråkar 3-fas växelriktare med tanke på eventuella framtida
utbyggnad av anläggningen då 3-fas i så fall kommer att krävas.

FRÅGOR & SVAR
- Vilka är era krav gällande varselmärkning för
produktionsanläggning?
Enligt ELSÄK-FS 2008:1, 8§ och ELSÄK-FS 2010:2 måste tydlig
varselmärkning finnas i kundens gruppcentral/er och mätarskåp.
Varselmärkningen är av största vikt för vår personal och
räddningspersonal eftersom anläggningen alstrar ström så fort den nås
av solljus. Detta gäller även när den är bortkopplad från
växelspänningsnätet och växelriktaren.

ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ
 Solpanelsleverantören ansvarar för att kund får tydliga och
korrekta instruktioner gällande skötsel av anläggningen.
 Vid import av anläggning får anläggningsägaren ansvar för att den
importerade utrustningen uppfyller gällande krav.

 Tänk på att kundens elinstallatör måste färdiganmäla till oss så fort som
möjligt när installationen är klar. Detta för att inte fördröja mätarbyte och
anslutning av anläggningen.
 Vi hänvisar till våra Tekniska villkor och till Svensk Standard
Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 och SS-EN 50438.

Med hopp om
ett bra samarbete!
vattenfalleldistribution.se

