E.ON Energidistribution AB:s Tilläggsvillkor avseende produktionsabonnemang
Dessa villkor gäller för er som är mikroproducenter och är ett tillägg till de vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkoren, (för närvarande NÄT 2012 K (rev2.)).
Definitioner
Mikroproduktion: Produktion av el från en produktionsanläggning med en
effekt om högst 43,5 kilowatt som är ansluten till en anläggning för
användning av el med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere.
Mikroproducent: En elanvändare som bedriver mikroproduktion.
Anslutningspunkt: Den punkt på elnätet där en elektrisk anläggning är
ansluten, vilken har valts av elnätsföretaget eller i övrigt har överenskommits
mellan parterna.
Maximal inmatad produktion: Avser den effekt som passerar E.ONs elmätare
och matas in till elnätet. Mikroproducenten ansvarar för att avtalad effekt inte
överskrids. Om så sker ska denne omgående åtgärda anläggningen alternativt
frånkoppla den i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev2.)
punkt 3.1, 3.10 samt 6.2.
Säkerhet och krav
Mikroproducenten måste vara kund för både uttagsabonnemanget
och tillhörande produktionsabonnemang.
Mikroproduktionsanläggningen (nedan anläggningen) ska uppfylla vid var tid
gällande lagar, förordningar, föreskrifter och branschstandarder.
Anläggningen ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre elnät.
Anläggningen ska vara försedd med erforderlig utrustning för detektering och
frånkoppling, i syfte att anläggning inte skadas vid från koppling eller
momentan återinkoppling från elnätet. Vid nyanslutning och ändring av
anläggningen ska föranmälan göras till E.ON Energidistribution och
installation ske av ett elinstallationsföretag.
Anläggningen får ej driftsättas innan mätaren bytts ut eller kontrollerats,
samt eventuell nätförstärkning är genomförd. I gruppcentral och mätarskåp
ska märkning finnas som utvisar att det finns mikroproduktion.
Mikroproduktion ansluts genom fast installation. Stickproppsanslutning är
inte tillåten. Växelriktare ska vara fast ansluten på egen avsäkrad
gruppledning i gruppcentral eller i mätarskåp. Alla produkter ska vara
CE-märkta och ha bruksanvisning på svenska.
E.ON Energidistribution har som anges i de allmänna avtalsvillkor NÄT 2012
K (rev2.) punkt 3.10 och 3.14 rätt att besiktiga, prova och ställa krav på
åtgärder avseende anläggningen.
Ansvarsgränser
Kunden ansvarar för att installation på dennes sida om anslutningspunkten
utförs enligt gällande bestämmelser.
Avbrytande av överföring av el
E.ON Energidistribution har rätt att avbryta eller begränsa inmatningen av el
för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att
upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall
pågå längre än åtgärden kräver.
Mikroproducenten är skyldig att på E.ON Energidistributions begäran avbryta
eller begränsa inmatningen av el av i första stycket angivna skäl. För
mikroproducenter föreligger inte någon rätt till avbrottsersättning
för inmatningen av el.
Åtkomst till huvudbrytare och frånskiljningsanordning för
produktionsanläggningen
Brytare för produktionsanläggningen ska vara blockerbara (låsbara) och finnas
tillgängliga i mätarskåpet alternativt vid mätarplatsen.
Mätning
All produktion ska timmätas. E.ON Energidistribution ska i förekommande fall
byta elmätaren för att uppfylla detta krav.
Nätnytta
Mikroproducenten har rätt till ersättning (eon.se/el/elnat/salja-el) enligt
ellagen från elnätsföretaget för den nytta som mikroproducentens produktion
gör i elnätsföretagets nät.

Kontrolluppgift till Skatteverket avseende skattereduktion
Om kunden har anmält till elnätsföretaget att kunden producerar förnybar el
och har en huvudsäkring om max 100 A ska elnätsföretaget lämna
kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket el som matas in och tas ut i
anslutningspunkten. Uppgifterna ligger till grund för Skatteverkets beräkning
av skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.
Fakturering
Om kunden har E.ON Energilösningar AB som elhandelsbolag samfaktureras
ersättningen för energin med den för nätnyttan från E.ON Energidistribution
AB. Ersättning för produktionen utbetalas normalt då beloppet överskrider
200 kronor. Mindre belopp påföres nästkommande debiteringsperiod.
Momsplikt
Kunden har skyldighet att innan driftsättning av anläggningen informera
nätägaren om kunden är momspliktig för produktionsersättningen.
Information om momspliktighet lämnas till DistributorerProducenter@eon.se.
Om kunden säljer överskottsel medför den ersättning man får från
elhandelsföretaget och elnätsföretaget att kunden ska betala moms, om
ersättningen under ett beskattningsår överstiger 30 000 kronor exklusive
moms. Om momsutbetalning skett på grund av att kunden lämnat felaktig
information kan kunden bli återbetalningsskyldig. Om kunden är momsbefriad
kan kunden bortse från ovanstående information. För eventuella frågor kring
momsregistrering, kontakta Skatteverket.
Tvist, klagan och råd
Kunden kan vid behov, vända sig till Energimarknadsinspektionen (EI) ei.se
eller Allmänna reklamationsnämnden.
Övrigt
I övrigt gäller vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor, för närvarande, NÄT
2012 K (rev2.) i tillämpliga delar.

