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Produktionstariff P3, <= 43,5kW, 400/230V 
 

För pågående anslutning och överföring av el till nät som innehas av 
 

Linde Energi AB 
 
 Gäller från och med 2023-01-01 och beräknas årsvis enligt A–G nedan. 
 
 

A  ERSÄTTNINGAR 
 
 1 Effektersättning öre/kWh 0,21 
 
 2 Produktionsersättning öre/kWh/höglasttid 8,89 
  
 3 Produktionsersättning öre/kWh/övrig tid 4,87 
 
 

B  ÅTERBETALNING AV ERSÄTTNINGAR 
 
 1 Effektersättning återbetalas enligt A1 och beräknas på producerad volym kWh 

föregående månad (12mån). 
 
 2 Produktionsersättning höglasttid återbetalas enligt A2 för vardagar kl. 06-22 under 

månaderna januari, februari, mars, november och december. Vardag är normalt 
måndag - fredag. Röd helgdag som inträffar måndag-fredag betraktas ej som vardag.   

  
  Produktionsersättning övrig tid återbetalas enligt A3.  
 
  

C  ABONNERAD EFFEKT 
 
  Om någon månadseffekt överstiger den avtalade anslutningssäkringen eller 

anslutningseffekten ska ny anslutningssäkring eller ny anslutningseffekt bestämmas 
och anslutningsavgift betalas av kunden för utökad anslutning enligt aktuella avgifter 
och villkor för anslutningsavgifter. 

 
 

D  ABONNEMANG 
 
  Kunden är ansvarig för avtalat abonnemang och för all överföring till dess 

slutavläsning gjorts. Avtal ska sägas upp enligt villkoren i tecknat avtal. Ägarbyte ska 
anmälas skriftligen via en blankett om avtalsöverlåtelse. 
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E  SKATTEREDUKTION 
 

  Enligt gällande inkomstskattelag (1999:1229) 67 kap 27-33 § (mikroproduktion av 
förnybar el) har en innehavare av produktionsanläggning för förnybar elenergi rätt 
till skattereduktion för el som matas in på elnätet. För att detta ska gälla får 
anslutningspunktens säkring vara högst 100 Ampere. Produktionsanläggningen ska 
ha samma anslutningspunkt och huvudsäkring som privatbostadens anslutning till 
elnätet. Underlag för skattereduktion består av de kilowattimmar (kWh) förnybar el 
som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många 
kilowattimmar el som har tagits ut under samma år. Uttaget av el i 
anslutningspunkten måste således vara större än inmatningen av el. 

   
  Skattereduktion förutsätter att en anmälan om förnybar elproduktion och 

inmatning i anslutningspunkten har gjorts till nätägaren (Linde Energi AB). Efter en 
sådan anmälan ansvarar Linde Energi AB för inrapportering till Skatteverket 
gällande inmatad och uttagen elenergi i anslutningspunkten. För mer information se 
skatteverket.se 

 
 
F  ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 
 
  I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev.2) samt NÄT 2012 N (rev) 

lågspänning, som finns på vår hemsida www.lindeenergi.se. Tillsyn av avgifter och 
villkor utövas av Energimarknadsinspektionen. 

 
 

G  SKATTER 
 
  Mervärdesskatt, energiskatt och andra skatter enligt gällande skattelagstiftning 

tillkommer. 
 


