
Sälj din överskottsel till oss och få...

...spotpris* + 5 öre

Att göra egen el av solens energi är både lönsamt och energismart. Med 
statligt stöd och vårt erbjudande får du får du lika bra betalt för det 
elöverskott du producerar som de kilowattimmar du konsumerar kostar dig.

Villkor för detta är att du:

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är ett kvitto som verifierar vilken typ av el som en elproducent har producerat. 
Är elen tillverkad av vattenkraft, kärnkraft eller solceller? Ursprungsgarantier är viktiga för att 
elhandlare ska kunna sälja ursprungsspecifik el till konsumerande kunder. Som producent har du 
rätt att få ursprungsgarantier från Energimyndigheten efter att de har godkänt din anläggning. 
En ursprungsgaranti motsvarar 1 000 kWh. Värdet för ursprungsgarantier är idag väldigt lågt, för 
vind och sol ligger det på cirka 1 öre/kWh.

...spotpris + 15 eller 10 öre 

Villkor för detta är att:
• Är privatperson
• Har både konsumtion och produktion hos oss
• Konsumerar mer än du producerar
• Är ansluten till det koncessionspliktiga elnätet
• Överlåter dina ursprungsgarantier till oss
• Om din anläggning är mellan 15 kW och 43,5

kW så kommer din nya ersättning att bli
spotpris + 10 öre.

• Är privatperson
• Har både konsumtion och produktion hos oss
• Konsumerar mer än du producerar
• Har en anläggning om max 43,5 kW
• Är ansluten till det koncessionspliktiga elnätet

*Spotpris = marknadspriset varje timme på nordiska elbörsen
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• Ersättning el: spotpris à cirka 30 öre + 15 öre
• Skatterabatt: 60 öre
• Nätnytta: cirka 5 öre

Det innebär för din producerade solel en intäkt på cirka 110 öre/kWh beroende på 
nätnytta och priset på el. Om du väljer att inte registrera dig hos Energimyndigheten blir 
din ersättning cirka 100 öre/kWh. 
För sin konsumtion betalar en normalkund cirka 120 öre/kWh vilket inkluderar 
elkostnad, energiskatt, nätöverföring och moms

Statlig skatterabatt gör det ännu bättre
Från 2015 bidrar staten med en skattereduktion på 60 öre/kWh för din överskottsproduktion. 
Gäller upp till max 30 000 kWh/år, vilket motsvarar 18 000 kr/år. 
Villkoren för för att få skattereduktionen är att du:
• framställer förnybar el
• matar ut din förnybara el och tar hem den el du konsumerar i en och samma anslutningspunkt.
• inte producerar mer el än du konsumerar (för att få hela skattereduktionen).
• har en säkring på högst 100 A i anslutningspunkten.

Även ersättning för nätnytta
Eftersom din elproduktion bidrar till att förlusterna minskar i det allmänna elnätet kan ditt 
elnätsföretag ersätta dig för din överproduktion i form av nätnytta.
Kontakta ditt elnätsbolag så får du information om ersättningsnivån. Göteborg Energi Nät 
AB betalar till exempel 6 öre/kWh för överskottsproduktion till dig som är mikroproducent.

Vad blir den sammanlagda ersättningen?
Med registrering hos Energimyndigheten för ursprungsgarantier blir din sammanlagda 
ersättning så här:

Intresserad?
Läs mer på www.goteborgenergi.se/solel. Där kan du även göra en intresseanmälan så 
kontaktar vi dig för att starta din resa från solsken till lampsken. Du kan även att höra 

av dig till vår kundservice på 031 -62 62 62.
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