
 

Datum  
Kundnummer  

    Jönköping Energi Nät AB – Särskilda avtalsvillkor för elproduktionsanläggning med en effekt på högst 1500 kW 
       Giltig från och med 2020-04-01 

 
Omfattning 
Dessa villkor gäller för anslutning av elproduktionsanläggning, med 
en installerad effekt på högst 1500 kW samt överföring av el till 
lågspänningsnätet 400/230 Volt (V) i Jönköping Energi Nät AB 
(JENAB) (556449-7575) nätområde. 
Avtalets ingående och giltighet 
Avtalet träder ikraft först när JENAB har godkänt den Avtalsanmälan 
som skriftligen gjorts av Producenten, se daterad Avtalsbekräftelse 
Elproduktion Elnät. Avtalet löper därefter tillsvidare. I avtalet mellan 
Producenten och JENAB tillämpas följande villkor i nämnd ordning: 

• Avtalsbekräftelse Elproduktion Elnät 
• Vid var tid gällande JENAB Särskilda avtalsvillkor för 

elproduktionsanläggning med högst 1500kW. 
• Tillämpningsbara delar vid var tid gällande Allmänna 

avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till 
elnät och överföring av el till sådana anläggningar till 
Konsument eller Näringsidkare. Aktuella Allmänna 
avtalsvillkor finns på vår hemsida www.jonkopingenergi.se. 

Eventuella ändringar och tillägg från Producentens sida i detta 
material måste skriftligen godkännas av JENAB. 
Vid eventuellt motstridiga villkor äger Avtalsbekräftelse Elproduktion 
Elnät företräde framför JENABs Särskilda avtalsvillkor för 
elproduktionsanläggning med en effekt på högst 1500kW, och sist 
branschens Allmänna avtalsvillkor. 
När elproduktion och elkonsumtion finns i samma anslutningspunkt 
ska producenten ha tecknat separata elnätsavtal för konsumtion och 
produktion i den punkten. Skulle produktionsavtal saknas har JENAB 
rätt att ta ut en avgift om 1500 SEK för uppläggning av produktionen i 
JENABs system. Utan avtal är det förbjudet att mata in energi på 
elnätet. 
 
JENAB har rätt att ändra i dessa Särskilda avtalsvillkor. Information 
om ändringen ska meddelas Producenten minst 1 månad innan den 
träder i kraft. 
Mottagande av meddelande 
Om meddelande från JENAB till Producenten sänts per sms eller e-
post ska det anses ha kommit Producenten tillhanda omedelbart vid 
avsändandet. Om det sänts per post, inom tre dagar från 
brevdatering.  
Överlåtelse 
JENAB äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis överlåta 
detta avtal på annan part. JENAB äger rätt att överlåta sin fordran, på 
Producenten till annan part. Det framgår av fakturan vem som äger 
fordran och är betalningsmottagare. 
Uppsägning 
Uppsägning av avtalet ska ske av kund minst 3 månader i förväg.  
Vid uppsägning av annan anledning än ägarbyte är det kundens 
ansvar att se till att produktionsanläggningen kopplas från elnätet. 
JENAB har rätt att besiktiga anläggningen och se till att mätaren inte 
längre kan mäta produktion. 
JENAB äger rätt att säga upp avtalet med 1 månads uppsägningstid.   
Behandling av personuppgifter 
JEAB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
behandlas vid tjänstens nyttjande. Dina personuppgifter behandlas i 
enlighet med 2016/679/EU Dataskyddsförordningen. Separat 
Integritetsskyddspolicy är ingånget mellan kund och JEAB. På vår 
hemsida finns det mer information om hur vi behandlar dina 
personuppgifter, www.jonkopingenergi.se/personuppgifter-pa-
jonkoping-energi. 
Begäran om rättelse av Personuppgifter eller begäran om vilka 
personuppgifter som behandlas skickas till Jönköping Energi AB, Box 
5150, 550 05 Jönköping. 
 

Elproduktionsanläggning 
Elproduktionsanläggningen ska vara godkänd av JENAB innan den 
ansluts till elnätet. 
Vid förändring av elproduktionsanläggningen ska detta anmälas till 
JENAB med en för-och färdiganmälan av en till JENAB anmäld 
elinstallatör. 
Produktionsanläggningens brytfunktioner ska vara tillgängliga för 
JENAB s personal. Producenten ansvarar för att JENAB har korrekta 
kontaktuppgifter till aktuell driftansvarig för produktionsanläggningen. 
Producenten är ansvarig för att funktionen och säkerheten på 
elproduktionsanläggning upprätthålls enligt rådande 
elsäkerhetsregler och skötselanvisningar från leverantören. 
Huvudsäkring/effektuttag 
Vid val av huvudsäkringen/effektuttag på anläggningen måste både 
högsta uttag och högsta möjliga inmatning av el beaktas.  
Mätning och rapportering 
Producentens inmatade el och uttag av el (kWh) i in- och 
utmatningspunkten mäts timvis och timavräknas, från det att 
elproduktionen anslutits till elnätet.  
Har Producenten upprättat konto på CESAR hos Energimyndigheten 
för Elcertifikat och ursprungsgarantier, mäter och rapporterar JENAB 
den el (kWh) som matas in på nätet i inmatningspunkten, till 
Energimyndigheten. 
 
Om anläggningen uppfyller kravet för skattereduktion dvs. max 100 A 
huvudsäkring och elproduktion av el, kommer JENAB årligen skicka 
kontrolluppgifter för det totala uttaget av el (kWh) samt inmatning av 
el (kWh) till Skatteverket och Producenten.  
Nätavgift och Energiersättning 
JENABs nätavgift för produktionsabonnemang samt Energiersättning 
för inmatad el (kWh), uppdateras kontinuerligt och debiteras/betalas 
ut enligt vid var tid rådande prislista. Aktuell prislista finns på vår 
hemsida www.jonkopingenergi.se eller kan beställas av JENABs 
kundservice. 
Nätavgift  
Nätavgift för produktionsabonnemanget debiteras månadsvis på 
Producentens elnätsfaktura för uttag av el. 
Ingen nätavgift tas ut för inmatning av el, om 
produktionsanläggningen har en huvudsäkring på högst 63 Ampere 
(A) och med en elproduktion som kan mata in en effekt om högst 
43,5 kilowatt (kW), och att uttaget av elenergi i kWh på anläggningen 
är större än inmatningen av elenergi under ett kalenderår. 
Energiersättning 
JENAB betalar ut Energiersättning till Producenten, för den el som 
matas in på elnätet, s.k. överskottsel (kWh). 
Energiersättning utgår endast så länge det finns en volym för 
nätförluster i JENABs nätområde (koncessionsområde) och under tid 
när nätet är i drift. 
Energiersättningen betalas ut, med moms, se momsregistrering, 
månadsvis i efterskott som ett avdrag på Producentens elnätsfaktura. 
Om Producenten endast har ett produktionsabonnemang, ansvarar 
Producenten för att lämna ett kontonummer som JENAB kan betala 
ut energiersättning till. 
Momsregistrering 
Producenten ansvarar för att momsregistrering uppfylls enligt 
rådande inkomstskattelag. 
Ansvarsgräns 
Ägogränsen och driftgränsen mellan JENAB och Producentens 
Elproduktionsanläggning går vid anslutningspunkten. 
Avbrottsersättning 
Avbrottsersättning betalas inte ut för produktionsabonnemang.  
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