
SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN MIKROPRODUKTIONSANLÄGGNING TILL NÄTET
Med hjälp av våra tips garanterar du en lyckad och säker installation. 

DU VI

1. Bekanta dig med anläggningarna
Det lönar sig att bekanta sig med de produktionsanläggningar som finns på 
marknaden. Det är viktigt att anläggningen som du skaffar motsvarar alla 
tekniska krav i dokumenten SFS-EN 50549-1.

3. Ta kontakt med din lokala byggnadsinspektion 
Kontrollera med din kommuns byggnadsinspektion om det behövs ett bygg-
lov, åtgärdstillstånd eller endast en anmälan för installation av din mikro-
produktionsanläggning. 

4. Installationen sker
Anläggningen borde installeras av en certifierad elentreprenör som du har 
anlitat för arbetet. Se gärna till att elentreprenören fyller i informations-
blanketten gällande anslutning av produktionsanläggningen till elnätet. 

ELENTREPRENÖR

1. SKAFFA  
ANLÄGGNING

2. TA KONTAKT 
MED ELNÄTSBOLAGET

5. ANMÄLAN TILL 
NÄTBOLAG

4. INSTALLATION

5. Fyll i informationsblanketten till ditt elnätsbolag 
Du kan göra en anmälan om anläggningen genom att skicka in 
informationsblanketten som ni fyllt i tillsammans med elentreprenören. 

6. AVTAL MED DIN 
ELFÖRSÄLJARE

6. Teckna ett avtal gällande försäljning av  
överskottsproduktion
Kontrollera att din elförsäljare eller ditt elnätsbolag köper din överloppsenergi 
och teckna ett avtal.

7. SÄKERHET
7. Säkerheten kontrolleras 
Innan anläggningen kan tas ibruk, måste nätbolaget och elentreprenören 
tillsammans kontrollera att anläggningen motsvarar alla tekniska krav och 
att den är monterad på ett säkert sätt. 

8. TILLSTÅND
8. Elnätsbolaget ger tillstånd för ibruktagande 
Efter att både anläggningen och avtalen är i skick, ger nätbolaget tillstånd 
att ta anläggningen i bruk. 

9. KLAR FÖR ATT 
PRODUCERA

9. Du kan börja producera el 
Din nya produktionsanläggning är i bruk och du kan äntligen börja njuta av 
egen produktion.

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab
Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD
(06) 7815 300

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab
Tulolantie 21
84100 YLIVIESKA 
(08) 411 0400

2. Ta kontakt med ditt elnätsbolag 
Före en beställning sker kontaktas nätbolaget för utlåtande av anläggningen. 
Vid trefasiga elanslutningar skall även invertern inkopplas trefasigt.

3. LOVEN I SKICK


