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Statens energimyndighets föreskrifter om formerna
för redovisning och utbetalning m.m. av stöd till
småskalig elproduktion;

NUTFS
2000:5
Utkom från
trycket den
2000

beslutades den 10 augusti 2000.
Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 4 och 6 §§ förordningen (2000:614)
om stöd till småskalig elproduktion.

Inledning
1 § Begreppet ”småskalig elproduktionsanläggning” definieras i 1 § andra stycket
förordningen om stöd till småskalig elproduktion.
Redovisningens utformning
2 § Köpare av el, som producerats i en småskalig produktionsanläggning under tiden den 1
november 1999 – 31 december 2000, skall skriftligen redovisa till Statens energimyndighet
volymen av den faktiska produktionen av sådan el som köpts av innehavare av småskalig
elproduktionsanläggning under nämnda tid eller del därav, sådan den registrerats vid mätning
eller beräknats och rapporterats av nätägaren enligt 15-18 §§ förordningen (1999:716) om
mätning, beräkning och rapportering av överförd el.
Vid köp av el från flera småskaliga produktionsanläggningar som är belägna i närheten av
varandra och som gemensamt matar in el på ledningsnätet, skall köparen redovisa köpen från
varje anläggning för sig.
I det fall innehavare av småskalig elproduktionsanläggning i samma juridiska person bedriver
annan elproduktion eller elhandelsverksamhet, skall redovisningen istället göras av
innehavaren av den småskaliga elproduktionsanläggningen. Så får ske också i fall där nämnda
verksamheter bedrivs i skilda juridiska personer, men inom en och samma koncern.
Redovisning skall göras i efterskott för dels perioden den 1 november 1999 – 30 juni 2000,
dels därefter kvartalsvis.
3 § Varje redovisning skall innehålla uppgifter i de avseenden som framgår av Statens
energimyndighets formulär för utbetalning av stöd till småskalig elproduktion. Redovisning
får vara gemensam för flera produktionsanläggningar, men skall i så fall specificera varje
produktionsanläggning, dess maximala effekt och köpt volym el av dess produktion under
berörd redovisningsperiod.

I det fall innehavare av småskalig elproduktionsanläggning och köpare av el från
anläggningen i avtal, som var tillämpligt dem emellan före den 1 november 1999, bestämt om
avräkning på sådant sätt att särskild avräkning inte erfordras för tiden den 1 november – 31
december 1999, skall den stödberättigade produktionen för den tiden beräknas med ledning av
den sista avräkningen dem emellan för 1999.
4 § Köparen skall i varje redovisning försäkra dels att han har, eller har haft, ett giltigt avtal
med innehavaren av den småskaliga elproduktionsanläggningen, som avses i redovisningen,
om inköp av el som producerats i anläggningen under den ifrågavarande
redovisningsperioden, dels att han och innehavaren ifråga avtalat att stödet i dess helhet skall
tillkomma innehavaren av elproduktionsanläggningen. Med avtal likställs att köparen ensidigt
i särskild ordning utfäst sig gentemot innehavaren att stödet i dess helhet skall tillkomma
innehavaren av elproduktionsanläggningen.
Ingivaren av redovisningen skall på Statens energimyndighets begäran tillställa myndigheten
bestyrkt kopia av avtal eller andra dokument för att styrka uppgifter i redovisningen.
Utbetalning av stöd
5 § Statens energimyndighet betalar ut stöd, som uppgår till 9 öre per producerad och försåld
kWh el, i efterskott snarast efter utgången av varje tidsperiod som anges i 2 § sista stycket.
Första utbetalningen görs snarast efter ikraftträdandet av denna föreskrift för perioden den 1
november 1999 – 30 juni 2000.
Utbetalning sker till den som givit in redovisningen i enlighet med 2 §.
6 § Om Statens energimyndighet beslutat om utbetalning av stöd till för högt belopp på grund
av felaktig uppgift i redovisningen, är köparen som tagit emot betalningen skyldig att
återbetala det överskjutande beloppet till Statens energimyndighet.
________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket.
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