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Anslutningsavgifter 1.1.2013

Zonindelning
Avgifterna bestäms enligt anslutningspunktens läge och anslutningens storlek.
Anslutningspunktens läge utgår från följande zonindelning:

zon 1 Detaljplanerat område (ej general- delgeneral- eller stranddetaljplan)
zon 2 Ej detaljplanerat område; högst 500 m från befintlig transf.station. Max 3x63 A
zon 2+ Ej detaljplanerat område; högst 800 m från befintlig transf.station. Max 3x25 A 
zon 3 Övrigt område

Angivna avstånd mätes inkluderande anslutningsledning

Avgifter
Ansl. / A Ansl.avgift zon 1 zon 2 zon 2+

nätb.avgift nätb.avgift nätb.avgift

€ € € €
3x25 A 1984,00 0 345,56 691,14
3x35 A 2790,00 0 467,54
3x63 A 4960,00 0 691,14
3x100 A 7936,00 0
3x160 A 12648,00 0
3x250 A 19840,00 0

Avgifter ovan innehåller 24% mervärdesskatt

Avgift för elanslutning utgår alltid minst enligt  anslutningsavgiftskolumnen ovan.
För zonerna 2 och 2+  tillkommer nätbyggnadsavgift enligt tabellen.
För anslutning i zon 3 (övrigt område) tillämpas områdesprissättning, och beräkning göres i varje fall separat.
Tidigare avtalade och gällande områdespriser beaktas vid nyanslutningar och
vid ändring av tidigare anslutningar. Övergång från områdespris till zonpris sker efter 15 år.
Områdesprissättning gäller på avgränsat område och byggkostnaderna fördelas mellan antalet
potentiella kunder. Byggtröskeln är i allmänhet 60 % anslutning. Efteranslutningsklausul kan tillämpas 10 år.
Anslutningsavgiften för anslutningar utanför zonerna ovan och då områdesprissättning inte gäller, 
bestäms från fall till fall.
För ändring till större huvudsäkringar debiteras skillnaden i avgiftsklass för respektive zon.

Mätaravgifter: 1-tids mätare 229,40 €, 2-tids mätare 279,00 €, indirekt mätare483,49 €

Årstariffanslutning och ändring till 3-fas
För årstariffanslutning (max 500 W) och för ändring från 1x25 A till 3x25 A är anslutningsavgiften 868,00 €
i zonerna 1, 2 och 2+. 

Tillfällig- och 20 kV anslutning
För tillfällig anslutning och anslutning till 20 kV nätet enligt särskild offert.

Övrigt
Om anslutning upphör, är avgifterna för ny anslutning till samma förbrukningsplats
minst lika stora som den tidigare anslutningens avgifter.

Anslutningsavgifterna ovan gäller inte för produktionsanläggningar.
I de ovannämnda avgifterna ingår inte anslutningsledning, central eller energimätning.

Vi tillämpar Finsk Energiindustri rf:s "Elanslutningsvillkor  AV 05".


