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Liittymismaksut 1.9.2017

Vyöhykejako
Maksut määräytyy liittymispisteen sijainnin ja liittymän pääsulakekoon mukaan.

Liittymispisteen sijainti perustuu seuraavaan vyöhykejakoon:

Vyöhyke 1 Asemakaava-alue (ei yleis-, osayleis- tai rantakaava-aluetta)

Vyöhyke 2 Muu kuin asemakaava-alue; enint. 600 m olemassa olevasta muuntamosta kaapelireittiä pitkin en. 3x63 A

Vyöhyke 2+ Muu kuin asemakaava-alue; enint. 1000 m olemassa olevasta muuntamosta kaapelireittä pitkin en. 3x25 A 

Vyöhyke 3 Muu alue

Mainitut etäisyydet mitataan sisältäen liittymisjohdon.

Maksut
Liittymä/A Liitt.maksu vyöhyke 1 vyöhyke 2 vyöhyke 2+

verkkomaksu verkkomaksu verkkomaksu

€ € € €

3x25 A 1984,00 0 345,56 691,14

3x35 A 2790,00 0 467,54 935,08

3x63 A 4960,00 0 691,14

3x100 A 7936,00 0 1016,39

3x160 A 12648,00 0 1524,59

3x250 A 19840,00 0

Taulukon maksut sisältävät 24% arvonlisäveroa.

Liittymismaksuna sähköliittymästä veloitetaan aina vähintään ylläolevan liittymismaksusarakkeen mukainen maksu.

Vyöhykkeissä 2 ja 2+ veloitetaan lisäksi taulukon mukaiset verkkomaksut.

Vyöhykkeessä 3 (muu alue) määritellään maksut tapauskohtaisesti aluehintana.

Aikaisemmin sovitut ja voimassa olevat aluehinnat huomiodaan uudelle liittyjälle sekä liittymän

muutoksen yhteydessä. Aluehinnasta siirrytään vyöhykehintaan 15 vuoden jälkeen.

Aluehintaa sovelletaan rajatulla alueella, ja rakennuskustannukset jaetaan potentiaalisten liittyjien määrällä.

Rakennuskynnys on yleensä 60 % halukkaita liittyjiä. Jälkiliittyjälauseketta voidaan soveltaa 10 vuotta.

Liittymien maksut vyöhykkeiden ulkopuolella ja kun aluehintaa ei ole, määritellään tapauskohtaisesti.

Muutoksesta suurempiin pääsulakkeisiin veloitetaan maksujen erotus kyseessä olevassa vyöhykkeessä.

Mittarihinnat: 1-aika mittari 229,40 €, 2-aika mittari 279,00 €, virtamuuntaja mittari 483,49 €

tuotantomittari 279,40€

Vuositariffiliittymä ja 3-vaiheistus
Vuositariffiliittymästä (enintään 500 W) ja muutoksesta 1x25 A:sta 3x25 A:iin on liittymismaksu 868,00  €

vyöhykkeissä  1, 2 ja 2+. 

Tilapäis- ja 20 kV liittymä
Tilapäisliittymästä ja liityntä 20 kV verkkoon  tarjouksen mukaan.

Muuta
Jos liittymissopimus puretaan, on saman sähkönkäyttöpaikan liittymis- ym. maksut 

vähintään yhtä suuret kuin entisen liittymän maksut.

Yllämainitut maksut eivät koske tuotantolaitoksia.

Mainittuihin maksuihin ei sisälly liittymisjohtoa, keskusta eikä energiamittausta.

Noudatamme Energiateollisuus ry:n "Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehtoja LE 2014".

http://energia.fi/sahkomarkkinat/sahkoverkko/sopimusehdot-ja-liittymismaksut
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