
    
    

    

  
    

   
      

 

Nätarif 
1.5.2021 

Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi 
från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen, ansvarar för ett servicenum-
mer för felanmälan dygnet runt och tar hand om underhållet av elnätet. 

Bra at veta om elskat 
I samband med överföringsavgifterna uppbärs elskatt. Elskatten består av en accis och en försörjningsberedskaps-
avgift. Alla kunder hör automatiskt till skatteklass 1, om de inte har meddelat något annat. Skatteklass 2 omfattar 
företag som idkar tillverkande industri, gruvdrift eller yrkesmässig växthusodling. I fråga om den senare skatteklassen 

ska nätbolaget tillställas en skriftlig försäkran över verksamhetens art. Skatteklass 1: 2,79372 cent/kWh, inkl. moms 

24 %. Skatteklass 2: 0,07812 cent/ kWh, inkl. moms 24 %. 

Användaren har rätt att säga upp nätavtalet enligt nättjänstvillkor. 



 

      
 

 

           

  
  

  

     

     
          

 

Säkringsbaserade överföringsprodukter, moms 24 % 
En överföringsprodukt kan bytas ut mot en annan produkt en gång om året. 

Allmän överföring 
Denna produkt lämpar sig för kunder som förbrukar el mest dagtid. Vanligtvis har dessa kunder inte eluppvärmning. 
Överföringspriset bibehålls oförändrat dygnet runt, året om. 

Överföring Därtill uppbärs en grundavgift penligt huvudsäkringen: 
Excklusive elskatt 5,21 cent/kWh 1 x 25 A* och 1 x 35 A* 11,08 €/mån 

Skatteklass 1 8,00 cent/kWh 3 x 25 A** 19,67 €/mån 

* Förbrukningsställen med 1-fasanslutning, där det fi nns minst tre 3 x 35 A 33,96 €/mån 
förbrukningsställen bakom en anslutning (t.ex. flervånings- och rad- 3 x 50 A 
hus). Alla andra förbrukningsställen med 1-fasanslutning anses höra 
till säkringsgruppen 3 x 25 A. 3 x 63 A 

63,69 €/mån 

85,08 €/mån 

3 x 80 A 
** Alla förbrukningsställen om mindre än 3 x 25 A med 3-fasanslutning 

3 x 100 A anses höra till säkringsgruppen 3 x 25 A. 

131,44 €/mån 

154,98 €/mån 

Natöverföring 
Denna produkt lämpar sig för kunder som har eluppvärmingeller ett vattenburet sytem med eluppvärmning, Över-
föringspriset blir förmåligare vid övergång från dag till nattetid. 

Överföring Dag kl. 07–22 Natt kl. 22–07 Därtill uppbärs en grundavgift penligt huvudsäkringen: 
Excklusive elskatt 4,01 cent/kWh 2,45 cent/kWh 3 x 25 A 34,17 €/mån 

Skatteklass 1 6,80 cent/kWh 5,24 cent/kWh 3 x 35 A 57,06 €/mån 

3 x 50 A 91,80 €/mån 

3 x 63 A 135,17 €/mån 

3 x 80 A 203,66 €/mån 

3 x 100 A 247,24 €/mån 

Säsöngoverföring 
Denna produkt lämpar sig för kunder som har eluppvämning kompletterad med andra uppvärmningsalternativ vin-
tertid. Överföringspriset blir förmånligare vid övergång från vinter-till sommarsäsong samt vintertid under nätter och 

söndagar. 

Överföring 
Vintervardagar 1.11.–31.3. 
må–lö kl. 07–22 Övrig tid Därtill uppbärs en grundavgift penligt huvudsäkringen: 

Excklusive elskatt 4,92 cent/kWh 2,45 cent/kWh 3 x 25 A 40,65 €/mån 

Skatteklass 1 7,71 cent/kWh 5,24 cent/kWh 3 x 35 A 74,17 €/mån 

3 x 50 A 109,59 €/mån 

3 x 63 A 150,83 €/mån 

3 x 80 A 227,56 €/mån 

3 x 100 A 266,83 €/mån 

Tillfälling överföring 
Lämpar sig för tillfällig elförbrukning, t.ex. för elförsörjing av olika händelser och evenemang. 

Överföring Därtill uppbärs en grundagift 

Excklusive elskatt 19,29 cent/kWh 19,67 €/mån 

Skatteklass 1 22,08 cent/kWh 



 
        

    

  

  

    

 

  

 

    

 

           
  

  
      

   

 

   

   

     

 

       
          

        
  

 

   

   

    

  
          

        
   

Efektbaserade överföringsprodukter, moms 0 % 
En överföringsprodukt kan bytas ut mot en annan produkt tidigast efter ett års användning. Elleveransen faktureras 

utifrån timmätning. Leveranser på 20 kV förutsätter att kunden har en egen transformatorstation. 

Efektöverföring 1 
Överföring 

Excklusive elskatt 28,63 €/MWh Grundavgift 51,47 €/mån 

Skatteklass 1 51,16 €/MWh Effektavgift 2,66 €/kW, mån 

Skatteklass 2 29,26 €/MWh Avgift för reaktiv effekt 6,30 €/kVAr, mån 

Efektöverföring 2 
Vintervardagar 1.11.–31.3. 

Överföring må–lö kl. 07–22 Övrig tid 

Excklusive elskatt 38,09 €/MWh 18,08 €/MWh Grundavgift 66,20 €/mån 

Skatteklass 1 60,62 €/MWh 40,61 €/MWh Effektavgift 3,54 €/kW, mån 

Skatteklass 2 38,72 €/MWh 18,71 €/MWh Avgift för reaktiv effekt 6,30 €/kVAr, mån 

Efektöverföring 3 (20 kV leverans) 

Överföring 
Vintervardagar 1.11.–31.3. 
må–lö kl. 07–22 Övrig tid 

Excklusive elskatt 28,78 €/MWh 14,15 €/MWh Grundavgift 315,85 €/mån 

Skatteklass 1 51,31 €/MWh 36,68 €/MWh Effektavgift 2,44 €/kW, mån 

Skatteklass 2 29,41 €/MWh 14,78 €/MWh Avgift för reaktiv effekt 5,37 €/kVAr, mån 

I effektöverföringarna 1–3 beräknas debiteringseffekten av aktiv effekt som medelvärdet av de två högsta månadseffekterna under de senaste 
12 månaderna, dock minst 40 kW. I fråga om effektöverföring 3 beaktas under sommarmånaderna 80 % av månadseffekten vid beräkningen 
av debiteringseffekten. (månadseffekt = månadens största uppmätta medeleffekt per 60 minuter). I effektöverföringarna 1–3 beräknas debi-
teringseffekten av reaktiv effekt som den högsta månatligen uppmätta medeleffekten av reaktiv effekt per 60 minuter, från vilken man avdrar 
16 % av mängden fakturerbar aktiv effekt. 

Efektöverföring 4 (20 kV leverans) 

Överföring 
Vintervardagar 1.11.–31.3. 
må–lö kl. 07–22 Övrig tid 

Excklusive elskatt 11,34 €/MWh 5,90 €/MWh Grundavgift 21300,00 €/mån 

Skatteklass 1 33,87 €/MWh 28,43 €/MWh Effektavgift 0,79 €/kW, mån 

Skatteklass 2 11,97 €/MWh 6,53 €/MWh Avgift för reaktiv effekt 5,37 €/kVAr, mån 

I effektöverföring 4 beräknas debiteringseffekten som den andel som återstår då 6 000 kW avdras från den högsta medeleffekten per 60 
minuter som uppmätts under faktureringsmånaden. Debiteringseffekten av reaktiv effekt i effektöverföring 4 beräknas som den högsta månat-
ligen uppmätta medeleffekten av reaktiv effekt per 60 minuter, från vilken man avdrar 16 % av den högsta medeleffekten av aktiv effekt per 
60 minuter som uppmätts under faktureringsmånaden. 

Avgif för uppräthållande av anslutning (moms 24 %) 
Tas ut om kunden vill avbryta elförbrukningen och fortsättningsvis hålla anslutnings-avtalet i kraft, eller om kunden 
inte ingått avtal om inledande av elleverans inom tre månader från att en ny elanslutning installerats. För anslutningar 
om högst 63 A är avgiften 16,11 €/mån. För effekt anslutningar om över 63 A och 0,4 kV är avgiften 136,25 €/ 

mån och för 20 kV är den 453,94 €/mån. 



    

    

   

  

   

 

 

 

 

 

 

   
  

 

  
 

  

    
  

  

  

  

   

 

  

   
 

  

 

Överföring av elproduktion, moms 0 % 
Egen förbrukning €/MWh* 

Överföring €/MWh Vintervardagar jul-februari må–fre kl.7–21 Övrig tid 

Distributionsnät, produktion < 1 MVA 0,7** 0,0 0,0 

Distributionsnät, produktion ≥ 1 MVA 0,7 8,96 2,55 

*Avgifter av egen förbrukning definieras enligt Fingrids prislista. Senaste uppdateringen 01.01.2022. Egen förbrukning betyder den elproduk-
tion som har användts bakom anslutningspunkten och som inte matas in i nätet.. Egen förbrukning betyder inte kraftverkets egen elförbrukning. 

**Om kraftverkets nominaleffekt är mindre än 50 kVA, debiteras ej överföringsavgift. 

Avgifsfria tjänster 
• Installation av mätare 

• Byte av överföringsprodukt en gång i året 

• Handledning vid trädfällning i närheten av 

elledningar 

• Rådgivning om var jordkablar dragits 

• Rådgivning om elförbrukning 

• Utredning av elkvalitetsproblem 

• Avläsning av elmätare i samband med flyttning eller 
byte av elförsäljare 

• Följ din elanvändning via Elenia Aina service: 
www.elenia.fi/aina 

* Återkoppling ska beställas vardagar före kl. 13. 

Serviceavgifer, moms 24 % 
Borttagning, flyttning eller granskning av mätare (huvudsäkringsstorlek 3 x 63 A eller mindre) 160 € 

Borttagning, flyttning eller granskning av mätare (huvudsäkringsstorlek 3 x 80 A eller större) 250 € 

Borttagning eller flyttning av extra mätare från flermätarcentral (fr.o.m. 4. mätare) 55 € 

Servicebesök 125 € 

Betalningspåminnelse eller varning om brytning av elleverans (moms 0 %) 5 € 

Brytning av elleverans, brytning i en indrivningssituation (moms 0 %) eller återkoppling av el 55 € 

Utredningsarbete på kundens begäran 40 €/h 

Intyg över förbrukning 10 € 

Elförbrukningsrapport för energiintyg 25 €/objekt 

Besök hos kunden på grund av fel i kundens elapparat 125 € 

Timdebitering för elinstallatör 65 €/h 

Snabb kabelvisning 220 € 

Kundservice .................... 020 690 025 Växel .....................................020 586 11 

må-fr 8–20, lö 9–16 må-fr 8–16 

Felanmälan 24/7 ..........0800 100 100 

avgiftsfri www.elenia.fi 

www.elenia.fi
www.elenia.fi/aina



