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Elenia ansvarar för elnätstjänsterna inom sitt nätområde. Med en elanslutning kan du ansluta 
dig till elnätet och få el till ditt nya hem, din fritidsbostad eller ditt företag. För detta uppbärs 
en anslutningsavgift enligt anslutningsprislistan. Avgiftens storlek beror på byggnadens läge, 
huvudsäkringens storlek och anslutningseffekten. Anslutningarna prissätts enligt zoner på 
basis av sitt geografiska läge. Mot anslutningsavgift levererar nätbolaget en ändamålsenlig 
överföringskanal till en anslutningspunkt enligt överenskommen tidtabell.

LÅGSPÄNNINGSANSLUTNINGAR 
(inkl. moms 24 %)

Huvudsäkring/A Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4

3 x 25 1 785 € 2 214 € 3 153 € 5 515 €

3 x 35 2 499 € 3 100 € 4 414 € 7 722 €

3 x 50 3 570 € 4 429 € 6 306 € 11 031 €

3 x 63 4 498 € 5 580 € 7 945 € 13 899 €

3 x 80 5 711 € 7 086 € 10 089 € 17 649 €

3 x 100 7 139 € 8 857 € 12 612 € 22 062 €

Över 100 (1 kW=1,5 A) 71,4 €/A 88,6 €/A 126,1 €/A *

Trefasanslutn 25 A 1 190 € 1 476 € 2 102 € 3 677 €

* fall till fall prissättning
Den största lågspänningsanslutningsstorleken i Elenias nätverk är 3x1250 A 

ELANSLUTNINGAR PÅ 20 KV
(inkl. moms 24 %)

Konsumtion högst 2 MVA 43,6 €/kVA.

Komsumtion över 2 MVA
Anslutningsavgiften baseras på de direkta expansionskostnaderna som 
uppstår ur anslutning till elnätet samt en kapacitetsreservationsavgift.

ANSLUTNINGAR AV 0,4 KV OCH 20 KV ELPRODUKTION 
(inkl. moms 24 %)

Produktion högst 2 MVA Anslutningsavgiften baseras på de direkta expansionskostnaderna som 
uppstår ur anslutning till elnätet.

Produktion över 2 MVA Anslutningsavgiften baseras på de direkta expansionskostnaderna som 
uppstår ur anslutning till elnätet samt en kapacitetsreservationsavgift.

EL- OCH PRODUKTIONSANSLUTNINGAR PÅ 110 KV 
(inkl. moms 24 %)

14 880 € / MVA



PRISZON FÖR ANSLUTNINGSAVGIFT PÅ BASIS AV 
ELFÖRBRUKNINGSPLATSENS LÄGE
Zon V1 Alla anslutningar på detaljplanområde ingår i Zon V1 utan limitation, oavsett 

avståndet (gäller inte översiktsplaner, stranddetaljplaner eller strandplaner).
Ytterligare i Zon V1 ingår anslutningar, vars elförbrukningsplatsens kortaste 
uppmätta avstånd från en existerande distributionstransformator är 0–200 m,
även om anslutningen ligger utanför detaljplaneområde.

Zon V2 Annat än detaljplaneområde. Elförbrukningsplatsens kortaste uppmätta avstånd 
från en existerande distributionstransformator 200–400m. 

Zon V3 Annat än detaljplaneområde. Elförbrukningsplatsens kortaste uppmätta avstånd 
från en existerande distributionstransformator 400–600m.

Zon V4 Annat än detaljplaneområde. Elförbrukningsplatsens kortaste uppmätta avstånd 
från en existerande distributionstransformator 600–1000m

Avståndet till elförbrukningsplatsen mäts från en existerande distributionstransformator på 
20 kV/0,4 kV som ägs av Elenia. Tidigare avtalade, gällande områdespriser och efteranslutnings-
klausuler beaktas i prissättningen av en ny anslutning eller ändringar i anslutningen. 

Område utanför zonerna V1, V2, V3 och V4
Om elförbrukningsplatsen är belägen utanför zonerna,fastställs anslutningsavgiften från fall till fall.

Små objekt 
Anslutningsavgiften för små objekt, som förstärkarskåp för gemensamma antenner samt trafikmär-
ken, är 927 € (inkl. moms), såvida anslutningskostnaderna inte överstiger det. Priset är dock till 
högst enlight gällande prislistan. För anslutningar av små objekt behövs ingen mätning. 

Tillfällig anslutning
För tillfälliga anslutningar uppgörs ett anbud från fall till fall. 

• Anslutningsavgifterna är 
mervärdesskattepliktiga.

• Anslutningsavgiften återbetalas inte när 
avtalet upphör.

• Anslutningsavgifterna kan överföras i 
enlighet med de allmänna 
anslutningsvillkoren.

• Anslutningsavgifterna enligt denna prislista 
inkluderar förutom byggnadskostnaderna 
även en kapacitetsreserveringsavgift.

• Anslutningspunkten fastställs i 
anslutningsavtalet.

• I anslutningsavgifterna ingår inte sådan 
anslutningsledning som nämns i 
elmarknadslagen. Anslutningsledningen och 
dess konstruktioner ska överensstämma 
med nätinnehavarens instruktioner och 
dimensioneringskrav.

• Vid leverans av elanslutningar iakttas de 
allmänna anslutningsvillkoren för 
elförbrukningsplatser. Vid leverans av 
elanslutningar på 110 kV iakttas villkoren för 
anslutning till högspänningdistributionsnät. 

• Avgifterna för upprätthållande av anslutning 
anges i nättariffen.

Vänligen notera



Med räknaren får du priset på en elanslutning: 
www.elenia.fi/sahkoliittyma

Anslutningsförsäljning  ............. 020 690 025 
vardagar kl. 8–20, lördagar kl. 9–16

E-post  
asiakaspalvelu@elenia.fi

Felanmälan ..........................................0800 100 100

Växel .............................................................020 586 11 
vardagar kl. 8-16

www.elenia.fi

BESTÄLL EN ELANSLUTNING

PL 2, 33901 TAMPERE




