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Nättjänstavgifter
Med hjälp av våra nättjänstavgifter ser vi till att distribuera elenergi från producent till kund ocherbjuda en nättjänst i anknytning till servicen: underhåll av elnätet och mätning av kundens elförbrukning samt en gratis feltjänst som har öppet dygnet runt.
Vi tillämpar alltid vårt elnätsavtal med dig samt tillhörande nättjänstvillkor och giltig prislista.
Alla priser inkluderar mervärdesskatt (24 %) om inget annat anges.

Rätt eldistributionsprodukt
Välj den produkt som lämpar sig bäst för dig med tanke på dina behov. Då du använt produkten i minst
ett år kan du vid behov byta ut den mot en annan.
På vår webbplats hittar du mer information om våra tjänster och produkter www.caruna.fi/sv.

Elskatt
I samband med vår faktura för eldistribution debiterar vi utöver de priser som nämns i vår giltiga
prislista, även giltig elskatt (energiskatt och en försörjningsberedskapsavgift) som baserar sig på
din förbrukning av el. Alla kunder tillhör automatiskt skatteklass 1 om inget annat anges. Kunden är
berättigad till skatteklass 2 om det på förbrukningsstället idkas industriverksamhet eller professionell växthusodling som enligt lag befriats från accis. Om kunden är berättigad till den lägre skatteklassen 2, bör nätbolaget få en skriftlig bekräftelse av dig som intygar saken.
Skatteklass 1: 2,79372 c/kWh (inkl. moms 24 %)
Skattekalss 2: 0,87172 c/kWh (inkl. moms 24 %), från och med 1.1.2021 0,07812 c/kWh

Eldistribution till bostäder och småhus
Produkter för eldistribution till bostadsfastigheter och småhus är vanligast, och används av såväl
privata hushåll som småföretag med ett elbehov som hålls inom ramarna för det sedvanliga. Huvudsäkringen på elförbrukningsstället får inte överskrida 63 A. Du kan välja mellan tre produkter.

Allmän el används ofta i flervåningshus och radhusbostäder, och är oftast det fördelaktigaste alternativet till fristående hus och sommarbostäder utan eluppvärmning.
Nattel lämpar sig bäst för lagrande eluppvärmning. Priset för distribution av el är fördelaktigare
under nattetid.
Säsongel lämpar sig bäst för direkt eluppvärmning. Det lönar sig att välja säsongel i synnerhet om det
under vintertid finns en möjlighet att använda alternativa uppvärmningsmetoder.

Allmän el
Grundavgift, € / månad .......................................................................................................................................5,90
Eldistribution c/kWh.............................................................................................................................................3,14

Nattel
Grundavgift, € / månad .................................................................................................................................... 12,95
Dagel c/kWh*..........................................................................................................................................................3,08
Nattel c/kWh...........................................................................................................................................................1,83
*) Dagel: mån–sön kl. 7–22

Säsongel
Grundavgift, € / månad.....................................................................................................................................12,95
Dagel, vintertid c/kWh*....................................................................................................................................... 4,16
Eldistribution under annan tid c/kWh.............................................................................................................. 1,87
*) Dagel, vintertid: mån–lör kl. 7–22 under tiden 1.11–31.3.

Tillfällig el
Tillfällig eldistribution lämpar sig för tillfälligt behov och kräver inget egentligt anslutningsavtal.
Distributionsprodukten är alltid Allmän el förutom för större mål då du ska välja antingen Effektel
1 LS eller Effektel 1 MS.
För tillfällig el debiterar vi grund- och effektavgiften dubbelt. För koppling till elnätet debiterar vi en
avgift enligt vår giltiga prislista för tjänster. Be vår kundtjänst om mer information om tillfällig el.

Eldistribution till industrin
Eldistribution via lågspänningsnätet lämpar sig för mål med stor elförbrukning i lågspänningsnätet. Ett typiskt mål är t.ex. produktionsbolag, affärer, lantgårdar och industrianläggningar med en
säkringsstorlek som överskrider 63 A.
För storindustrin erbjuder vi två produkter: Effektel 1 LS med ett pris som alltid är det samma oberoende av årstid eller tid på dygnet, samt Effektel 2 LS med ett fördelaktigare pris för sommartid,
vinternätter och söndagar.
Mätperioden för effektavgiften är en timme och avgiften bestäms enligt den månatliga toppeffekten. Effektavgiften debiteras enligt en minimieffekt om 40 kW. Avgiften för reaktiv effekt baserar
sig på den månatliga toppeffekten med ett avdrag om 20 procent för den aktiva effekten samma
månad.

Effektel 1 LS (0,4 kV tillförsel)
moms 0 %
Grundavgift €/ månad.........................................................................................................42,50
Effektavgift €/kVar, mån.......................................................................................................1,25
Avgift för reaktiv effekt, inmatning €/kVAr, mån........................................................... 4,05
Avgift för reaktiv effekt, uttag €/kVAr, mån................................................................... 4,05
Eldistribution c/kWh..................................................................................................2,32

moms 24 %
.............52,70
...............1,55
...............5,02
............... 5,02
............... 2,88

Effektel 2 LS (0,4 kV tillförsel)
moms 0 %
Grundavgift €/ månad ........................................................................................................42,50
Effektavgift €/kVar, mån.......................................................................................................2,09
Avgift för reaktiv effekt, inmatning €/kVAr, mån........................................................... 4,05
Avgift för reaktiv effekt, uttag €/kVAr, mån................................................................... 4,05
Dagel vintertid c/kWh*..............................................................................................2,42
Eldistribution under annan tid c/kWh......................................................................1,15
*) Dagel, vintertid: mån–lör kl. 7–22 under tiden 1.11–31.3.

moms 24 %
.............52,70
...............2,59
...............5,02
............... 5,02
...............3,00
............... 1,43

Produkter inom mellanspänningsnätet lämpar sig för industrier som förbrukar mycket el i mellanspänningsnätet. Dessa distributionsprodukter lämpar sig i allmänhet för t.ex. produktionsanläggningar av olika slag.
Det finns två produktalternativ att välja mellan: Effektel 1 MS som lämpar sig för mål där effektbehovet överskrider 600 kW och Effektel 2 MS som lämpar sig för mål där effektbehovet överskrider
1000 kW och den årliga förbrukningen är över 5000 megawattimmar.
Elen till industrin distribueras mha. en mellanspänning om 20 kV. Mätperioden för effektavgiften är
en timme och avgiften bestäms enligt den månatliga toppeffekten. Effektavgiften för mellanspänning debiteras enligt en minimieffekt om 200 kW. Avgiften för reaktiv effekt baserar sig på den
månatliga toppeffekten med ett avdrag om 20 procent för den aktiva effekten samma månad. Målet
bör ha en transformatorstation vars användning kunden ansvarar för.

Effektel 1 MS (20 kV tillförsel)
moms 0 %
Grundavgift €/ månad.................................................................................................227,00
Effektavgift €/kVar, mån.................................................................................................1,90
Avgift för reaktiv effekt, inmatning €/kVAr, mån.......................................................4,05
Avgift för reaktiv effekt, uttag €/kVAr, mån..............................................................4,05
Dagel vintertid c/kWh*..............................................................................................1,59
Eldistribution under annan tid c/kWh.......................................................................0,75

moms 24 %
...........281,48
................2,36
................5,02
...............5,02
...............1,97
...............0,93

Effektel 2 MS (20 kV tillförsel)
moms 0 %
Grundavgift €/ månad....................................................................................................1550,00
Effektavgift €/kVar, mån.......................................................................................................1,90
Avgift för reaktiv effekt, inmatning €/kVAr, mån........................................................... 4,05
Avgift för reaktiv effekt, uttag €/kVAr, mån................................................................... 4,05
Dagel vintertid c/kWh*..............................................................................................1,05
Eldistribution under annan tid c/kWh...................................................................... 0,61
*) Dagel, vintertid: mån–lör kl. 7–22 under tiden 1.11–31.3.

moms 24 %
........ 1922,00
................2,36
................5,02
...............5,02
...............1,30
...............0,76

Upprätthållning av elanslutning
Om du inte längre har behov av el på ditt förbrukningsställe men inte vill säga upp din anslutning kan
du stänga av den tillfälligt och lägga den på upprätthållning. Anslutningar som lagts på upprätthållning har ingen elmätare, men anslutningsavtalet fortsätter att gälla.
Även Caruna kan lägga en anslutning på upprätthållning om anslutningen inte kopplats till elnätet
inom sex (6) månader efter den tidpunkt då kopplingen varit möjlig att genomföra.
Vi debiterar en avgift enligt vår giltiga prislista för att lägga en elanslutning på upprätthållning
samt för dess återaktivering.

Avgift för upprätthållning av nättjänst
€/mån
Elanslutningens storlek är max 63 A............................................................................................................11,00
Elanslutningen överskrider 63 A (0,4 kV)....................................................................................................80,00
Elanslutningens storlek är 20 kV................................................................................................................ 320,00

Kundtjänst
Tfn 0200 23222
Vardagar kl. 8–18
Samtalsavgift lna/msa

Felanmälan
Tfn 0800 195011
(gratis 24/7)

Telefonväxel
Tfn 020 520 20
Vardagar kl. 8–16
www.caruna.fi/sv

