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Anslutningsavgift
Du kan ansluta dig till Carunas elnät med en anslutningsavgift enligt denna prislista. Anslutningsavgiften
inkluderar byggnadskostnader för anslutningen samt kapacitetsreservationsavgiften. Anslutningspunkten
ligger vanligtvis vid tomtens eller byggarbetsplatsens gräns som ska elektrifieras. Anslutningsavgiften
påverkas av byggplatsens placering och huvudsäkringsstorleken eller anslutningseffekten. Mer
information: caruna.fi/sv/elanslutningar.
Anslutningsavgiften returneras inte om avtalet upphör. För tidigare fastställda anslutnings- eller
områdespriser är förfarandet i enlighet med överenskomna villkor.
Det lönar sig att beställa en ny elanslutning redan i början av byggandet på vår webbplats caruna.fi/
tilaa. Byggandet av elnätet tar i genomsnitt 1 till 4 månader efter att båda parter har undertecknat
anslutningsavtalet. För leverans av elanslutningen iakttar vi de anslutningsvillkor som rekommenderas av
Finsk Energiindustri rf: caruna.fi/avtalsvillkor.

ANSLUTNINGSKABEL
Kunden ansluter till Carunas elnät med en anslutningskabel. Kabeln ingår inte i anslutningsavgiften och.
kunden avtalar om att bygga en anslutningskabel med sin egen elentreprenör. Krav på dimensionering av
anslutningskabeln ges i Carunas entreprenörsanvisningar.
Elentreprenören måste vara certifierad och uppfylla alla lagstadgade kompetenskrav. Du kan söka efter
elentreprenörer inom Carunas område i Virtane-tjänsten: virtane.fi/liittymiskaapelit.

ZONBESKRIVNINGAR FÖR ELANSLUTNINGAR
Den så kallade zonprissättningen används vid prissättningen av elanslutningar. Anslutningszonen bestäms
av avståndet till närmaste distributionstransformator.

Zon 1
Detaljplansområden och anslutningar med ett direkt uppmätt avstånd från befintlig
distributionstransformator på högst 300 meter. På strandplansområden tillämpas distansbaserad
zonprissättning.

Zon 2
Anslutningar med ett direkt uppmätt avstånd från befintlig distributionstransformator på 300–600 meter.

Zon 3
Anslutningar med ett direkt uppmätt avstånd från befintlig distributionstransformator på 600–800 meter.
Huvudsäkringsstorleken får vara högst 3x35 A.

Vyöhykkeiden ulkopuolinen alue
Områdes- eller fallspecifik prissättning, där anslutningsavgiften utgörs av nätets expansionskostnader
och en kapacitetsreservationsavgift 28,60 €/A.

Anslutningsavgift Anslutningsavgift
zon 1
zon 2
€
€
Huvudsäkringsstorlek
3x25 A................................................................................................1 510
3x35 A................................................................................................2 110
3x50 A................................................................................................3 020
3x63 A................................................................................................3 810
3x80 A................................................................................................4 830
3x100 A............................................................................................. 6 040
3x125 A..............................................................................................7 560
3x160 A..............................................................................................9 670
3x200 A.......................................................................................... 12 090

Anslutningsavgift
zon 3
€

.........................1 820 ..........................2 980
.........................2 550 .......................... 4 170
.........................3 650
.........................4 600
.........................5 850
.........................7 320
.........................9 150
.......................11 710
.......................14 630

Amperepris för större säkringsstorlekar.............................. 60 €/A .......................73 €/A ....................... direkta
expansions
kostnader +
28,60 €/A
3-fasning av anslutningen (fasanslutningsavgift).......................480 ............................480 ............................. 480
(även utan
för zonerna)

Minianslutning *...................................................................................470 ............................ 470 ............................. 470
*) Telefonförstärkare, ljustavlor etc. när anslutningseffekten är högst 500 W.

LÅGSPÄNNINGSANSLUTNING
Lågspänningsanslutningen är lämplig för hem, fritidshus, gårdar och små samt medelstora
företag. Anslutningsavgiften baseras på huvudsäkringsstorleken och det direkt uppmätta
avståndet från anslutningspunkten till Carunas befintliga distributionstransformator. Storleken på
lågspänningsanslutningen får vara högst 960 A. Moms (24 %) ingår i anslutningsavgiften.

MINIANSLUTNING
Minianslutningen är endast lämpligt för enskild utrustning med mycket låg elförbrukning,
till exempel en reklamskylt. Utrustningens effekt får vara högst 500 watt.
För minianslutningar bygger kundens elentreprenör nätet fram till den
anslutningspunkt vi tillhandahåller. En minianslutning utrustas inte
med elmätare, utan fakturering sker med ett fast belopp
beroende på den anslutna utrustningens effekt.

MELLANSPÄNNINGSANSLUTNING
En mellanspänningsanslutning skaffas för större elanvändning. För förbrukningsanslutningar från 0,7
MVA effektbehov och för produktionsanslutningar från 0,3 MVA. I princip ansluts anslutningar på över 15
MVA till högspänningsdistributionsnätet. Ovanstående effektgränser är vägledande och kan avvikas från
av motiverade skäl. Elleveransen för en mellanspänningsanslutning sker med en spänning på 20 kilovolt.
Anslutningsavgiften baseras på de direkta expansionskostnaderna som uppstår ur anslutning till elnätet
samt en kapacitetsreservationsavgift.
Anslutningspunkten är vid Carunas nätstation eller vid kopplingsstationen som byggs vid
ledningsanslutning. Abonnenterna äger och betalar för utrustningen bakom anslutningspunkten och
ansvarar för anslutningskabeln med grävningsarbeten.
För förstorning av mellanspänningsanslutningen debiteras direkta expansionskostnader och en
kapacitetsreservationsavgift som baseras på skillnaden mellan den nya och gamla anslutningseffekten.
Om den maximala månatliga toppeffekten som nämns i anslutningsavtalet överskrids två gånger
under samma kalenderår kommer vi debitera en ytterligare anslutningsavgift baserat på
kapacitetsreservationsavgiften för skillnaden mellan den nya (årets högsta skenbara effekt) och den
gamla anslutningseffekten.
Pris (moms 0 %)
Anslutningspunkt
Nätstation
direkta expansionskostnader + 8,8 €/kVA
Kopplingsstation
direkta expansionskostnader + 16 €/kVA

Pris (moms 24 %)

Direkta expansionskostnader + 10,91 €/kVA
Direkta expansionskostnader + 19,84 €/kVA

Du hittar prislistan för anslutningar och nättjänster för elproduktion på webbplatsen caruna.fi/priser.

GÖR ÄNDRINGAR I ELANSLUTNINGEN
FÖRSTORNING AV ELANSLUTNINGEN, DET VILL SÄGA ÄNDRING AV ANSLUTNINGSRÄTTEN
Vi debiterar för förstorning av anslutningen enligt zonprissättningen för skillnaden mellan den gamla och
den nya huvudsäkringsstorleken. Vid debiterar dessutom nödvändiga anslutnings- och mätningsarbeten
enligt den separata prislistan för nättjänster.
Om elanslutningen ligger utanför zonprissättningen debiteras en kapacitetsreserveringsavgift på
28,60 €/A gånger förändringen av anslutningskapaciteten som en extra anslutningsavgift.
Om elanslutningens huvudsäkringsstorlek minskas krediterar vi inte anslutningsavgiften.
Anslutningsrätten kan dock inte minskas.

TIDSBUNDET ANSLUTNINGSAVTAL
En tidsbunden elanslutning är lämplig för tillfällig elanvändning, till exempel elektrifiering av en
byggarbetsplats under byggarbetet. Avtalet ingås för högst två år åt gången.
Vi debiterar för anslutningen i enlighet med vår prislista. Grundavgiften och effektavgiften för
nättjänstprodukten debiteras dubbelt.

UPPRÄTTHÅLL AV ELANSLUTNING
En elanslutning kan stängas av tillfälligt, dvs. läggas på upprätthållning, då du inte behöver el just nu
men eventuellt på nytt i framtiden. För en anslutning som är på upprätthållning tas elmätaren bort, men
anslutningsavtalet är fortsättningsvis i kraft.
Caruna kan också överföra elanslutningen till upprätthållning, om anslutningen inte har anslutits till elnätet
inom sex månader efter att anslutning har varit möjligt.
Vid debiterar avgifter enligt prislista för att lägga på upprätthållning och ibruktagning på nytt.
Du kan beställa upprätthållning av elanslutningen på vår webbplats caruna.fi/sv/elanslutningar.
TJÄNSTEAVGIFTER
€ (inkl. moms 24 %)
Mätning, koppling och frånkoppling av byggplats-/tillfällig central (en kabel)...........................................500,00
extra kablar..........................................................................................................................................................150,00
Flyttning av mätare på kundens begäran
som separat arbete............................................................................................................................................150,00
i samband med annat arbete.............................................................................................................................. 50,00
Frånkoppling av utrustning från nätet och återkoppling...............................................................................150,00
Installationsbesök av installatör *.......................................................................................................................120,00
*) Kommer också att debiteras i fall där det beställda arbetet inte kan utföras av skäl som beror på
kunden.
AVGIFTER FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE
€/mån
AV NÄTTJÄNST
Elanslutningens storlek högst 63 A...................................................................................................................... 11,00
Elanslutningens storlek över 63 A (0,4 kV)......................................................................................................... 80,00
Elanslutningens storlek 20 kV..............................................................................................................................320,00

KUNDTJÄNST
Sköt dina ärenden 24 h i Caruna+
I tjänsten Caruna+ på carunaplus.fi kan du sköta dina elärenden då det passar dig. Du kan följa
dina fakturor, flytta betalningsdatum, följa din elförbrukning, eller uppdatera dina kunduppgifter.
Avgiftsfri Caruna+ är tillgänglig för dig dygnet runt både på webben och som mobilapplikation.
Du kan få mer information snabbt och enkelt i caruna.fi chat eller 0200 23222 (lna/msa)
vardagar kl. 8–18 och företagskunder 0200 23424 (lna/msa) vardagar kl. 8–16.
Gör alltid brådskande felanmälningar till vår felanmälningstjänst på 0800 1 95011 (24 h).
I annat fall räcker det med anmälan med blankett på caruna.fi/sv/felanmalan.
Telefonväxel
Tel. 020 520 20 vardagar kl. 8–16.

facebook.com/caruna.fi

twitter.com/carunasuomi

