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Herrfors Nät-Verkko Oy Ab
anslutnings- och mätapparatpriser
inkl. moms 24 %
Med anslutningsavgiften täcks de kostnader som normalt uppstår framtill anslutningspunkten när en elanläggning ansluts till eldistributionsnätet, vilka framgår ur dessa tillämpningsanvisningar. Anslutningsavgiften
inkluderar mervärdesskatt (24%). Anslutningen kan överföras till ny ägare t.ex. när en fastighet byter ägare.
Anslutningsavgiften återbetalas inte när en anslutning tas ur bruk.
Anslutningspunkten definieras i anslutningsavtalet. I anslutningsavgiften ingår inkopplingen till distributionsnätet. Mätapparaterna ingår inte i anslutningsavgiften.

LÅGSPÄNNINGSANSLUTNINGAR (0,4 kV)
Anslutningsavgifter utan anslutningsjordkabel inpå tomten.
OBS! Granskning och inmätning av anslutningskabeln före igenfyllning av kabeldiket

ANSLUTNINGSAVGIFT ZON 1
Zon 1 omfattar fastställda byggplaneområden. Gäller inte strandbyggplaner och strandgeneralplaner vilka
normalt hör till områdesprissättningen.
PRISLISTA (inkl. moms 24%)
SÄKRING
3 x 25 A 		
3 x 35 A 		
3 x 50 A 		
3 x 63 A 		
3 x 80 A		
3 x 100 A		
Över 3 x 100 A		

1700 €
2290 €
3190 €
4100 €
5250 €
6500 €
65 € / A

En effektbaserad anslutning omvandlas till anslutning enligt huvudsäkringar med hjälp av förhållandet
1 kVA = 1,45 A
Definitionen av effektökning baserar sig på ändringen i den toppeffekt som faktureras.

ANSLUTNINGSAVGIFT ZON 2A

Högst 50 A anslutningar vilkas avstånd från existerande transformatorstation är högst 400 m. Gäller inte
transformatorstationer som hör till områden med områdesprissättning. För över 50 A anslutningar gäller
prissättning från fall till fall dock minst ett pris som motsvarar avgiftsförhållandet mellan denna och zon 1
enligt prislistan.
PRISLISTA (inkl. moms 24%)
SÄKRING		
3 x 25 A 		
2280 €
3 x 35 A 		
3090 €
3 x 50 A 		
4300 €

ANSLUTNINGSAVGIFT ZON 2B

Högst 35 A anslutningar vilkas avstånd från existerande transformatorstation är 401 m – 600 m. Gäller inte
transformatorstationer som hör till områden med områdesprissättning. För över 35 A anslutningar gäller
prissättning från fall till fall dock minst ett pris som motsvarar avgiftsförhållandet mellan denna och zon 1
enligt prislistan.
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PRISLISTA (inkl. moms 24%)
SÄKRING		
3 x 25 A 		
3130 €
3 x 35 A 		
4230 €

ANSLUTNINGSAVGIFT ZON 2+

Högst 25 A anslutningar vilkas avstånd från existerande transformatorstation är 601 m – 800 m. Gäller inte
transformatorstationer som hör till områden med områdesprissättning. För över 25 A anslutningar gäller
prissättning från fall till fall dock minst ett pris som motsvarar avgiftsförhållandet mellan denna och zon 1
enligt prislistan.
PRISLISTA (inkl. moms 24%)
SÄKRING		
3 x 25 A 		
4230 €

ANSLUTNING MED LITEN EFFEKT		

580 € (utan anslutningskabel)
Anslutningseffekten får vara högst 1000 W; t.ex. 1-fasig anslutning till kabel-TV-förstärkare, teleförstärkare,
ljustavla, reklamtavla eller dylikt.
Om det behövs elnät för anslutningen tillkommer kostnaderna för att bygga ifråga varande nät.

ÖVRIGA OMRÅDEN SOM INTE HÖR TILL ZONERNA 1, 2A, 2B ja 2+

För anslutningar som befinner sig utanför zon-prissättningen tillämpas antingen områdesprissättning eller
prissättning från fall till fall.

ÄNDRING AV HUVUDSÄKRINGSSTORLEKEN

När anslutningen förstoras är tilläggsanslutningsavgiften skillnaden mellan anslutningsavgiften för nya och
tidigare huvudsäkringarna.
Vid effektbaserade anslutningar uppbärs en tilläggsanslutningsavgift när den fakturerade toppeffekten överskrider anslutningseffekten enligt anslutningsavtalet. Ifall förstärkningskostnaderna i nätet är större än ovan
nämnda skillnad uppbärs anslutningsavgift enligt dessa förstärkningskostnader.
För ändring från 1-fas anslutning till 3-fas i trefasnät uppbärs 580 € (anslutningskabel ingår inte). Kostnaderna för ev. ändringar i distributionsnätet faktureras skilt från fall till fall.
Ändringskostnaden vid byte av huvudsäkringsstorleken är 80 €.
Skillnaden i anslutningsavgiften krediteras inte när säkringsstorleken minskas (anslutningen enbart överföroch flyttbar).

MELLANSPÄNNINGSANSLUTNINGAR (20 kV)
Inom zonerna 1 och 2 (inom 800m) är anslutningsavgiften 9460 € + 43 720 €/MVA
Utanför zon-prissättningen tillämpas prissättning från fall till fall.
El-distributionen sker på 20 kV spänningsnivå. Abonnenten skaffar, äger och bekostar sin transformatorstation samt svarar för driften och dithörande installationer.
Anslutningens effektökning prissätts enligt (Pnya – Ptidigare) x 43 720 €/MVA

MÄTARAVGIFTER
PRISLISTA (inkl. moms 24%)
25 A…63 A 		
Över 63 A 		
20 kV / 100 V		

310 €
510 €
1200 € - 3050 €

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab
Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD
(06) 7815 300

