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Gäller från 1.1.2021

Prislista för elöverföring

moms 0% 24%*

4,44 5,51
3,28 4,07

14,11 17,50

1,28 1,59
2,09 2,59

1,09 1,35

26,00 32,24

4,50 5,58

2,29 2,84

1,66 2,06
0,88 1,09

175,00 217,00

3,68 4,56

2,29 2,84

1,41 1,75

0,63 0,78

17,66 21,90

2,253 2,79372

Allmän överföring
Grundavgift €/mån

Överföringsavgift c/kWh

Tidsöverföring
Grundavgift €/mån

Effektavgift €/kW, mån 

Dagsöverföring c/kWh

Nattöverföring c/kWh

Effektöverföring, lågspänning 
Grundavgift €/mån

Effektavgift €/kW, mån

Reaktiv effekt €/kvar, mån

Vinterdag c/kWh

Övrig tid c/kWh

Effektöverföring, mellanspänning 
Grundavgift €/mån

Effektavgift €/kW, mån

Reaktiv effekt, inmatning €/kvar, mån

Vinterdag c/kWh

Övrig tid c/kWh

Årsöverföring
Årsöverföringsavgift €/40 W, år 

Elskatt
Skatteklass I c/kWh

Skatteklass II c/kWh 0,063 0,07812

Elskatt uppbärs på all elenergi som distribueras till kun-
derna via distributionsnätet. Elskatteavgiften består av 
elaccis och försörjningsberedskapsavgift. Elförbruknings-
ställen där det bedrivs produktion, datacenter tjänst eller 
yrkesmässig växthus odling kan på ansökan påföras 
elskatt enligt skatteklass II. Ansökningsblanketter kan 
beställas från kundtjänst. Närmare upplysningar om 
elskatten ges av Skatte förvaltningen vero.fi.

* Överföringspriserna med momsen inräknad är avrundade till
två decimaler.

Allmän överföring
Den största tillåtna huvudsäkringen är 3 x 63 A.

Tidsöverföring
Dagsöverföringspriset gäller alla dagar kl. 7–22.  
Övriga tider gäller nattöverföringspriset. Effektavgiften 
bestäms enligt den tredje största timeffekt i varje månad. 
Under nattetid faktureras 80 % av effekt. Största tillåtna 
huvudsäkring  är 3 x 80 A.

Effektöverföring, låg- och mellanspänning 
Vinterdagsöverföringsavgiften gäller december-februari 
måndag-fredag kl. 7–21. Övriga tider gäller överförings-
avgiften övrig tid. Effektavgiften gäller alla månader  
av året. Faktureringseffekten är månadens högsta  
registrerade medeleffekt under måndag-fredag kl. 7-21. 
Effektöverföring, mellanspänning finns att tillgå på 
spännings nivåerna 10 kV och 20 kV. I effektöverföring, 
lågspänning för uttag av reaktiv effekt är 
faktureringseffekten månadens högsta registrerade uttag 
av reaktiv effekt, från vilken avdragits antingen 40 % av 
den högsta registrerade aktiva effekten under samma 
månad eller minst 50 kvar. I effektöverföring, 
mellanspänning finns inget avgift för uttag av reaktiv 
effekt. För inmatning av reaktiv effekt är 
faktureringseffekten månadens högsta registrerade 
inmatning av reaktiv effekt, från vilken  avdragits 10 % av 
den högsta registrerade aktiva effekten under samma 
månad. 

Årsöverföring
Årsöverföringsavgift debiteras för varje påbörjad 40 W  
anslutningseffekt. Om ifrågavarande anslutnings effekt 
inte är i bruk året om utan till exempel styrs enligt 
Helsingfors offentliga utomhusbelysning, kan 
anslutningseffekten, som utgör grund för faktureringen, 
sänkas i förhållande till den förkortade förbruknings 
tiden. Årsöverföring kan tillämpas på förbrukningsplatser 
där elmätning rimligen inte kan ordnas. Utöver årsöver 
föringen debiteras elskatt, som bestäms på basis av den 
elenergi som förbrukats med 40 W effekt.  

Övriga villkor
Produkterna är fritt valbara för kunder som bor inom 
Helen Elnät Ab:s distributionsnätsområde, med de  
begränsningar som nämnts i prislistan.
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