
ANSLUTNINGSPRISLISTA

PRISLISTA FÖR ELDISTRIBUTION

Fasta anslutningar, elenergi och överförning av el

Elenergi till lågspänningskunder

Allmän el (huvudsäkringen högst 200 A)

 Energi Överförning S:a
 Pris Pris Pris

• Grundavgift (1-tidsmätning)/mån 3,20 € 2,73 € 5,93 €
• Energi /kWh 0,06 € 0,03 € 0,09 €

Elskatter

De priser som anges i prislistan läggs till elöverföringens del den giltig elskatt införts av staten.

Avgifter för mätapparater

I grundavgifterna ingår avgiften för mätapparaterna. Avgiften täcker upprätthållandet av mätningen och den regelbundna servicen av 
mätapparaterna. Mätarandelen är:

• 1-tidsmätning/mån 1,05 €/kk

För 2-tidsmätning som installerats i samband med en överföringsprodukt som innefattar 1-tidsmätning uppbärs en avgift för tilläggs 
anordningen på 1,50 €/mån. 

Till avgifterna läggs mervärdesskatt beräknad enligt gällande skattesats.

Serviceavgifterna i anslutning till eldistributionen

För inledande av eldistributionen och motsvarande åtgärder av engångsnatur i anslutning till eldistributionen uppbärs serviceavgifter enligt 
serviceprislistan.

Övrig elenergi och överföring av el enligt överenskommelse.

Övriga mätapparater enligt överenskommelse.

PRISLISTA FÖR ELDISTRIBUTION
Tillfälliga anslutningar

Tillfällig eldistribution LSP (huvudsäkringen högst 200 A)

 Energi Överförning
• Anslutningsavgift (in- och frånkoppling ingår i priset) 90,00 € -
• Grundavgift/mån. (1-tidsmätning) 3,20 € 6,09 €
• Energi /kWh 0,06 € 0,05 €

ELTJÄNSTERPRISLIST



Uthyrning av arbetsplatscentraler

 < 63 A och 63 A > 63 A
• Grundavgift för uthyrning 30,00 € 50,00 €
• Hyra/dygn 5,00 € 8,00 €

El kan levereras till kunder utan anslutningsavtal för tillfällig användning (t.ex. på en arbetsplats) för en tid av högst två år.

Hamnen i Aura å, småbåtar

Prislista över Åbo stads Stadsmiljösektor.

Elskatter

De priser som anges i prislistan läggs till el överföringens del den giltig el-skatt införts av staten.

Övriga tillfälliga anslutningar enligt överenskommelse.

Till avgifterna läggs mervärdesskatt beräknad enligt gällande skattesats.

Prislista för eldistribution, försäljningsvillkor

El överföring är en elnätstjänst som innehavaren av distributionsnätet erbjuder. Med el överföring avses transport av el i elnätet mellan de 
olika parterna i elhandeln. De överföringsprodukter som ingår i denna prislista innefattar överföringen av den elenergi som el försäljaren 
levererar till stamnätet till en elförbrukningsplats inom området för Åbo Hamn Ab:s distributionsnät på det sätt som avses i elmarknadslagen.

En kund kan bland de elprodukter som ingår i prislistan välja den produkt som passar honom bäst med beaktande av de begränsningar som 
anges i dessa tillämpningsdirektiv. Den produkt som väljs skall användas minst ett år innan den byts ut.

Endast en sådan kund, vars huvudsäkring vid mätning är högst 200 A, kan välja ett sådant prissättningsalternativ som inte kräver 
effektmätning.

Grundavgifterna för de produkter som ingår i prislistan innefattar mätaravgiften och täcker underhållet och den regelbundna servicen av den 
mätare behövs för att mäta elförbrukningen (den mätapparat som ingår i grundavgiften finns angiven i samband med denna avgift). Om det 

på elförbrukningsplatsen installerats andra mätapparater, vilkas underhåll inte ingår i grundavgiften för överföringsprodukten, faktureras en 
separat mätaravgift enligt mätningsprislistan för underhållet av dessa mätapparater.

En övergång till en annan elprodukt (produktbyte) förutsätter att sådana mätapparater är installerade på elförbrukningsplatsen som på det 
sätt som distributionsnätets innehavare godkänt kan mäta de storheter som används som faktureringsgrund för produkten. Om ett byte 
av en produkt förutsätter ändringar i mätapparaturen, uppbärs för installationen av mätapparaterna en mätningsavgift enligt den separata 
mätningsprislistan.

Om en kund inte har ett gällande elförsäljningsavtal med Åbo Hamn Ab eller med någon annan el försäljare, är innehavaren av det lokala 
distributionsnätet skyldig att avbryta elleveransen till denna elförbrukningsplats. För tillfällig förbrukning kan el levereras till en kund (t.ex. 
förbrukning på en arbetsplats) som inte ingått ett anslutningsavtal så, att en prissättning för tillfällig distribution tillämpas under en tid av 
högst två år.

För inledande av elleveranserna och för andra åtgärder av engångsnatur i anslutning till elleveranserna uppbärs serviceavgifter enligt den 
serviceprislista som ansluter sig till prislistan för elleveranser.

Den nominella spänningen och frekvensen för el är i lågspänningsnätet 230 V 50 Hz., 400V/230V / 50Hz.

Inkopplingen av en tillfällig anslutning förutsätter att en säkerhet inbetalas till Åbo Hamn Ab:s ekonomi- och förvaltningsavdelningen. Vid en 
eventuell betalningsstörning eller om den apparatur som tillhör hamnen skadas av orsaker som beror på kunden, har hamnen också rätt att 
använda den summa som inbetalats som säkerhet för att täcka sina fordringar. Säkerheten är lika stor som anslutningsavgiften för respektive 
anslutningstyp.

Om en kund köper energi av en annan energiproducent, ingås ett särskilt elnätsavtal för överföringen av elström. Kunden betalar de 
kostnader för inledandet av distributionen och balansräkningarna som ingår i överföringsservicen samt kostnaderna för mätningen till den 
nätverksoperatör som levererar dessa tjänster till Åbo Hamn enligt vad dessa fakturerar



PRISLISTA, SERVICEAVGIFTER

Inledande av elleverans

Inledande av leverans i samband med ingående av ett nytt elleverans- eller nätavtal eller vid byte av elförbrukningsplats

 Pris
•  Anslutningsavgift per arbetad timme under kontorstid på vardagar  

(kl 07.00-15.30) (i priset inkl. koppling) 40,00 €/h
•  Pris per arbetad timme utanför normal arbetstid och på lördagar 80,00 €/h
•  Pris per arbetad timme på söndagar 120,00 €/h
•  tidigare koppling än en leveranstid enligt turordningen 45,00 €/h

Underhåll av mät- och terminalapparater

Mätapparaterna med tillhörande styr- och registreringsapparater är Åbo Hamn Ab:s egendom. Åbo Hamn Ab svarar för underhållet av 
apparaterna. Åbo Hamn Ab uppbär av kunderna en särskild mätaravgift enligt prislistan för överföringstjänster och täcker med dessa avgifter 
upprätthållandet av mätningen och den regelbundna servicen av mätapparaterna. 

Övriga mätapparater och tjänster enligt överenskommelse.

Till avgifterna läggs mervärdesskatt beräknad enligt gällande skattesats.


