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Nättjänstavgifter för produktion
Distributionsavgift för
inmatning till vårt elnät
moms 24 %
moms 0 %
Produktionseffekt max. 100 kW...........................................................................................0,00
Produktionseffekt över 100 kW, max. 1 MW......................................................................0,62

............... 0,0
............... 0,5

Förbrukningsavgift
Förbrukningsavgift

Caruna Ab och Caruna Esbo Ab
moms 0 %
Vintertid (1.12–28.2 mån–fre kl. 7–21)....................................... 8,80
Övriga tider....................................................................................2,50

Enhet
€/MWh
€/MWh

Nättjänstavtalen för elproduktionsanläggningar görs upp i enlighet med de gällande nättjänstvillkoren
(NTV 2014) som rekommenderas av Finsk Energiindustri och nättjänstvillkoren för produktion (NTVP
2011).
Om produktionsanläggningens nominella generatoreffekt överskrider 1 MVA, debiterar vi en
förbrukningsavgift ör den el du själv producerar och förbrukar (annan förbrukning än den som går
till själva produktionen). Egen produktion som går åt till den egna produktionsanläggningen finns
beskriven i handels- och industriministeriets förordning 309/2003.
Det är på kundens ansvar att vid behov sköta om kompensation av den reaktiva effekten vid
anslutningspunkten.

Mätning av produktion och förbrukning
Caruna ansvarar för att mäta den elenergi som tas ut och mätas in
i nätet. Med förbrukning av egen produktion avses hur mycket du
förbrukar av den el du själv producerar. Elproducenten ansvarar vid
behov för att mäta både sin egen produktion, sin egen förbrukning
av denna produktion samt den egna produktionsanläggningens
förbrukning av den egna produktionen. Om nätinnehavaren
behöver information om din förbrukning av egen produktion med
tanke på fakturering, ansvarar nätinnehavaren även för mätning
av din förbrukning från egen produktion (vanligtvis gäller detta
produktionsanläggningar med en produktion över 1 MVA).

Elskatt
Elproducenten ska utreda sin skyldighet att betala elskatt och betala skatten för förbrukning av egen
produktion.
Om produktionsanläggningens effekt är:
Max. 100 kVA:
Ingen skyldighet att betala elskatt, oavsett om producenten förbrukar elen själv eller säljer den till
elnätet.
Över 100 kVA och årsproduktion max. 800 000 kWh:
Ingen skyldighet att betala elskatt. Producenten måste dock registrera sig som skattskyldig
hos Skatteförvaltningen och varje år deklarera den accis som producerats så att den årliga
produktionsgränsen kan övervakas.
Över 100 kVA och en årsproduktion över 800 000 kWh:
Skyldighet att betala elskatt och månatligen lämna in en normal accisdeklaration till Skatteförvaltningen
oavsett om el matas in i elnätet eller inte.

Anslutningsavgifter för produktion
Produktion max. 2 MVA.........................

Anslutningsavgiften fastställs utgående från direkta
bygg- och anslutningskostnader.

Produktion över 2 MVA.........................

Anslutningsavgiften fastställs utgående från direkta byggoch anslutningskostnaderna samt en kapacitetsreserveringsavgift om 20 €/kVA (moms 0 %)*.

Produktion över 2 MVA och anslutningspunkt på en elstation..................

Anslutningsavgiften fastställs utgående från direkta
bygg- och anslutningskostnaderna samt en kapacitetsreserveringsavgift om 12 €/kVA (moms 0 %)*.

*) Då en över 2 MVA:s produktionsanläggning i Koillismaa antingen direkt eller indirekt ansluts till
110 kV kabelandelen Pirttikoski-Haapakoski debiterar vi utöver ovannämnda kostnader alltid även
en kapacitetsreserveringsavgift om 25 €/kVA (moms 0%). Avgiften gäller nya anslutningar samt
ändringar som görs till anslutningar.
Anslutningsavtalen för elproduktionsanläggningar görs upp i enlighet med de gällande
anslutningsvillkoren för elproduktion (AVP2014) som rekommenderas av Finsk Energiindustri.
Produktionsanläggningen måste uppfylla de tekniska och elsäkerhetsmässiga kraven, så att den inte
orsakar fara eller oskäliga olägenheter för andra elkonsumenter. Om anläggningen inte uppfyller
kraven under drift eller orsakar livsfara, ansvarar anläggningens innehavare för de skador som
den orsakar. Produktionsanläggningen ska förses med lämplig skyddsutrustning som förhindrar
att utrustningen går sönder vid störningar i elnätet samt förhindrar problem med säkerheten
och elkvaliteten. Om produktionsanläggningen orsakar störningar i elnätet kan tillståndet för
parallellanvändning av anläggningen i nätet dras in tills anläggningen fungerar inom de angivna
störningsgränserna.

Kundtjänst
Personkunder vardagar
kl. 8-18 tfn 0200 23222
(lna/msa)
Företagskunder vardagar
kl. 8-16 tfn 0200 23424
(lna/msa)

Brådskande felanmälan
Tfn 0800 195011
(gratis 24/7)

Telefonväxel
Tfn 020 520 20*
Vardagar kl. 8–16

www.caruna.fi/sv

*Samtalsavgift 8,35 cent/samtal + samtal från fast anslutning eller mobilnätverk 16,69 cent/min.

