Ålands Elandelslag
TARIFFER 1.9.2017

Priser exklusive moms (cirkapris inklusive 24 % moms)

Normaltariff
Grundavgift elöverföring
Huvudsäkring
euro/år
3 x 16 A
193 (239)
3 x 20 A
245 (304)
3 x 25 A
309 (384)
3 x 35 A
438 (543)
3 x 50 A
671 (832)
3 x 63 A
894 (1108)
3 x 80 A
1197 (1484)
3 x 100 A
1483 (1839)
3 x 125 A
1821 (2259)
3 x 160 A
2306 (2859)
3 x 200 A
2837 (3518)

Elenergi
Elöverföring
Elskatt *
Totalt

cent/kWh
3,05
(3,78)
4,50
(5,58)
2,253
(2,79)
9,803
(12,15)

Grundavgift elenergi 19,71 euro/år (24,44)
Enfaselanslutning får maximalt ha huvudsäkring 1 x 25 A och debiteras enligt 3 x 16 A.
* Skatteklass 2, industrier och växthus 0,703 cent/kWh (0,872)

Helelektrifieringstariff
Grundavgift elöverföring
Huvudsäkring
euro/år
3 x 20 A
490 (608)
3 x 25 A
619 (768)
3 x 35 A
876 (1086)
3 x 50 A
1343 (1665)
3 x 63 A
1788 (2217)
3 x 80 A
2394 (2968)
3 x 100 A
2966 (3677)
3 x 125 A
3643 (4517)
3 x 160 A
4612 (5719)
3 x 200 A
5674 (7036)

Elenergi
Elöverföring
Elskatt *
Totalt

cent/kWh
3,05
(3,78)
3,08
(3,82)
2,253
(2,79)
8,383
(10,39)

Grundavgift elenergi 19,71 euro/år (24,44)
Denna tariff är avsedd för elvärmekunder och storförbrukare som inte kan styra sin förbrukning till
natten.
* Skatteklass 2, industrier och växthus 0,703 cent/kWh (0,872)

Priser exklusive moms (cirkapris inklusive 24 % moms)

Tidstariff
Grundavgift elöverföring
Huvudsäkring euro/år
3 x 20 A
397 (492)
3 x 25 A
461 (572)
3 x 35 A
590 (731)
3 x 50 A
823 (1021)
3 x 63 A
1046 (1297)
3 x 80 A
1349 (1672)
3 x 100 A
1635 (2027)
3 x 125 A
1973 (2447)
3 x 160 A
2458 (3048)
3 x 200 A
2989 (3706)
Grundavgift elenergi
19,71 euro/år (24,44)

Elenergi
Januari-april
Maj-september
Oktober-december

Mån-fre kl. 07-23 *
cent/kWh
3,44 (4,27)
2,98 (3,70)
3,35 (4,15)

Övrig tid
cent/kW h
2,93 (3,63)
2,51 (3,12)
2,81 (3,49)

Elöverföring
cent/kWh
Mån-fred kl.07-23 * nov-mars 6,48 (8,04)
Övrig tid
2,28 (2,83)

Elskatt
klass 1 = 2,253 cent/kWh (2,79) eller
klass 2 = 0,703 cent/kWh (0,872) för industrier och växthus

* Sommartid kl. 08-24 för kunder som inte har timregistrerande elmätare.
Denna tariff är avsedd för elvärmekunder och storförbrukare som kan styra sin förbrukning till
natten vintertid.
Tariffen fordrar särskild mätutrustning, kontakta mätningsavdelningen.

Specialtariffer
Arbetsmätare
Tariffavgift
3 x 25 A
3 x 63 A
3 x 100 A
3 x 250 A

euro/dag
1,03 (1,28)
2,70 (3,35)
5,28 (6,54)
9,73 (12,06)

Elenergi
Elöverföring
Elskatt
Totalt

cent/kWh
3,05
(3,78)
8,95
(11,10)
2,253
(2,79)
14,253 (17,67)

Grundavgift elenergi 19,71 euro/år (24,44)
• Om kunden håller egen mätarcentral debiteras tariffavgift enligt ordinarie grundavgift elöverföring.
• Tariffen är avsedd för tillfälliga leveranser t.ex. till byggnadsplatser. Om det fordras ny ellinje till en
byggnadsplats eller ny anläggning för att montera arbetsmätare bekostar abonnenten byggande,
nedmontering och slitage av anläggningarna. I områden som bildat nytt nätstationsområde skall
anslutningsavgiften betalas innan mätare monteras.
• Då arbetsmätaren tillfälligt ersätter en ordinarie mätare faktureras utöver tariffavgift för
arbetsmätaren även grundavgift elöverföring för den ordinarie mätaren. I dessa situationer
faktureras energiförbrukningen enligt normaltariff istället för arbetsmätartariff. Den lägre
energiavgiften gäller inte i samband med nyanslutningar. Uppsättning och nedtagning av mätare
debiteras enligt gällande prislista.
• Användning av arbetsmätare mer än 2 år kan endast ske efter särskild prövning av Ålands
Elandelslag.
• Observera att:
- Arbetsmätare tillåts inte för permanenta anläggningar istället för ordinarie anslutning
- Arbetsmätare för tillfällig och återkommande elanvändning på allmän plats kan tillåtas med egen
central
- Arbetsmätare kan inte användas tillfälligt för kortare period för att undvika anslutningshöjning.

Priser exklusive moms (cirkapris inklusive 24 % moms)

Effekttariffer
Elenergi
Effekttariffernas elenergipris fastställs enligt avtal.

Elöverföring
vardag kl. 07-23 nov-mars
övrig tid

Lågspänningsmätning

Högspänningsmätning

cent/kWh

cent/kWh

5,81 (7,20)
2,08 (2,57)

5,30 (6,57)
1,95 (2,41)

Elskatt
Klass 1 = 2,253 cent/kWh (2,79) eller
Klass 2 = 0,703 cent/kWh (0,872) för industrier och växthus
Tariffavgift
Grundavgift effekt
Aktiv toppeffektavgift
Reaktiv effektavgift

978,20
3,05
8,00
2,96

(1213) euro/år
(3,78) euro/kW/månad
(9,92) euro/kW/månad
(3,67) euro/kVAr/månad

Specialtariff för storförbrukare med effektmätning. Tarifferna är avsedda för abonnemang med större
huvudsäkring än 3 x 200A.
Grundavgift effekt baseras på 30 % av ansluten effekt och är en minimieffektavgift.
Aktiv toppeffektavgift beräknas månadsvis från det faktiskt utnyttjade effektvärdet som uppmätts
under en timme en vardag under månaderna januari, februari, mars, november och december kl. 07-23.
Den aktiva toppeffektavgiften baseras på skillnaden mellan månadens högsta effekttopp och
grundeffekten.
Reaktiv effektavgift faktureras endast då den överstiger 40 % av den totalt utnyttjade aktiva effekten
i de fall den aktiva effekten överstiger minimieffekten.
Reduktion. De rörliga avgifterna för elöverföring (kWh baserade) reduceras med 30 % till den del som
energin/mätarplats överstiger 1 500 000 kWh/år. Reduktionen baseras på medelpriset för de rörliga
överföringskostnaderna och beräknas vid årets slut.

Priser exklusive moms (cirkapris inklusive 24 % moms)

Producenttariff
Förbrukning:

Elenergi
Elöverföring

enligt vald tariff
grundavgift enligt vald tariff och huvudsäkring
rörlig avgift enligt vald tariff

Elproduktion:

Aktiv effektavgift
Tariffavgift

5,57 (6,90) euro/ansluten kW/år
788,40 (977,62) euro/år

Tariffen är avsedd för elproducenter med.
Nätersättning till producenter för inmatad energi:
Lågspänningsmätning: vardag kl. 07-23 november-mars 0,006 cent/kWh, övrig tid 0,006 cent/kWh
Högspänningsmätning: vardag kl. 07-23 november-mars 0,065 cent/kWh, övrig tid 0,065 cent/kWh

Priser exklusive moms (cirkapris inklusive 24 % moms)

Tariff för antennbolags linjeförstärkare och liknande anläggningar
Elenergi
Elöverföring
Elskatt
Totalt

cent/kWh
3,05
(3,78)
8,92 (11,06)
2,253 (2,79)
14,223 (17,63)

Grundavgift elenergi 19,71 euro/år (24,44)
ÅEA:s medgivande behövs för att ansluta linjeförstärkare. För detta finns fastställda villkor.
Minimiavgiften motsvarar årsförbrukningen för 100 W ansluten effekt.

Mikroproducenttariff för max 100 kVA
Förbrukning:

Elenergi
Elöverföring

enligt vald tariff
grund- och rörlig avgift enligt vald tariff och huvudsäkring

Mikro-produktion:

Elöverföringsavgift inmatning 0,25 cent/kWh (0,31 cent/kWh)
ÅEA:s köp av elenergi
Månadsmedelpriset enligt Nordpool för prisområde Stockholm

Tariffen är avsedd för mikroproducenter av el med max. 100 kVA installerad elproduktion.
För att bli mikroproducent i ÅEA:s nät se info på hemsida under Produktion eller kontakta ÅEA:s kundtjänst
Mikroproducenten anmäler installationen till ÅEA för översyn av mätutrustningen mot erläggande av besiktningsavgift.
Mikroproducenten erhåller en faktura per månad.
Mikroproducent som väljer att inte sälja sitt överskott betalar ingen elöverföringsavgift för inmatning.
För att sälja elenergi måste mikroproducenten teckna avtal med en elhandlare.

ÖVRIGT
Grundavgift elöverföring fr.o.m. att linjen dragits
Vi fakturerar grundavgift elöverföring fr.o.m. att ellinjen dragits fram till fastigheten även om mätaren ännu
inte blivit installerad. Även i de fall då mätaren tillfälligt är nedmonterad fakturerar vi grundavgift elöverföring.
Reaktiv effekt
Vi mäter reaktiv effekt på alla tariffer enligt vår prövning. Den reaktiva effekten faktureras endast då den
överstiger 40 % av den aktiva effekten.
Vilande anslutning
Anslutningar på högst 3*25 A som avbryter all elförbrukning i minst 18 månader kan ha vilande anslutning
och elmätaren monteras ner. Ner- och uppmontering av elmätaren sker utan extra kostnader. Då
elförbrukning återupptas beställs mätarmontering från ÅEA minst en månad på förhand. Grundavgiften för
vilande anslutning är 77,00 euro/år exkl. moms (95 euro/år inklusive moms). Om kund som har vilande
anslutning önskar få elmätare uppmonterad efter mindre än 18 månaders tid debiteras en avgift på 150 euro
inkl. moms. Vilande anslutning kan inte användas vid nyanslutningar som inte påbörjat elförbrukning.
Byte av huvudsäkring och tariff
Byte av huvudsäkring och/eller tariff får ske högst en gång under en 12 månaders period.
Utflyttning av elmätare
För utflyttning av elmätare fakturerar vi 92,74 euro exkl. moms (115 euro inkl. moms). I avgiften ingår den
gamla serviskabeln.
Fördröjd/utebliven betalning
• Vid fördröjd betalning fakturerar vi lagstadgad förseningsränta.
• För påminnelse om obetalda räkningar fakturerar vi 5,00 euro per påminnelse, moms 0 %.
• För bort- och tillkoppling i samband med utebliven betalning fakturerar vi 92,74 euro exkl. moms
(115,00 inkl. moms).
Grön el
• Vi erbjuder grön el, d.v.s. helt förnyelsebar el till samtliga tariffer för 0,065 cent/kWh inkl. moms.
För mera information om tariffer kontakta kundtjänst telefon 018-39 250.

