
 

 

 

 

 

 

 

 

Vanda Energi Elnät Ab ansvarar för elöverföringen till bostäder, fastigheter och företag i Vanda dygnet runt 
varje dag på året samt tillhandahåller tjänster med anknytning till elanvändningen. Vi sköter byggandet, driften 
och underhållet av elnäten i Vanda. Vi möjliggör en smidig vardag för våra kunder genom störningsfri 
elleverans: vi håller Vanda i gång och strömmen påkopplad varje dag.  

Vanda Energi Elnät är en del av Vanda Energi-koncernen.   

 

  NÄTTJÄNSTPRISLISTA 1.1.2022 
ÖVERFÖRINGSPRODUKTER 
 
Fås till förbrukningsplatser vars spänningsnivå är högst 400 V och huvudsäkringens storlek högst 3x100 A.  
Den valda produkten kan kostnadsfritt bytas till en annan produkt, om det gått minst 12 månader sedan 
senaste produktbyte. 

 

Allmän överföring 
 
Lämpar sig för objekt där elförbrukningen  
inte är stor.  Används allmänt i hög- och  
radhuslägenheter som inte har elvärme. 
 
                                                                  MOMS 24 %  MOMS 0 %                                                                                                             
Grundavgift 25‒63 A           5,00          4,03       €/mån                        
Grundavgift 80‒100 A        14,00        11,29    €/mån  
Överföring                              2,90           2,34      c/kWh                  

 

 

Tidsöverföring 
 
Lämpar sig för objekt där elförbrukningen är högre 
nattetid. Används allmänt i objekt som har en 
elberoende uppvärmningsform. Dagpriset gäller alla 
veckodagar klockan 7–22, övriga tider gäller nattpriset. 

Säsongsöverföring 
 
Lämpar sig för objekt där elförbrukningen är högre 
nattetid. Används allmänt i objekt som har en 
elberoende uppvärmningsform som kan stödjas med 
alternativa uppvärmningsformer. Vinterdagspriset 
gäller i november–mars må–lö kl. 7–22. 

 

 MOMS 24 %   MOMS 0 %   MOMS 24 %   MOMS 0 %  
Grundavgift 25‒63 A             10,00              8,06          €/mån Grundavgift 25‒63 A                  10,00         8,06         €/mån                        
Grundavgift 80‒100 A           28,00             22,58        €/mån Grundavgift 80‒100 A                28,00        22,58       €/mån                        
Överföring dag                                 3,20                2,58          c/kWh Överföring vinterdag                             3,70          2,98          c/kWh 
Överföring natt                                       1,40                1,13          c/kWh Överföring övrig tid   2,40          1,94          c/kWh 
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Bekanta dig med vår kostnadsfria 
kartläggningstjänst för solpaneler 
vantaanenergiasahkoverkot.fi/sv/tjanster/ 

 



EFFEKTPRODUKTER 
 
I effektöverföringsprodukterna gäller vintervardagspriset i december–februari må–fr kl. 7–21. Faktureringen av 
aktiv effekt grundar sig på den största timeffekt som uppmätts för den enskilda förbrukningsplatsen under de 
senaste 12 månaderna. I samband med effektöverföring faktureras alltid också för reaktiv effekt. 

 

Effektöverföring i lågspänningsnätet (0,4 kV) 
 
Lämpar sig för kunder med stor elförbrukning  
i lågspänningsnätet. Fås till förbrukningsplatser  
där huvudsäkringens storlek är större än 3x63 A.   

 

 MOMS 24 %   MOMS 0 %  
Grundavgift     40,00          32,26           €/mån 
Aktiv effekt   2,48            2,00              €/kW/mån 
Överföring vintervardag              1,86            1,50              c/kWh 
Överföring övrig tid                                                  1,36            1,10              c/kWh 

 

 
 

 MOMS 24 %              MOMS 0 %   MOMS 24 %              MOMS 0 %0 %  
Grundavgift     210,00   169,35         €/mån Grundavgift 600,00        483,87          €/mån   
Aktiv effekt                                1,61             1,30              €/kW/mån Aktiv effekt                                  1,12             0,90               €/kW/mån 
Överföring 
vintervardag 

1,24             1,00              c/kWh Överföring 
vintervardag             

1,12             0,90               c/kWh 

Överföring övrig tid                  0,50             0,40              c/kWh Överföring övrig tid                                      0,37             0,30               c/kWh 
 

Reaktiv effekt 
 
I samband med effektöverföring faktureras alltid också för reaktiv effekt. I låg- och mellanspänningsobjekt 
faktureras för uttag av reaktiv effekt månatligen den del som överstiger 20 % av den aktiva effekt kunden 
faktureras för. För inmatning av reaktiv effekt faktureras på motsvarande sätt månatligen den del som överstiger 
10 % av den aktiva effekt kunden faktureras för. Om objektet har huvud- och undermätning faktureras 
huvudmätningens förbrukningsplats för all reaktiv effekt. 

 

 MOMS 24 %        MOMS 0 %  
 Uttag av reaktiv effekt   2,50            2,02          €/kvar/mån 
 Inmatning av reaktiv effekt   2,50            2,02          €/kvar/mån 

 

Elskatt 
 MOMS 24 %        MOMS 0 %  
Elskatt, klass 1 * 2,79372 2,253 c/kWh 
Elskatt, klass 2 * 1) 0,07812 0,063 c/kWh 

 

 

 

 

 

    

Effektöverföring i mellanspänningsnätet (20 kV) 

 

Effektöverföring i högspänningsnätet (110 kV) 

 

Bekanta dig med vår kostnadsfria 
kartläggningstjänst för laddstationer för elbilar 
vantaanenergiasahkoverkot.fi/sv/tjanster/ 

* Inkluderar försörjningsberedskapsavgift. 
1) Tillämpas på industri, växthusodling och datorhallar enligt skattemyndighetens anvisningar. 

Vi ser till att det finns  
ström – också i dag. 

Vår prissättning är  
ärlig och öppen. 

 

Vi tar vårt  
samhällsansvar. 

Vi är anträffbara 
24/7. 

Du får vänlig betjäning och får 
ditt ärende uträttat med en gång. 

VÅRT  
KUNDLÖFTE 

 



  PRODUKTIONSPRODUKTER 
 
 

 MOMS 24 %   MOMS 0 %   MOMS 24 %   MOMS 0 %  
Grundavgift                               0,00        0,00        €/mån Grundavgift                                150,00        120,97       €/mån 
Överföring till elnätet             0,00        0,00        c/kWh Överföring till elnätet             

 
0,00             0,00            c/kWh 

 

 
 

 

 MOMS 24 %   MOMS 0 %   MOMS 24 %   MOMS 0 %  
Grundavgift                              600,00       483,87         €/mån Vintervardag                           0,98         0,79             c/kWh 
Överföring till elnätet             0,00             0,00             c/kWh Övrig tid     0,32        0,26             c/kWh 

 

 
 

 

 MOMS 24 %                    MOMS 0 %  
 Nettoeleffekt för kraftverk*, **                                                2 356,00            1 900,00            €/MW/a 
 Energiavgift för kraftverk med kort drifttid **              3,72                     3,00                     €/MWh 

 

 

 

 
 

  ÖVRIGA TJÄNSTER 

Tillkoppling av elleverans  Brådskande tillkoppling av elleverans                                                                                                                                                                                                                                             
    

MOMS 24 %      
 
MOMS 0 % 

Tillkoppling beställd senast föregående vardag  Tillkoppling samma vardag, 
beställd kl. 8.30-14.00                                   

 
85,00        

 
68,55      € 

                      MOMS 24 %            MOMS 0 %    Tillkoppling samma dag,    
               0,00                      0,00            €             beställd vid annat klockslag                                  210,00     169,35    € 

 

Indrivningskostnader    Avgift för kontroll av elmätare  
 MOMS 24 %       MOMS 0 %      
Betalningspåminnelse               5,00          5,00        € Avgift för kontroll av 

elmätare            
MOMS 24 %       MOMS 0 % 

Frånkopplingsavgift*              85,00          68,55     € 155,00          125,00    € 
Kopplingsavgift                              85,00        68,55      €     

 

Överföring av produktion i lågspänningsnätet 

 

Överföring av produktion i mellanspänningsnätet 

 

För produktionsanläggningar som är anslutna till 
lågspänningsnätet ska en nättjänstprodukt väljas även för 
förbrukning. 

 

För överföring av förbrukad el debiteras enligt 
mellanspänningseffektöverföring. 

Överföring av produktion i högspänningsnätet 

 

Förbrukningsavgift 

 

För överföring av förbrukad el debiteras enligt 
högspänningseffektöverföring. 

Vintervardagspriset gäller i december–februari må–fr kl. 7–21. 
Förbrukningsavgift tas ut på alla spänningsnivåer för energi som 
förbrukats bakom en anslutningspunkt och som är egenproducerad med 
en produktionsenhet på 1 MVA eller större. 

Effektavgift 

 

* Påförs för den aktiva nettoeffekten för elproduktion som är ansluten bakom anslutningspunkten (anmälan enligt 
kommissionens förordning (EU) 543/2013). 

** Enligt kundens kalendersårsvisa val. 

Effektavgift tas ut på alla spänningsnivåer för produktionsenheter på 1 MVA eller större. 

 

VÅR KUNDTJÄNST 

hjälper dig med ärenden som rör elnätet 
vardagar kl. 8.30–16.00 

09  8290 900 

 

Koppling utförs vardagar samma dag, om betalningen bevisligen gjorts före kl. 
14. I annat fall utförs koppling därpåföljande vardag. Kopplingsavgift tas ut för 
både frånkoppling och återinkoppling. 

* Frånkopplingsavgiften är skattefri när strömmen till förbrukningsplatsen bryts 
på grund av försummade betalningar till nätbolaget. 


