Tuotehinnasto

1/2

Kaasulämmityksen hinnasto omakotitaloille
(Hinnasto perustuu kaasun ylempään lämpöarvo)

Bio-Kotikulta
Omakotitalon lämmitys 100 % uusiutuvalla ja suomalaisella biokaasulla.
1.1.2020 alkaen:

Kiinteä maksu

265,05 € / vuosi (22,09 €/kuukausi)

Kulutusmaksut yhteensä
Biokaasun myynti ja siirto

8,68 snt/kWh

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Biokaasusta ei makseta muita veroja eikä velvoitevarastointimaksua
ERITTELY

Biokaasun myyntihinnat (Suomen Kaasuenergia Oy)
Kiinteä maksu 0,00 € / vuosi
Kulutusmaksu 5,94 snt/kWh
Siirtoverkoston kapasiteettimaksu 0,56 snt/kWh

Biokaasun siirtohinnat (Auris Kaasunjakelu Oy)
Kiinteä maksu 265,05 € / vuosi
Kulutusmaksu 2,18 snt/kWh

Biokaasun myyntihinta on voimassa toistaiseksi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Biokaasun hinnasta
ei makseta muita veroja, veroluonteisia maksuja eikä velvoitevarastointimaksua.
Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun siirrosta asiakkaalle.
Asiakas saa Auris Kaasunjakelu Oy:ltä yhden laskun, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset.

Suomen Kaasuenergia Oy
Pulttikatu 1
FI-48770 Kotka

Puhelin 020 690 027

Y-tunnus 2812543-8
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Kaasulämmityksen hinnasto omakotitaloille (Hinnasto perustuu ylempään lämpöarvo)
Kotikulta
Omakotitalon lämmitys maakaasulla. (1.1.2020 alkaen)

Kiinteä maksu

265,05 € / vuosi (22,09 €/kuukausi)

Kulutusmaksut yhteensä (tammikuun laskutusindeksiennustella laskettuna)
Maakaasun myynti, siirto ja verot
8,18 snt/kWh
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %, energiaverot ja muut veroluonteiset maksut sekä
velvoitevarastointimaksun. Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy
kaasun siirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelu Oy:ltä yhden laskun, joka sisältää kaasun siirron
ja myynnin veloitukset.
ERITTELY HINNAT alkaen 1.1.2020

Maakaasun myyntihinnat (Suomen Kaasuenergia Oy)
Kiinteä maksu 0,00 € / vuosi
Kulutusmaksu* 3,49 snt/kWh
Siirtoverkoston kapasiteettimaksu 0,56 snt/kWh

Maakaasun siirtohinnat (Auris Kaasunjakelu Oy)
Kiinteä maksu 265,05 € / vuosi (22,09 €/kuukausi)
Kulutusmaksu 2,18 snt/kWh

Verot ja veroluonteiset maksut
Energiavero ja huoltovarmuusmaksu 2,311 snt/kWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa ja
2,56 snt/kWh alempaa lämpöarvoa sovellettaessa
Velvoitevarastointimaksu 0,131 snt/KWh
Yllä mainitut hinnat ja verot sisältävät arvonlisäveron 24 %.
Maakaasun energiahinta tarkistetaan kuukausittain indeksikertoimella.
Indeksikerroin muodostuu seuraavista komponenteista:
40 %

Brent raakaöljyn hintatekijä

30 %

D35 kotimarkkinoiden perushintaindeksi

30 %

API2 kivihiilen hintatekijä

Kaasun myynnin kulutusmaksun* laskutusindeksikertoimen perusarvo (1,00) määräytyy 1/2015 toteutuneista
arvoista. Tammikuun 2020 laskutusindeksikertoimen ennuste on 0,858232. Perushinta on 3,49 snt/kWh (sis.
alv 24 %).
Suomen Kaasuenergia Oy
Pulttikatu 1
FI-48770 Kotka

Puhelin 020 690 027

Y-tunnus 2812543-8

