
HJO ENERGI AB TARIFF EFFEKTKUNDER 2023

NÄTTARIFF

Lev.spän. 10,5kV 10,5kV 10,5kV 0,4kV 0,4kV 0,4kV

Tariff N2T N3 F3 N3T N4 F4

Fast avgift kr 238 100 28 400 28 400 46 200 15 400 15 400

Effektavg abonnerad kr/kW 87 125 125 150 148 148

Effetktavg högbel. kr/kW 346 544 198 544 584 323

Överför. avg. hl Mån-Fre 6-22 öre/kWh 12,10 14,20 48,40 14,20 22,70 52,80

nov-mars ll Övr tid öre/kWh 9,30 9,30 9,30 9,30 14,20 14,20

Överför. avg. hl Mån-Fre 6-22 öre/kWh 9,30 9,30 9,30 9,30 14,20 14,20

apr, sept-okt ll Övr tid öre/kWh 9,30 9,30 9,30 9,30 14,20 14,20

Överför. avg. hl Mån-Fre 6-22 öre/kWh 9,30 9,30 9,30 9,30 14,20 14,20

maj-aug ll Övr tid öre/kWh 9,30 9,30 9,30 9,30 14,20 14,20

Reaktiv effekt kr/kVar 148,00 176,00 176,00

Tillämplingsbestämmelser effektkunder

Tillämpas på kunder över 200 A mätarsäkring

Fast avgift

Fast avgift ska erläggas med en tolftedel per månad. Den fasta avgiften inkluderar kostnader för

mätning, rapportering och fakturering.

Överförd energi

Överförd energi uppmätes och överföringsavgift ska erläggas månadsvis för överförd energi.

Höglasttid är vardagar kl 06-22 jan-dec.

Följande dagar vilka kan infalla under måndag-fredag, betraktas ej som höglasttid: 

Trettondag Jul, Långfredag, Annandag påsk, 1:a Maj, Kristi himmelsfärd, Sv Nationaldag, Midsommarafton,

Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen.

Effektavgifter

Abonnerad årseffekt tecknas normalt kalenderårsvis och ska skriftligen anmälas i förväg

per anslutningspunkt senast 30 december året före nytt kalenderår.

Utnyttjad årseffekt definieras som medelvärdet av de två högsta värdena, tagna från skilda

månader, av uttagen medeleffekt per timme under året (dvs 2 av 12). Om abonnerad

effekt gällt för kortare tid än 6 månader ska dock utnyttjad aktiv årseffekt under perioden

anses vara det högsta värdet av under perioden uttagen medeleffekt per timme.

Årseffektavgift för abonnerad årseffekt ska erläggas med en tolftedel per månad.

Vid överskridande av abonnerad årseffekt, innebärande att utnyttjad aktiv effekt överskrider abonnerad

årseffekt, har Hjo Energi rätt att ta ut en särskild avgift. Avgiften är två gånger

årseffektavgiften för den effekt med vilken abonnerad årseffekt överskridits.

Hög.belastningsavgift erläggs på medelvärdet av de fem högsta månadsvärdena under

jan-mars och nov-dec för uttagen medeleffekt per timme under höglasttid.

Fri uttagsrätt av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt grundas på medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under året för uttagen

medeleffekt i kVar per timme, och får uppgå till högst 50% av den utnyttjade effekten i kW.

Vid överskridande utgår avgift enligt tabell ovan.

Fri inmatning av reaktiv effekt

Inmatning av fri reaktiv effekt grundas på medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under året för inmatad

medeleffekt i kVar per timme, och får uppgå till högst 10% av den utnyttjade effekten i kW.

Vid överskridande utgår avgift enligt tabell ovan.

Myndighetsavgifter

Följande myndighetsavgifter tillkommer:

Elsäkerhetsavgift 905 905 905 11,1 11,1 11,1

Nätövervakningsavgift 870 870 870 4,35 4,35 4,35

Beredskapsavgift 2 129 2 129 2 129 39,20 39,20 39,20

Sum tillkommande avg. 3 904 3 904 3 904 54,65 54,65 54,65

Mervärdeskatt och energiskatt vid varje tidpunkt gällande föreskrifter tillkommer.

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor enligt NÄT 2012N (rev) och NÄT 2012H (rev)


