
 
 
 
 
 
 
 
Tillämpningsvillkor för effekt- och inmatningsabonnemang 
 
Nedanstående villkor gäller för effektkunder med såväl lågspännings- som 
högspänningsleverans med normal överföring av el. 
 
Abonnerad effekt 
 
Abonnerad effekt fastställs i samråd mellan kund och Njudung Energi. Abonnerad effekt 
(kW) är uttag under en timma. Dock lägst 100 kW. 
 
Högbelastningsavgift 
 
Högbelastningseffekt är effektuttag under en timma med uttag för perioden 
januari- mars, november-december vardagar mellan 06.00-22.00. 
 
Abonnemangsavgift 
 
Abonnemangsavgift beräknas genom att abonnerad effekt multipliceras med aktuell  
avgift. Preliminär avgift faktureras månadsvis med 1/12 av årsavgiften. 
Utnyttjad effekt beräknas som medelvärdet av de två högsta uttagen från två skilda 
månader. Överskrider utnyttjad effekt abonnerad effekt, faktureras skillnaden med 
effektavgift + 100 %. För inmatningsabonnemang faktureras ingen överuttagsavgift. 
 
Högbelastningsavgift 
 
Högbelastningsavgift beräknas genom att abonnerad effekt multipliceras med aktuell 
avgift. Preliminär avgift faktureras för perioden januari-mars samt november- 
december med 1/5 av årsavgiften. Utnyttjad effekt beräknas som medelvärdet av de 
fem högsta uttagen, överskrider utnyttjad effekt abonnerad effekt faktureras skillnaden med 
effektavgift + 50 %. 
 
Avgift reaktivt effekt 
 
Reaktivt uttag (kVAr) tillåts upp till 50 % av den abonnerade effekten (kW) för uttagsabonnemang. 
Reaktivt uttag (kVAr) tillåts upp till 15 % av den abonnerade effekten (kW) för inmatningsabonnemang. 
Reaktiv inmatning (kVAr) tillåts ej , 0 % av den abonnerade effekten (kW).  
Utnyttjad reaktiv effekt beräknas som medelvärdet av de två högsta uttagen från två skilda 
månader. Är utnyttjad reaktiv effekt större än tillåtet uttag faktureras kunden för 
överskjutande uttag. 
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