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1. FAKTURAINFORMATION

Fakturadatum det datum då vi skickat fakturan.
Faktura/OCR-nummer, OCR-numret används när du betalar fakturan för att
mottagaren ska se att betalningen kommer från dig. Saknas OCR-nummer
använder du fakturanumret.
Kundnummer ditt unika kundnummer som är bra att ha tillhands när du
kontaktar oss.

2. KONTAKTINFORMATION

Information kring vår kundservice och hur du kan kontakta oss.
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3. FAKTURAADRESS

Den adress din faktura skickas till, oftast permanentboende. Behöver inte vara
densamma som anläggningsadressen.

4. ANLÄGGNINGSINFORMATION
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Anläggningsadress adressen till den fastighet fakturan avser.
Anläggnings-ID unikt nummer för lägenheten eller huset som identifierar ditt
hushåll.
Områdes-ID kod som anger var i Sverige anläggningen finns.

5. ELNÄT

Elnätskostnad den kostnad du betalar till elnätsbolaget
för abonnemang och överföring av el. Elnätsbolaget äger själva ledningarna och
står för underhåll och skötsel av dessa. Du är bunden till det elnätsföretag som
äger nätet där just du bor och detta är därför inte valbart.

6. INBETALNINGSUPPGIFTER OCH FAKTURABELOPP

Oss tillhanda Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast).
Att betala summan som du ska betala.
OCR-nummer också kallat referensnummer. uppges vid betalningen. Betalar du
via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt.
BankGiro-nummer vårt BankGiro-nummer som du betalar till.

FAKTURASPECIFIKATION
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7. ELNÄT

Mätarnummer unikt nummer som står på din elmätare.
Säkring säkringsstorlek, vilken storlek du har på din säkring avgör hur
mycket el du kan använda samtidigt. En högre säkringsstorlek ger dig
möjlighet att använda fler energikrävande apparater på en och samma
gång, men det betingar också en högre kostnad i form av ökad
abonnemangsavgift.
Senaste avläsning, Mätarställning visar datum när och vad mätaren
stod på vid senaste mätaravläsningen
Beräkning årsförbrukning/årskostnad årlig förbrukning/kostnad
baserad på föregående 12 månader.

8. TARIFF

Fast avgift den årliga kostnaden för att vara ansluten till det lokala elnät
som din fastighet tar del av. Denna kostnad baseras på säkringsstorleken
och var i Sverige din anläggning ligger.
Elöverföring överföringen har ett fast pris, men baseras på din
förbrukning på föregående månad, energiskatten likaså.
Energiskatt all elanvändning i Sverige är skattepliktig, därför betalar man
energiskatt. Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatten som skiljer
sig något beroende på i vilken kommun elanvändningen sker. Du betalar
energiskatt för varje använd kilowattimme (kWh).

9. FÖRBRUKNINGSSTATISTIK ANLÄGGNING

Staplarna visar hur många kilowattimmar (kWh) du har använt per
månad.

