
Fakturauppgifter 

1. Fakturainformation 
Fakturadatum 
Faktura/OCR-nummer ska alltid uppges om betalningen sker på 
annat inbetalningskort än det på fakturan eller om du har frågor om 
fakturan. 
Kundnummer ska alltid uppges om betalningen sker på annat  
inbetalningskort än det på fakturan. Det kan även vara bra att ha till 
hands vid kontakt med oss. 
 
2. Fakturaadress 
Den adress din faktura skickas till. 
 
3. Kontaktuppgifter 
Information om hur du kan kontakta oss. 
 
4. Anläggningsinformation 
Anläggningsadress, adressen till den fastighet fakturan avser.  
Behöver inte vara samma som fakturaadressen. 
Anl id är anläggningens identifikationsnummer, ett unikt nummer 
för lägenheten eller huset.  
Områdesid anger var i Sverige anläggningen finns. 
 
5. Elnät 
Elnätskostnad den kostnad du betalar till elnätsföretaget för  
abonnemang och överföring av el. Elnätsföretaget äger själva  
ledningarna och står för underhåll och skötsel av dessa. Du kan 
inte välja elnätsföretag eftersom denna har ett lokalt monopol. 
 
6. Elhandel 
Elhandelskostnad, visar kostnaden för den el du använt under  
avsedd period. 
 
7. Inbetalningsuppgifter 
Oss tillhanda senast, fakturans förfallodatum. 
Att betala summan du ska betala. 
Faktura/OCR-nummer uppges vid betalningen. Betalar du via  
e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt. 
Bankgironummer vårt bankgironummer som du betalar till 
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Fakturaspecifikation 

8. Elnät 
Årsförbrukning, din faktiska årsförbrukning de senaste 12  
månaderna. 
Mätarnummer unikt mätarnummer som står på din elmätare. 
Föregående avläsning visar vad mätaren stod på vid senaste av-
läsningen och vad du har använt till aktuell avläsning. 
 
9. Avgifter elnät 
Abonnemang en fast avgift som bestäms av storleken på din  
huvudsäkring det vill säga hur stort effektuttag du behöver. 
Elöverföring, kostnaden för att transportera elen kal-
las elöverföring och beror på hur mycket el du använder. 
Energiskatt, lagstadgad skatt som faktureras på uppdrag av  
staten, vissa kommuner har reducerad elskatt. 
 
10. Elhandel 
Här ser du vad du har för elhandelsavtal och när det började att 
gälla. Har du ett fastprisavtal ser du även när det löper ut. 
Årsförbrukning, din faktiska årsförbrukning de senaste  
12 månaderna. 
 
11. Avgifter elhandel 
Avstämd period, den period fakturan avser.  
Månadsavgift summa som betalas varje månad för att täcka de 
kostnader vi har i samband med elhandelsavtalet.  
Elanvändning det pris som gäller enligt ditt elhandelsavtal och 
som är en rörlig avgift  i öre/kWh som beror på hur mycket el du 
använder. 
Påslag, det påslag du betalar på det rörliga elpriset (spotpris, det 
pris som vi handlar elen för på den nordiska elmarknaden Nord 
Pool). 
Om man har ett fastprisavtal har man inte denna posten på  
fakturan, då är den inräknad i elpriset. 
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