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1. 	Här hittar du ditt kundnummer och fakturanummer. Dessa uppgifter är bra att ha tillhands 	när du kontaktar oss eller ska logga in på mina sidor. Fakturanummer = OCR-nummer2. 	Anl adress är den adress som fakturan avser.  Anl id och områdesid är en unik beteckning 	som uppges när du flyttar, tecknar avtal mm.3. 	Fakturans totala kostnad för Elnät.4. 	Fakturans totala kostnad för Elhandel5. 	Den dagen betalningen ska ha kommit till oss.6. 	Fakturans totala belopp. Har du autogiro finns inget inbetalningskort och då står det att 	beloppet regleras via autogiro.
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7.	Er elanvändning de senaste 12 månaderna. 8.	Fast avgift: En månadsavgift som är beroende av vilket effektabonnemang ni har. I detta fallet 	HSP (Högspänning)9. 	Månadseffektavgift: Månadens högsta effektuttag i kW debiteras.10.	Elöverföring: Kostnaden per kWh.	Alla priser är exkl moms och momsbeloppet kommer på egen rad: 11991,48 kr. Total 	elnätskostnad: 59 957,40 kr syns på framsidan av fakturan.11. 	Information om ert elhandelsavtal. Här är det ett fastpris avtal som gäller till och med 30 	september 2019.12.	Den rörliga elkostnaden som är månadens elanvändning gånger avtalat elpris.13.	Energiskatt, månadens elanvändning gånger aktuell energiskatt.	Alla priser är exkl moms och momsbeloppet kommer på egen rad: 33723.84 kr. Total 	elhandelskostnad: 168 619,21 kr syns på framsidan av fakturan.
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14.	Sammanställning av er energianvändning under innevarande år i låglasttid (övrig tid) och 	höglasttid (vardagar mellan 	kl 06-22) samt en summering på total användning.15.	Högsta effektvärdet för varje månad under innevarande år. Effektvärdet är antal kWh under en 	timme.16. 	Värden för den reaktiva effekten för varje månad under innevarande år. Upp till 40 % av den 	aktiva effekten kan ni ha i reaktiv effekt utan kostnad.17.	Sammanställning över nätkostnaden för varje månad under innevarande år.18. 	Sammanställning över elhandelskostnaden för varje månad under innevarande år.


