
 

Fakturadatum = Datumet då fakturan skapades 

Faktura/OCR-nummer = Numret som blir när vi 

skapar fakturan 

Kundnummer = Ditt kundnummer hos oss 

Här står ditt namn och 

din faktureringsadress 

Här står adressen som fakturan gäller för 

och tillhörande Anl.ID samt området DFS 

Totalbelopp 

Sista 

inbetalningsdagen 

Totalbelopp 

utan moms 

Totala 

momsbeloppet 

Nollar 

småören 

Totalbelopp 

Här står ditt namn 

och adress 

OCR-numret som du 

ska ange vid betalning 

Totalbelopp 

Vårt bankgironummer 

som du ska ange vid 

betalning 

Här står OCR-numret 

och när fakturan ska 

vara betald 



 

1. Elnät avtal = Här står ditt avtalsnummer som du har hos oss 

2. Beräknad årsförbrukning = Här visas din genomsnittliga årsförbrukning 

3. Beräknad årskostnad = Här visas din genomsnittliga årskostnad 

4. Mätarnummer = Här står ditt mätarnummer, vilket är ett nummer som är kopplat 

till din mätare i ditt hem  

5. Föregående avläsning = Datumet din mästare lästes av vid föregående fakturering 

6. Avläsning = Datumet din mätare lästes av för den befintliga faktureringen  

7. Ställning = Här ser du vad din mätare stod på vid föregående fakturering samt för 

den befintliga faktureringen 

8. Förbrukning = Här ser du vad du har förbrukat denna månad  

9. Avstämd period = Här ser du den perioden som vi fakturerar dig för  

10. Nätavgift rörlig = Här ser du kostanden för den rörliga nätavgiften (vilket kallades 

för elöverföringsavgift på vår förra faktura). Avgiften baseras på hur många kWh 

du gjort av med under månaden 

11. Nätavgift fast 16A = Här ser du din fasta avgift som baseras på vilken säkring du 

har i ditt hem (i detta fall är det 16) 

12. Energiskatt = Är en avgift som skatteverket tar ut. 2017 beslutade skatteverket att 

avgiften skulle ligga på nätägarnas fakturor. Den baseras på hur många kWh du 

gjort av med under månaden 

13. Summa = Här ser du totalbeloppet  


