
 

Förklaringar till fakturan 

 
Abonnemangsavgift [kr/år]: 
Fast årlig avgift som baseras på avtalad tariff. I abonnemanget ingår elberedskaps‐, 
elsäkerhets‐ och nätövervakningsavgift. 
 
Elöverföringsavgift [öre/kWh]: 
Avgift som baseras på hur många kWh el som överförts under månaden.  
 
Effektavgift [kr/kW, mån]: 
Avgift som baseras på högsta uttagna medeleffekt per timme under månaden.  För mer 
information om avgifterna, se vår webbplats eller kontakta kundservice. 
 
Avläsning. Mätaren avläses varje timme vilket medför att vi fakturerar efter avlästa värden. 
Alla mätvärden redovisas i normaltid vilket innebär vintertid. Vid varje månadsskifte 
rapporteras aktuell mätarställning även till elhandelsföretaget. Avläsning sker också vid byte 
av elhandelsföretag och vid flyttning. 
 
Betala i rätt tid. Om betalning uteblir och vi därför skickar en påminnelse tillkommer en 
kostnad på 60 kronor. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen. Räntesatsen är 
referensränta + 8 procent. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift faktureras på nästa faktura. 
Betalas inte fakturan efter påminnelsen överlämnas ärendet till inkasso, varvid ytterligare 
avgifter tillkommer. 
 
Allmänna avtalsvillkor finns för alla våra produkter och kundgrupper. Där finns information 
om hur mätning, avläsning, betalning mm ska tillämpas. Om du saknar allmänna avtalsvillkor 
kan du beställa dessa på vår webbplats eller kontakta kundservice. 
 
Teckna och säga upp avtal. Ditt avtal är knutet till en viss adress och kan inte flyttas. Därför 
behöver du säga upp ditt avtal om du flyttar och teckna nytt för din nya adress. Anmäl din 
flyttning minst 30 dagar innan flyttdagen. Flyttning kan anmälas på vår webbplats eller 
genom att du kontaktar kundservice. 
 
Om du vill byta elhandelsföretag. Om du vill byta elhandelsföretag rekommenderar vi att du 
tar kontakt med något av de elhandelsföretag som finns på marknaden. Ange alltid ditt 
anläggnings id (anl id) samt områdes id, dessa hittar du på fakturans första sida. Ditt nya 
elhandelsföretag meddelar oss om bytet.  
Byte av elhandelsföretag får enligt ellagen ske tidigast 14 dagar efter anmälan från ditt nya 
elhandelsföretag. 
Om du vill byta elhandelsföretag skall du även tänka på att samma person i hushållet måste 
avtala om både elnät och elhandel. 
 


