Bättre koll på din faktura

Taxa LSP & HSP
Din faktura skickas ut månadsvis
till din postlåda, internetbank eller
via e-post. Fakturaspecifikationen
innehåller en mängd information
som kan vara krånglig att förstå.
Vi reder ut begreppen.

Räkneexempel på

MÅNADSEFFEKTEN
Månadseffekten debiteras på den högsta
timmen av verkligt uttag under höglasttiden.

Kontakt
uppgifter

Uppgifter om
anläggningen

Betaldatum
och summa

Aktuell
info

Om taxan* för månadseffekten är 97 kr
kommer á-priset vara 485 kr på fakturan
eftersom avgiften avser 5 månader
(97 kr x 5 månader = 485 kr).
Om högsta timmen är 200 kW, blir
beräkningen på fakturan så här:
485 kr / 5 månader = 97 kr x 200 kW
= 19 400 kr för den här månaden
*taxan sätts utefter om det är LSP eller HSP taxa.

Alla priser
debiteras i efterskott.

Elnät

Årsfaktura

FAST AVGIFT
Den fasta avgiften är en årsavgift som
styrs av vilken taxa anläggningen har.

ÖVERUTTAG ABONNERAD EFFEKT
Vid årsfakturan debiteras eventuellt
överuttag på den abonnerade effekten.

ABONNERAD EFFEKT
Gäller endast taxorna LSP och HSP.
Den abonnerade effekten är en års
avgift. Abonnemangsnivån är den
effekt du som kund väljer att
abonnera på, dvs den högsta
överföringsförmåga du vill ha tillgång till. Justering av den abonnerade effekten kan du som kund
göra i januari varje år.

ÖVERUTTAG REAKTIV EFFEKT
Vid årsfakturan debiteras eventuellt
överuttag på den reaktiva effekten.

MÅNADSEFFEKT
Månadseffekten debiteras på den
högsta timmen av verkligt uttag
höglasttid (5 månader).
Se hur du räknar ut din månads
effekt på andra sidan.

Avräkning

ELÖVERFÖRINGSAVGIFT
LÅGLAST OCH HÖGLAST
Öre multiplicerat med antal kWh
man förbrukat under månaden.
Höglasttid är November - Mars
kl. 06-22 på vardagar.
Övrig tid är låglast.
ENERGISKATT
Energiskatten är en statlig skatt
som beslutas av riksdagen.

Anläggning

Uppgifter om din anläggning.

Abonnemang

I det gröna fältet finns uppgifter
om ditt abonnemang.

FÖRBRUKNING
Här visas förbrukning högoch låglast under året.
EFFEKT
kW
– Högsta effekten varje månad
kW-HL – Högsta effekten varje
		 månad höglasttid
kVar – Högsta reaktiva effekten
		 varje månad
AVRÄKNING
Här redovisas faktiskt uttag för året.
Om det överstiger den abonnerade
effekten debiteras överuttag. Det
samma gäller för den reaktiva effekten.

