EKSEMPEL PÅ EN REGNING MED FORKLARING

Installationsnummer:
Kunde nr.:
Web Access Kode:
Aftagenummer:
Fakturanummer:
Fakturadato:
Betalingsdato:

Dette er vores unikke nummer på denne installation.
Dit kundenummer hos os.
Din pinkode hos www.eloverblik.dk.
Et unikt nummer i hele Danmark på din El installation.
Denne fakturas unikke fakturanummer.
Faktureringsdatoen for denne faktura.
Den seneste betalingsdato for denne faktura

En samlet oversigt over regningsdelene findes på de efterfølgende sider.

Kunde nr. og pinkode:

Skal bruges ved login på Tast-Selv på www. GEV.dk.
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Samstrøm SPOT/Samstrøm REN SPOT

Samstrøm RENSPOTTIME/RENSPARTIME er navnet på din elaftale og betaling for den strøm, som
vi køber til dig på elbørsen. Der er tale om en variabel elpris, da prisen følger NordPools SPOT
priser.
1. Abonnement
Der betales et abonnement til din elleverandør. Abonnementet dækker omkostningerne til
administration og afregning etc. Abonnementet er altid det sammen, uanset hvor meget strøm du
bruger.
2. Net abonnement
Der betales abonnement til dit netselskab, abonnementet dækker omkostningerne til
vedligeholdelse og reparation af elnettet og din elmåler. Abonnementet er altid det samme,
uanset hvor meget strøm du bruger.
Prisen på abonnementet afhænger af hvilket netselskab du har.
3. Net tarif
Denne net tarif, dækker betalingen til dit netselskab for den daglige drift og vedligeholdelse af
elnettet. Net tariffen betaler du pr. kWh, som du bruger i den periode regningen dækker.
4. Net tarif
Denne net tarif dækker omkostningerne til den daglige drift og vedligeholdelse af det regionale
netområde, som du hører til. Net tariffen betaler du pr. kWh, som du forbruger i den periode,
regningen dækker.
Prisen på abonnementet afhænger af hvilet netselskab du har.
5. Transmissionsnettarif
Transmissionsnettarif dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede
elnet samt drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.
6. System tarif
System tarif dækker de omkostninger, staten har til bl.a. forsyningssikkerhed og reservekapacitet.
Energi (MWh):
Belastningsbidrag:

Varmeforbruget i den periode regningen dækker.
Abonnement beregnet ud fra ejendommens størrelse.

7. Balancetarif for forbrug
Balancetarif for forbrug dækker omkostninger til indkøb af reserver (Systemydelser.)
8. PSO-afgift
PSO-afgiften er en lovpligtig betaling til staten, der bruges til fremme miljøvenlig elproduktion og
forskning samt udvikling på elområdet.
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9. Elafgift
Elafgiften er en statslig afgift, der betales af alle elkunder.

Abonnement (andele):
Abonnement (målere):
Vand:
Miljøafgift:
Drikkevandsafgift:

Abonnement beregnet ud fra hvilke type bolig du bor i.
Afgift for leje af målere.
Vandforbruget i den periode som regningen dækker
Afgift til staten.
Afgift til staten.

Vi opkræver spildevand/tømning på vegne af Billund Vand
Fast vandafledningsbidrag pr. stik: Abonnement for adgang til kloak.
Spildevand:
Vand der er udledt til kloak.
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