
Samlet beløb til betaling for perioden. 
Beløbet dækker den opgjorte periode 
(bagudopgørelse) plus aconto 
(forudbetaling) for næste periode.

Dit opgjorte elforbrug
for perioden



De registrerede aflæsninger på din elmåler, 
som danner grundlag for et forventet 
årsforbrug. 
Dit elforbrug for kommende periode 
beregnes udfra det forventede årsforbrug 
og danner grundlag for acontoopkrævning.

Hvad betyder de forskellige poster på min regning?

AURA FastEl  Navn på dit elprodukt, som du køber hos en elleverandør.

Abonnement, AURA Det abonnement du betaler til din elleverandør. 

Balance-, system-, Dækker betalingen for transport på overliggende net - også 
og transmissonstarif kaldet elmotorvejen eller transmissionsnet - opkræves på 
   vegne af Energinet.dk.

Elafgift   Elafgiften er en statsafgift, der pålægges som et beløb 
   pr. forbrugt kWh. 

PSO-tarif  PSO (Public Service Obligation) er betaling for forskning i 
   grøn energi. 

Abonnement,   Abonnementsbetaling til netselskabet dækker omkostninger 
Netselskab  til måling, afregning, aflæsning og fællesomkostninger.  

Nettarif C skabelon Betaling for transport på det lokale elnet (nettarif)  til det 
   lokale netselskab, betaling er baseret på, hvilken kunde-
   kategori du tilhører og hvordan du afregnes.

Moms   Du betaler 25% moms til staten af alle posterne på 
   elregningen.

Dit opgjorte elforbrug
for perioden

Periode denne 
regning dækker

Opgørelse for perioden. 
Beløbet dækker den opgjorte periode 
(bagudopgørelse) modregnet det, vi
allerede har opkrævet aconto 
(forudbetaling) for perioden.

Webadgangskoden giver adgang til 
Datahub’en, hvor du finder  information 
om dit elforbrug og de aftaler, du har med 
danske elleverandører. 
Find mere info på aura.dk/datahub



Det elforbrug, vi estimere, du 
vil have i den næste 
regningsperiode. 

Er du ikke tilmeldt Betalingsservice, 
opkræver vi et faktureringsgebyr
på 39,00 kr. på din regning.
Gebyret dækker omkostninger ifm. 
håndtering og udskrivning af 
fakturaen.  
Du kan tilmelde dig betalingsservice 
på aura.dk/pbs

Her ser du beløbet for din 
acontobetaling (forudbetaling) for 
det elforbrug, vi estimerer, du vil have
i den næste regningsperiode. 
Perioden ser du angivet øverst i den 
markerede ramme.
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