FAKTURA
Vatten&Avlopp

Fakturanr

123456

OCR-nr

12345678

Fakturadatum

2019-02-01

Förfallodatum

2019-02-28
12345

Kundnummer

Oskarshamns kommun
Box 706
57228 Oskarshamn
Tel: 0491-880 00
E-post: vatten@oskarshamn.se

(1 av 1)

Kundnummer

Svensson Sven
Storgatan 1
123 45 SMÅSTAD

Anläggningsnummer
och anläggningsadress.

Senaste mätaravläsningen
och vilket datum den gjordes

Som ett led i vår myndighetsutövning så hanterar vi era personuppgifter
för administration vid fakturering. Vill du veta mer hur Oskarshamns
kommun hanterar dina personuppgifter se www.oskarshamn.se/personuppgifter

Årsförbrukning
Den kan justeras om du lämnar
en mätaravläsning som visar att du
gör av med mer eller mindre
vatten än nuvarande debiterade
årsförbrukning.

Du har betalat till och med denna
mätarställning på din förra faktura.

Anläggning

123456

STORGATAN 1:234

STORGATAN 1

Total årskostnad

--- VATTEN & AVLOPP --12345678
Mätarnummer:
Årsförbrukning: 114

Senaste avläsning:
Total årskostnad:

569 kbm 2019-01-09
5 047 kr

2019-02-01 - 2019-02-28

1 978,00 kr / år

151,74

Abonnemangsavgift
Förbrukning från 557
till 569
Rörlig avgift vatten o avlopp

Beräknad
2019-01-31
Avläst
2019-01-09
2019-01-31 - 2019-01-10

12

kbm à

26,92 kr

323,04

Förbrukning från 569
till 585
Rörlig avgift vatten o avlopp

Avläst
2019-01-10
Beräknad
2019-02-28
2019-01-10 - 2019-02-28

16

kbm à

26,92 kr

430,72

Du läste av din mätare med
denna mätarställning detta datum.
Justering av förbrukning p.g.a.
avläsningen ser du på raden
nedanför.

Moms 25% beräknat på 905,50
Öresavrundning

Använd bifogade inbetalningskort.
Om ni betalar på annat sätt måste
fakturanr, namn och adress anges.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag

PG 493 79 04-3
BG 982-0697
Momsregnr:
SE212000076101
Godkänd för F-skatt

226,37
0,13

Summa oss tillhanda senast 2019-02-28

1 132,00

På den här fakturan tar vi
betalt för det du förbrukat
från din avläsning fram till den
beräknade mätarställningen.
Den beräknade mätarställningen
baserar sig på din årsförbrukning.
Om du inte har lämnat in någon
mätaravläsning till oss så tar vi betalt
från och med den mätarställning som
du betalade till på din förra faktura
- till och med den mätarställning
som vi (enligt din årsförbrukning)
beräknar att din mätare bör stå på
den sista dagen i månaden som
debiteringen gäller.

