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Anders Andersens
A. Andersensvej 1
1111 Andersen

Opgørelse for adresse: A. Andersensvej 1, 1111 Andersen

Kundenr. og pinkode
Kundenr. og pinkode giver dig adgang til at anvende 
selvbetjeningen på ewii.dk/login

Installationsnr.
Installationsnummer er det nummer, der identificerer 
din installation. Oplys venligst dit installationsnummer, 
når du henvender dig til os.

Her finder du aktuel information til dig fra EWII  
Koncernen og vores selsaber.

Dine produkter og ydelser fra EWII
Her får du et samlet overblik over dine ydelser og 
produkter fra EWII samt øvrige betalinger.

Information til dig

Selvbetjening
På selvbetjeningen får du et overblik over dine  
regninger og dit elforbrug. Du kan også skifte elprodukt 
eller melde flytning. Første gang du logger ind, skal du 
bruge dit kundenr. og pinkode samt MitID. Herefter kan 
du logge ind med dit MitID. 

Faktura

Gebyrfri betaling
Hvis du er tilmeldt MobilePay eller Automatisk korttræk,  
betaler du gebyrfrit. Hvis du ikke allerede er tilmeldt 
gebyrfri betaling, kan du nemt tilmelde dig i  
selvbetjeningen. 
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Aftagenr.
Et aftagenummer er et unikt nummer, som bruges til at 
identificere elmålere i Danmark. Nummeret er opbygget 
af 18 cifre. Oplys venligst dit aftagenummer, hvis du fx. 
ønsker at skifte elleverandør. 



Periodens aflæsning for el
Her kan du se dit målernummer, hvilken periode 
elforbruget til husstanden opkræves for (inklusiv strøm 
til varmepumpen), samt målerstanden for første 
aflæsningsdag og den sidste dag i perioden. 

Her finder du aktuel information til dig fra EWII  
Energi.

Information til dig

Her kan du se dit elforbrug for perioden.
Elprodukt

Her kan du se det samlede abonnement fra både EWII 
Energi og dit elnetselskab, som transporterer strømmen 
ud til din husstand.

Abonnement

Her kan du se din elpris pr. kWh el med og uden  
abonnement.

Samlet pris pr. kWh



Periodens aflæsning for varmeforbrug 
Her kan du se, hvilken periode varmeforbruget  
opkræves for, samt målerstanden for første  
aflæsningsdag og den sidste dag i perioden.

Her kan du se, hvilken periode elforbruget til  
varmepumpen opkræves for, samt målerstanden for 
første aflæsningsdag og den sidste dag i perioden.

Periodens aflæsning for elforbrug 

Her kan du se, hvad du har brugt i varme for året, altså 
det faktiske varmeforbrug, og dermed hvad du skal 
betale for året. Moms fremgår på linjen for moms.

Varmeforbrug

Årsopgørelse
Her kan du se resultatet af årsafregningen. Det er 
beregnet ud fra differencen mellem, hvad du har betalt i 
løbet af året, og hvad du reelt skal betale. 

Tidligere opkrævet
Her kan du se, hvad du er blevet opkrævet for året  
ud fra det estimerede varmeforbrug. Moms fremgår på 
linjen for moms.

Her kan du se, hvad du har brugt af kWh strøm for året, 
hvor meget refusion du får fra EWII på den forbrugte 
strøm, og hvad du tidligere har fået udbetalt for strøm. 

Refusion elforbrug


