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Abonnement, årligt

Ekskl. moms

Inkl. moms

Enfamilieboliger
Enfamilieshuse og rækkehuse
(Egen måler og stikledning)
0 - 70m2
over 70 m2

Kr./år
Kr./år

1.615,00
2.250,00

2.018,75
2.812,50

Kr./år
Kr./år
%
%

2.250,00
15,85
20 %
50 %

2.812,50
19,81
20 %
50 %

Ekskl. moms
465,00
317,00

Inkl. moms
581,25
396,25

Ekskl. moms

Inkl. moms

Etage- og flerfamiliehus
institutioner samt erhverv
(Kollektiv måling)
De første 137 m2
m2 -tillæg over 137 m2
- erhvervsrabat (alle erhvervs- m2 )
- lagerrabat (kun m2 med max. 120 C)
Energipris
Almindelig leverance
Tilkoblet returvarme

Kr./MWh
Kr./MWh

Gebyrer
Betalingspåmindelse (1. og 2. rykker momsfri)

100,00 kr.

100,00 kr.

Inkassomeddelelse (3. rykker momsfri)

100,00 kr.

100,00 kr.

Lukkegebyr(momsfri)

870,00 kr.

870,00 kr.

Genåbningsgebyr

650,00 kr.

812,50 kr.

1.030,00 kr.

1.287,50 kr.

Efter regning

Efter regning

Opstart af fogedforretning

680,00 kr.

850,00 kr.

Gebyr for aflæsningsbesøg

500,00 kr.

625,00 kr.

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

200,00 kr.

250,00 kr.

65,00 kr.

81,25 kr.

720,00 kr.

900,00 kr.

50,00 kr.

62,50 kr.

25,00 kr.

31,25 kr.

50,00 kr.

62,50 kr.

39,20 kr.

49,00 kr.

4,60 kr.

5,75 kr.

Uberettiget forbrug – ulovlig gentilslutning
Fogedforretning, udkørende

1)

Ekstraordinær opkrævning ved flytning
Forgæves kørsel ved indgået aftale
Udskrivning af regningskopi (gratis i selvbet.)
Kvartalsafregning, pr. installation

2)

Opsplitning af installation, pr. installation
Betalingsgebyr

3)

NETS Betalingsgebyr
Renter
1.
2.

3.

Referencesats + 8 %

Fastsættes af fogedretten iht. Retsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse 1252 af 27-112014.
Krav for at kunne modtage kvartalsafregning:
•
50 installationer eller derover
•

Skal modtage afregning på OIO

•

Skal have en positiv kreditvurdering

•

Det skal aftales med TREFOR Varme

Engangsgebyr for opsplitning af installationer opkræves på næstkommende regning
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Forbrug og abonnement afregnes månedsvist.
Fra 1. juni 2019 opkræver TREFOR et gebyr for betaling via Betalingsservice.Du kan
fremover betale gebyrfrit med MobilePay betalingsaftale eller automatisk betalingskort.
Dette gøres nemt ved at ændre ganske få ting i Selvbetjeningen.

TREFOR er i henhold til leveringsbestemmelserne berettiget til at stille krav om
depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidige levering i tilfælde, hvor der
er nærliggende risiko for, at TREFOR uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat
levering til Kunden.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af Kundens forhold, inden der stilles krav om
sikkerhedsstillelse og der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt Kunden
umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med
gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.
Sikkerhedsstillelsen vil svare til 5 måneders skønnet fjernvarmeforbrug i det
pågældende lejemål/ejendom.

Kontrol af varmemåler
Ønskes en måler kontrolleret på et akkrediteret
værksted og denne overholder lovgivningen
betales
For bortkommet eller beskadiget måler betales
værdien af måleren, dog minimum

Ekskl. moms

Inkl. moms

2.200,00 kr.

2.750,00 kr.

2.500,00 kr.

3.125,00 kr.

Betaling for manglende afkøling
Ved en gennemsnitlig årlig afkøling under 25o C opkræves et kompensationstillæg.
Tillægget beregnes som 1 % af den totale MWh-pris pr. manglende grads afkøling.

Projekt og konverteringsområder
Komfort Unit (dækker fjernvarmeunit)
Komfort Total (dækker fjernvarmeunit og
stikledning)
Nedtagning af fjernvarmeunit
Afbrydelse samt evt. opgravning af stikledning
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Pr.
Måned
Måned
En gang
En gang

Ekskl. moms
200,00 kr.

Inkl. moms
250,00 kr.

380,00 kr.

475,00 kr.

5.000,00 kr.
Efter regning

6.250,00 kr.
Efter regning

