
Kundenr. og pinkode 
Kundenr. og pinkode giver dig adgang til anvende ’Din 
Selvbetjening’ på selvbetjening.ewii.com.

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

Selvbetjening 
På Selvbetjeningen får du et overblik over dine regninger 
og dit energiforbrug for hhv. vand og varme. Du har 
adgang til Selvbetjeningen med dit kundenr. og pinkode 
eller dit NemID.
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A. Andersenvej 1, 1111 Andersen

Anders Andersen 
A. Andersensvej 1
1111 Andersen

xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxx

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

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

Gebyrfri betaling 
Hvis du er tilmeldt MobilePay Betalingsaftale eller Automa-
tisk korttræk, betaler du gebyrfrit. Hvis du ikke allerede er 
tilmeldt, kan du nemt tilmelde dig i Selvbetjeningen.1.190,41 kr.



Information til dig om varme 
Her finder du aktuel information til dig fra 
TREFOR Varme.

xxxxxxx

Periodens aflæsning
Her kan du se målernr., hvilken periode forbru-
get opkræves for, og målerstanden for første 
aflæsningsdag samt den sidste dag i perioden.

Her kan du se periodens forbrug og 
sammenligne med dit forbrug fra 
sidste år. 

Forbruget korrigeret for graddage er 
vist for, at du kan sammenligne dit 
forbrug med sidste år uden at tage 
hensyn til om det har været koldere/
varmere end sidste år.

Brændselsfordeling viser hvordan 
din fjernvarme er sammensat. Din 
fjernvarme består både af 
overskudsvarme, affaldsvarme, flis, 
træpiller m.m.

Emission viser hvor meget CO2 
(kuldioxid), So2 (svovldioxid),  NOx 
(kvælstoffilter) og partikelforurening  
fjernvarmen udleder.



Vandafgift 
Vandafgiften er en statslig afgift på ledningsført 
vand. Afgiften er en af de grønne afgifter, der 
skal være med til at formindske vandforbruget 
og dermed spare på vandressourcerne.

Information til dig om vand 
Her finder du aktuel information til dig fra 
TREFOR Vand.

xxxxxxx

Periodens aflæsning
Her kan du se målernr., hvilken periode forbru-
get opkræves for, og målerstanden for første 
aflæsningsdag samt den sidste dag i perioden.


