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Sekretariatet for Energitilsynet har pr. 21. december 2015 godkendt TREFOR El-nets me-
toder og principper for tariffer og øvrige vilkår i henhold til Engrosmodellen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har pr. 13. september 2016 godkendt TREFOR El-nets me-
toder til at fastsætte gebyrer. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har pr. 3. januar 2017 godkendt TREFOR El-nets metoder 
til at fastsætte standardinvesteringsbidrag. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har pr. 5. april 2017 godkendt TREFOR El-nets metode for 
fastsættelse af standardgebyret for forgæves kørsel. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har pr. 22. november 2017 godkendt TREFOR El-nets me-
tode for tarifering af el til varmeproduktion. 
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Fællesoplysninger: 
 

 
Hvor det ikke er oplyst, er prisen eksklusiv moms. 
 
Elektriciteten leveres i henhold til TREFOR El-nets Standardaftale1 og Tilslutningsbestemmelser1. Eksempla-
rer heraf fås hos TREFOR på adresserne: Kokbjerg 30, 6000 Kolding og på www.trefor-elnet.dk eller ved 
bestilling på tlf. 79 33 34 35. 
 
Alle priser som tariffer, abonnement og gebyrer som fremgår af dette prisblad er tilgængelig i Datahubben.  
Priserne kan findes på www.treforelnet.dk. 
 
Betaling til Energinet.dk for nettarif og systemtarif samt PSO (offentlige forpligtigelser) afregnes direkte mel-
lem Energinet.dk og elhandleren fra 1. april 2016.   

                                                
1 Standardaftalen er den aftale der er gældende mellem Netselskab og Elhandler om brug af Distributions-
nettet. Tilslutningsbestemmelser er TREFOR el-nets bestemmelser for tilslutning til og brug af Distributions-
nettet. 
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Prisblad for TREFOR El-net A/S 
 

Kundegruppe C-skabelonafregnet 
Leveringsniveau Normalt tilsluttet lavspændingsnet 

Målt 0,4 kV 
 Under 100.000 kWh 

Forbrug Ekskl. moms Inkl. moms 
 
 
Abonnementsbetaling    
TREFOR El-net A/S 
Bindende midlertidig prisnedsættelse                                    

kr./år 
kr./år 

431,00 
-431,00 

538,75 
-538,75 

 
 
Transportbetaling    
Betaling til TREFOR                                                        øre/kWh      14,74 18,43 

 
 
 
Ved bestående kollektiv målte ejendomme reduceres abonnementsbetalingen pr. lejlighed til 84 kr./år. 
(105,00 kr./år inkl. moms). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 84 kr./år. (105,00 kr./år inkl. moms). 
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Prisblad for TREFOR El-net A/S 
 

Kundegruppe C-timeafregnet 
Leveringsniveau Normalt tilsluttet lavspændingsnet 

Målt 0,4 kV 
 Mere end 100.000 kWh 

Forbrug Ekskl. moms Inkl. moms 
 
 
Abonnementsbetaling    
TREFOR El-net A/S 
Bindende midlertidig prisnedsættelse                                    

kr./år 
kr./år 

973,00 
-973,00 

1.423,75 
-1.423,75 

 
 
Transportbetaling    
Betaling til TREFOR                                                        øre/kWh      14,74 18,43 

 
 
 
Ved bestående kollektiv målte ejendomme reduceres abonnementsbetalingen pr. lejlighed til 84 kr./år. 
(105,00 kr./år inkl. moms). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 84 kr./år. (105,00 kr./år inkl. moms). 
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Prisblad for TREFOR El-net A/S 
 

Kundegruppe BL-skabelonafregnet 
Leveringsniveau 10/0,4 kV transformerstation 

Målt 0,4 kV 
 Under 100.000 kWh 

Forbrug Ekskl. moms Inkl. moms 
 
 
Abonnementsbetaling    
TREFOR El-net A/S 
Bindende midlertidig prisnedsættelse                                    

kr./år 
kr./år 

431,00 
-431,00 

538,75 
-538,75 

 
 
Transportbetaling    
Betaling til TREFOR                                                        øre/kWh      8,13 10,16 

 
 
 
På samme forbrugsadresse med flere målesteder betales pr. ekstra målested 752,00 kr./år (940,00 kr. inkl. 
moms). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 752 kr./år. (940,00 kr./år inkl. moms). 
 
Ved bestående kollektiv målte ejendomme reduceres abonnementsbetalingen pr. lejlighed til 84 kr. (105,00 
kr. inkl. moms.). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 84 kr./år. (105,00 kr./år inkl. moms). 
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Prisblad for TREFOR El-net A/S 
 

Kundegruppe BL-skabelonafregnet 
Leveringsniveau 10/0,4 kV selvejet transformerstation 

Målt 0,4 kV 
 Under 100.000 kWh 

Forbrug Ekskl. moms Inkl. moms 
 
Abonnementsbetaling    
TREFOR El-net A/S 
Bindende midlertidig prisnedsættelse                                    

kr./år 
kr./år 

431,00 
-431,00 

538,75 
-538,75 

 
 
Transportbetaling    
Betaling til TREFOR                                                        øre/kWh      5,86 7,33 

 
 
 
På samme forbrugsadresse med flere målesteder betales pr. ekstra målested 752,00 kr./år (940,00 kr. inkl. 
moms). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 752 kr./år. (940,00 kr./år inkl. moms). 
 
Ved bestående kollektiv målte ejendomme reduceres abonnementsbetalingen pr. lejlighed til 84 kr. (105,00 
kr. inkl. moms.). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 84 kr./år. (105,00 kr./år inkl. moms). 
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Prisblad for TREFOR El-net A/S 
 

Kundegruppe BL-timeafregnet 
Leveringsniveau 10/0,4 kV transformerstation 

Målt 0,4 kV 
 Mere end 100.000 kWh 

Forbrug Ekskl. moms Inkl. moms 
 
 
Abonnementsbetaling    
TREFOR El-net A/S 
Bindende midlertidig prisnedsættelse                                    

kr./år 
kr./år 

973,00 
-973,00 

1.423,75 
-1.423,75 

 
 
Transportbetaling    
Betaling til TREFOR                                                        øre/kWh      8,13 10,16 

 
 
 
På samme forbrugsadresse med flere målesteder betales pr. ekstra målested 752,00 kr./år (940,00 kr. inkl. 
moms). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 752 kr./år. (940,00 kr./år inkl. moms). 
 
Ved bestående kollektiv målte ejendomme reduceres abonnementsbetalingen pr. lejlighed til 84 kr. (105,00 
kr. inkl. moms.). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 84 kr./år. (105,00 kr./år inkl. moms). 
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Prisblad for TREFOR El-net A/S 
 

Kundegruppe BL-timeafregnet 
Leveringsniveau 10/0,4 kV selvejet transformerstation 

Målt 0,4 kV 
 Mere end 100.000 kWh 

Forbrug Ekskl. moms Inkl. moms 
 
 
Abonnementsbetaling    
TREFOR El-net A/S 
Bindende midlertidig prisnedsættelse                                    

kr./år 
kr./år 

973,00 
-973,00 

1.423,75 
-1.423,75 

 
 
Transportbetaling    
Betaling til TREFOR                                                        øre/kWh      5,86 7,33 

 
 
 
På samme forbrugsadresse med flere målesteder betales pr. ekstra målested 752,00 kr./år (940,00 kr. inkl. 
moms). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 752 kr./år. (940,00 kr./år inkl. moms). 
 
Ved bestående kollektiv målte ejendomme reduceres abonnementsbetalingen pr. lejlighed til 84 kr. (105,00 
kr. inkl. moms.). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 84 kr./år. (105,00 kr./år inkl. moms). 
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Prisblad for TREFOR El-net A/S  
 

Kundegruppe BH-timeafregnet 
Leveringsniveau 10/0,4 kV transformerstation 

Målt 10 kV  
 Mere end 100.000 kWh 

Forbrug Ekskl. moms Inkl. moms 
 
 
Abonnementsbetaling    
TREFOR El-net A/S 
Bindende midlertidig prisnedsættelse                                    

kr./år 
kr./år 

3.509,00 
-3.509,00 

4.386,25 
-4.386,25 

 
 
Transportbetaling    
Betaling til TREFOR                                                        øre/kWh      7,64 9,55 

 
 
 
På samme forbrugsadresse med flere målesteder betales pr. ekstra målested 3.288,00 kr./år (4.110,00 kr. 
inkl. moms). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 3.288,00 kr./år (4.110,00 kr. inkl. moms). 
 
Ved bestående kollektiv målte ejendomme reduceres abonnementsbetalingen pr. lejlighed til 84 kr. (105,00 
kr. inkl. moms.). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 84 kr./år. (105,00 kr./år inkl. moms). 
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Prisblad for TREFOR El-net A/S 
 

Kundegruppe BHs-timeafregnet 
Leveringsniveau 10/0,4 kV selvejet transformerstation 

Målt 10 kV  
 Mere end 100.000 kWh 

Forbrug Ekskl. moms Inkl. moms 
 
 
Abonnementsbetaling    
TREFOR El-net A/S 
Bindende midlertidig prisnedsættelse                                    

kr./år 
kr./år 

3.509,00 
-3.509,00 

4.386,25 
-4.386,25 

 
 
Transportbetaling    
Betaling til TREFOR                                                        øre/kWh      5,37 6,71 

 
 
 
På samme forbrugsadresse med flere målesteder betales pr. ekstra målested 3.288,00 kr./år (4.110,00 kr. 
inkl. moms). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 3.288,00 kr./år (4.110,00 kr. inkl. moms). 
 
Ved bestående kollektiv målte ejendomme reduceres abonnementsbetalingen pr. lejlighed til 84 kr. (105,00 
kr. inkl. moms.). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 84 kr./år. (105,00 kr./år inkl. moms). 
 
 
  



 

Prisliste pr. 1. januar 2018 
 
Dokumentnummer 1045233 
Versionsnummmer 2.0 

11

Prisblad for TREFOR El-net A/S  
 

Kundegruppe ALav-timeafregnet 
Leveringsniveau 60/10 kV transformerstation 

Målt 10 kV  
 Mere end 100.000 kWh 

Forbrug Ekskl. moms Inkl. moms 
 
 
Abonnementsbetaling    
TREFOR El-net A/S 
Bindende midlertidig prisnedsættelse                                    

kr./år 
kr./år 

3.509,00 
-3.509,00 

4.386,25 
-4.386,25 

 
 
Transportbetaling    
Betaling til TREFOR                                                        øre/kWh      2,62 3,28 

 
 
 
På samme forbrugsadresse med flere målesteder betales pr. ekstra målested 3.288,00 kr./år (4.110,00 kr. 
inkl. moms). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 3.288,00 kr./år (4.110,00 kr. inkl. moms). 
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Prisblad for TREFOR El-net A/S  
 

Kundegruppe AHøj-timeafregnet 
Leveringsniveau 60/10 kV transformerstation 

Målt 60 kV  
 Mere end 100.000 kWh 

Forbrug Ekskl. Moms Inkl. moms 
 
 
Abonnementsbetaling    
TREFOR El-net A/S 
Bindende midlertidig prisnedsættelse                                    

kr./år 
kr./år 

4.708,00 
-4.708,00 

5.885,00 
-5.885,00 

 
 
Transportbetaling    
Betaling til TREFOR                                                        øre/kWh      1,76 2,20 

 
 
 
På samme forbrugsadresse med flere målesteder betales pr. ekstra målested 4.487,00 kr./år (5.608,75 kr. 
inkl. moms). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 4.487,00 kr./år (5.608,75 kr. inkl. moms). 
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Prisblad for TREFOR El-net A/S  
 

Kundegruppe A0-timeafregnet 
Leveringsniveau 150/60 kV transformerstation 

Målt 150 kV  
 Mere end 100.000 kWh 

Forbrug Ekskl. Moms Inkl. moms 
 
 
Abonnementsbetaling    
TREFOR El-net A/S 
Bindende midlertidig prisnedsættelse                                    

kr./år 
kr./år 

4.708,00 
-4.708,00 

5.885,00 
-5.885,00 

 
 
Transportbetaling    
Betaling til TREFOR                                                        øre/kWh      0,74 0,93 

 
 
 
På samme forbrugsadresse med flere målesteder betales pr. ekstra målested 4.487,00 kr./år (5.608,75 kr. 
inkl. moms). Bindende midlertidig prisnedsættelse er 4.487,00 kr./år (5.608,75 kr. inkl. moms). 
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Gebyrer: 
 
 
Net til kunde 
 

DKK Ekskl. 
moms DKK Inkl. moms 

Betalingsaftale 1) 105,00 105,00 
For sen betaling fra erhvervskunde 1),3) 310,00 310,00 
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 1) 720,00 720,00 
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 435,00 543,75 
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.135,00 1.418,75 
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.400,00 1.750,00 
Nedlæggelse af målerinstallation 760,00 950,00 
Nedtagning af måler 740,00 925,00 
Oprettelse af mikro VE-anlæg 1.910,00 2.387,50 
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl- målerinstallation 1.385,00 1.731,25 
Rykker til kunde ved for sen betaling 1),2) 100,00 125,00 
Udbringning af måler 240,00 300,00 
Etablering af impulsudgang fra afregningsmåleren 1.000,00 1.250,00 
Opsætning/udskiftning af erstatningsmåler for direkte måling 2.000,00 2.500,00 
Opsæt/udskiftning af erstatningsmåler for transformermåling 3.000,00 3.750,00 
Opsæt/udskiftning af erstatningsmåler for målertavle (Gime-Din) 2.500,00 3.125,00 
 
Til elhandler via datahub 
 

DKK Ekskl. 
moms DKK Inkl. moms 

Aflæsningsbesøg 555,00 693,75 
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 6) 670,00 837,50 
Fogedforretning, udekørende 4) Efter regning Efter regning 
Opstart af fogedforretning 5) 790,00 987,50 
Genopsætning af nedtaget måler 790,00 987,50 
Genåbning 625,00 781,25 
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.445,00 1.806,25 
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1.990,00 2.487,50 
Målerundersøgelse på stedet 785,00 981,25 
Nedtagning af måler 700,00 875,00 
Forgæves kørsel 6) 7) 560,00 560,00 
 
Direkte til elhandler 
 

DKK Ekskl. 
moms DKK Inkl. moms 

For sen betaling fra elhandler 1),3) 310,00 310,00 
Rykker til elhandler ved for sen betaling 1),2) 100,00 100,00 

 
1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget 

for moms. 
2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014. 
3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 

105 af 31. januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling. 
4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven. 
5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven. 
6) Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. Dansk Energis medlemsinfo nr. 92/2016. 

For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i 
en restanceprocedure. 

7) Opkræves fra 1. september 2017.  
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Egenproducenters rådighedsbetaling:  
 
 
Egenproducenters rådighedsbetaling for den del af produktionen som de selv forbruger.  
 
 
A niveau 
Rådighedsbetaling Øre/kWh ekskl. moms Øre/kWh inkl. moms 
1. kvartal 2018  1,47 1,84 
2.-4. kvartal 2018 1,54 1,93 
BH niveau 
Rådighedsbetaling Øre/kWh ekskl. moms Øre/kWh inkl. moms 
1. kvartal 2018  3,95 4,94 
2.-4. kvartal 2018 3,96 4,95 
BL niveau 
 Øre/kWh ekskl. moms Øre/kWh inkl. moms 
Rådighedsbetaling 6,23 7,79 
   
C niveau 
 Øre/kWh ekskl. moms Øre/kWh inkl. moms 
Rådighedsbetaling 11,80 14,75 

 
 
Priselementer for skabelonafregnede mikroanlæg til og med 50 kW: 
 
Priselementer tilknyttes i henhold til Energinets standard for nettoafregningsopsætning. 
 

- Abonnementsbetaling dækker måling af el fra og til nettet. Den ekstra omkostning der er ved at af-
regne VE-anlæg efter nettoordningen. 20 kr./år ekskl. moms. 

- Almindelig nettarif af den leverede el fra nettet. Denne nettarif er med at dække omkostningerne 
for transport af el igennem nettet til kunderne. Nettariffen svarer til den normale nettarif, som alle an-
dre kunder også betaler.  

- Rådighedsbetaling betales af den mængde el, som solcelleejerne forbruger direkte fra VE-
anlægget, og dækker de omkostninger netselskabet har ved at el-nettet står til rådighed. 65 kr./år 
ekskl. moms 
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Tarif for køb af elektricitet fra eksisterende decentrale producenter 
(kraftvarmeværker, solcelleanlæg m.v. – afregnet efter salgsmåler): 
 
Energibetaling ved salg af produktion. 
Fra 1. oktober 2007 afregner Energinet.dk produktion og pristillæg direkte til producenterne. 
 
Abonnementsbetaling (elforsyningen) 
 A/BH BL/C 
Abonnement kr./år ekskl. moms 3.424,00 888,00 
Abonnement kr./år inkl. moms 4.280,00 1.110,00 

Evt. egetforbrug betales efter gældende takster 
 
Aflæsning: 
For decentrale kraftvarmeværker og vindmøller fjernaflæses elmåleren i overensstemmelse med den sy-
stemansvarliges bestemmelser. 
 

Nettoafregnede VE-anlæg, Solcelleanlæg m.v. - Timeafregnet 
Abonnementsbetaling (elforsyningen) 
Timeafregnet A/BH BL C 
Afregningsgruppe 1+2 1+2+4+5+6 2+4+5+6 
Abonnement kr./år ekskl. moms 3.785,00 1.249,00 1.249,00 
Bindende midlertidig prisned-
sættelse kr./år ekskl. moms 

-3.785,00 -1.249,00 -1.249,00 

Abonnement, netto kr./år ekskl. 
moms 

0,00 0,00 0,00 

Abonnement kr./år inkl. moms 4.731,25 1.561,25 1.561,25 
Bindende midlertidig prisned-
sættelse kr./år inkl. moms 

-4.731,25 -1.561,25 -1.561,25 

Abonnement, netto kr./år inkl. 
moms 

0,00 0,00 0,00 

 

Nettoafregnede VE-anlæg, Solcelleanlæg m.v. – Skabelonafregnet 
Abonnementsbetaling (elforsyningen) 
C-skabelon, kr./år – afregningsgruppe 4+5+6 ekskl. moms Inkl. moms 
Abonnement kr./år ekskl. moms 445,00 556,25 
Bindende midlertidig prisnedsættelse kr./år ekskl. moms -445,00 -556,25 
Abonnement, netto kr./år 0,00 0,00 

 

 
Abonnement for egenproducenters produktionsmåler 
Abonnementsbetaling (elforsyningen) 
 A/BH-time BL-time C- time BL/C-skabelon 
Abonnement kr./år ekskl. moms 3.424,00 888,00 888,00 613,00 
Abonnement kr./år inkl. moms 4.280,00 1.110,00 1.110,00 766,25 
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Vindmøller: 
 
Energibetaling ved salg af produktion. 
Fra 1. oktober 2007 afregner Energinet.dk produktion og pristillæg direkte til mølleejerne. 
 
 
 
Abonnementsbetaling for større møller med kvartersaflæsning 
  Ekskl. moms Inkl. moms 
Møller målt på BH-niveau (højspændt) kr./år 412,00 515,00 
Møller målt på BL- og C-niveau (lavspændt) kr./år 412,00 515,00 

 
 
 
Abonnementsbetaling for mindre møller (husstandsmøller) 
  Ekskl. moms Inkl. moms 
Abonnement kr./år 164,00 205,00 

 
Omkostninger til målerinstallation, målertransformere m.v. afholdes af vindmølleejeren, som hidtil. Pr. 1. ja-
nuar 2011 skal vindmølleejeren også afholde de faktiske udgifter til afregningsmålerne. Målerne ejes dog 
fortsat af TREFOR El-net A/S. 
 
Abonnementsbetaling dækker omkostninger til målerhåndtering. 
 
 
Aflæsning. 
 
For decentrale kraftvarmeværker og vindmøller fjernaflæses elmåleren i overensstemmelse med den sy-
stemansvarliges bestemmelser. 
 
 
 
 
Abonnement for onlinemåling til Energinet.dk 
Abonnementsbetaling (elforsyningen) 
 A/BH BL C 
Abonnement kr./år ekskl. moms 2.695,00 2.695,00 2.695,00 
Abonnement kr./år inkl. moms 3.368,75 3.368,75 3.368,75 

 
Dækker: 

1. Nødstrøm som regulerkraft 
2. Elkedler for fjernvarmeproduktion 
3. Afbrydeligt elforbrug 
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Tilslutningsbidrag: 
Kunder med indtil 25 Amp. skal under normale forsyningsforhold betale: 
 
 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

Parcelhuse, fritidshuse og fællesinstallationer 13.900,00  17.375,00 

Rækkehuse tæt/lav bebyggelse 11.000,00 13.750,00 

Lejligheder i etageejendomme med mere end 2 etager 9.200,00 11.500,00 

Lejligheder indrettet som ungdoms-, ældre- og plejeboliger på 
max 65 m2 4.820,00 6.025,00 

Mindre elforbrugende, enfasede Elanlæg (maksimalt 1.000 W) 
der tilsluttes direkte i det eksisterende Distributionsnet 1.610,00 2.012,50 

Ladestandere opstillet i det offentlige rum, minimum 25 Amp. 
Tillægsbidrag ud over 25 Amp. (kr./Amp.) 

12.250,00 
490,00 

15.312,50 
612,50 

Øvrige installationer 13.900,00  17.375,00 

TN-system (nulling med 4-ledersystem) Etablering og måling 
af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation. 7.170,00 8.962,50 

TN-S-system (nulling med 5-ledersystem) Etablering og må-
ling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation. 9.220,00 11.525,00 

 
Ved nye udstykninger betales tilslutningsbidrag ved byggemodningen. 
 
Ved udstykninger med flere end 3 byggegrunde, kan tilslutningsbidraget for hele udstykningen betales i 2 ra-
ter (led 1 og led 2) 
 

� Led 1 betales straks ved byggemodningen (50 %) 
� Led 2 betales når installationen tilsluttes (50 %) 

 
Ved øvrige tilslutninger og ved udvidelser af installationer betales i forbindelse med tilmelding. 
 
Ved ældre udstykninger, hvor der er betalt et beløb ved byggemodning, modregnes dette beløb ved betaling 
i forbindelse med tilmelding. 
 
TREFOR El-net leverer et tilslutningspunkt indenfor en afstand på ca. 30 meter fra skel. 
 
Opdeling af betalt leveringsomfang samt oprettelse af en installation indenfor et betalt leveringsom-
fang. 
Der betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Pr. installation dog min. Kr. 1.500,00. (1.875,00 kr. 
inkl. moms) 
 
Kunder med mere end 25 Amp. 
Ud over grundbetalingen på 13.900,00 kr. (17.375,00 kr. inkl. moms) skal der betales et tillægsbidrag på: 
1.035,00 kr. pr. Amp./3-faset (1.293,75 kr. inkl. moms). Kunder med en for-sikring større end 125 ampere af-
regnes efter kW max. 
 
Definition på kW max: Periodens største belastning, målt i kW, midlet over 15 minutter. 
Ved overskridelser mindre end 10 kW i forhold til tidligere indbetalt rettighed afregnes dette ved årets udløb. 
Overskridelser større end 10 kW afregnes ved månedens udløb. 
 
Kunder med mere end 15 kW. 
Ud over grundbetalingen på 13.900,00 kr. (17.375,00 kr. inkl. moms), skal der betales et tillægsbidrag på: kr. 
1.575,00 pr. kW. (1.968,75 kr. inkl. moms). 
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Kunder tilsluttet i 10/0,4 kV-transformerstation i egen bygning. 
Kunden skal afholde alle ekstra udgifter på egen grund og stille rum til rådighed for transformer og højspæn-
dingsudstyr, der betales tilslutningsbidrag på: kr. 1.575,00 pr. registreret kW. (1.938,75 kr. inkl. moms). 
 
B-kunder (nuværende) tilsluttet i egen 10/0,4 kV-transformerstation 
Ved udvidelse af eksisterende installation, herunder udvidelse med nye transformerstationer, betaler kunden 
alle omkostninger til udvidelsen, og der betales kr. 525 pr. kW som tilskud til højspændingsnettet. (656,25 kr. 
inkl. moms). 
 
A-kunder tilsluttet i en 60/10 kV-transformerstation. 
Kunden etablerer og ejer selv 10 kV net og stationer frem til afgangsklemmerne i 10 kV feltet på 60 kV stati-
onen. 
 
Ved nyetablering betaler kunden de faktiske omkostninger ved tilslutningen, dog mindst 220,00 kr./kW som 
tilskud til øvrigt stationsanlæg (275,00 kr./kW inkl. moms). TREFOR forbeholder sig ret til at fastsætte tilslut-
ningsbidrag i de enkelte tilfælde. Der fastsættes en maksimal belastning i kW. 
 
Ved overskridelse af maksimalbelastningen opkræves et tilslutningsbidrag for differencen mellem den aftalte 
maksimalbelastning og den målte effekt (differencen måles i kW). Den maksimale belastningsgrænse udvi-
des herved op til den nye målte, maksimale effekt. For tilslutningsbidraget for udvidelsen betales mindst 
220,00 kr./kW (275,00 kr./kW inkl. moms). TREFOR forbeholder sig ret til at fastsætte tilslutningsbidrag i de 
enkelte tilfælde. 
 
Måler. TREFOR betaler og opsætter eller udleverer målere, mens installation af målertavler (undtaget måler-
tavler som TREFOR har opsat til erstatning for Din-skinnetavler), målerskabe og målesektioner er for kun-
dens regning. 
 
 
Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.  
Ved fraflytning eller ved reduktion af belastningsrettigheden ydes der ingen tilbagebetaling. 
 
El-hegn uden måler. Intet tilslutningsbidrag. 
 
Afsides beliggende installationer (landzone).  
Der betales tilslutningsbidrag efter de faktiske anlægsomkostninger med et fradrag, der i alle tilfælde er fast-
sat til 3 gange tilslutningsbidraget for et parcelhus. Der skal dog minimum betales tilslutningsbidrag som for 
et parcelhus. 
 
Midlertidige installationer.  
Midlertidige forsyninger af mindre end ét (1) års varighed til byggepladser, forlystelsesparker,  
vejarbejder mv., kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Kunden betaler alle omkostninger til  
nødvendig forstærkning og udbygning af bestående Elanlæg i forbindelse med den midlertidige  
forsyning. 
Ved tilmelding af midlertidig installation betales gebyr herfor iht. gebyroversigt på side. 14. 
 
Alle omkostninger til etablering og alle omkostninger til en efterfølgende demontering af transformerstationen 
betales efter regning. 
 
Så længe transformerstationen er i drift, betales en månedlig leje på 2.000 kr. (2.500 kr. inkl. moms). 
 
Tilslutningsbidrag for spændingsforstyrrende apparater.  
Tilslutning af brugsgenstande skal følge reglerne i Fællesregulativet og TREFOR’s netbenyttelsesaftale og 
tilslutningsbestemmelser. 
 
Såfremt dette ikke er tilfældet, er TREFOR berettiget til at opkræve et særligt tilslutningsbidrag. 
 
Gadebelysningsanlæg.  
Tilslutningsbidrag pr. tilslutningspunkt som for parcelhuse 
Vindmøller, decentrale anlæg m.v. Ved forespørgsel om etablering af et nyt anlæg eller ved ombygning af 
et eksisterende anlæg vil sagsbehandling og rådgivning blive opkrævet med de faktisk opgjorte omkostnin-
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ger. Hvis projektet gennemføres, vil denne opkrævning blive fratrukket i det endelige tilslutningsbidrag. Til-
slutningsbidraget fastsættes efter en individuel beregning som afspejler de faktiske omkostninger. 
 
Hvis det på grund af nye regler eller anlægsejerens ønske om ændret afregningsform er nødvendigt at om-
bygge anlægget/målerarrangementet, skal anlægsejeren afholde udgifterne. 

 
Udskiftning af stikledningssikringer  
 
Har en elinstallatør udskiftet stikledningssikringer i kabelskabe for TREFOR, betaler TREFOR installatøren 
efter regning pr. sted inklusiv kørsel 
 
Før installatøren rykker ud: 
Hvis en kunde har kontaktet sin el-installatør og meddelt en fejl, refunderer TREFOR installatørens udgifter 
for sikringsudskiftningen i kabelskabet. 
 
Det er dog en forudsætning at el-installatøren før udrykning kontakter TREFOR for oplysninger om 
eventuelle 10 kV-fejl eller anden afbrydelse i området.  
 
Telefonnummer til vagten er 79 33 34 35.  
 
 Leveringsgrænse i henhold til tilslutningsbestemmelserne. 
 
 
TREFOR betaler ikke for:  
1. Udskiftning af stikledningssikringer der er sprunget på grund af overbelastning, defekte kabelstikledninger 
    eller årsager, der kan henregnes til kundens egen installation.  
2. Skader forvoldt af kunden eller dennes husstand.  
3. Sikringer for elhegn.  
4. Udkald på grund af HFI-relæer m.v.  
 
Bemærk: Overbrændte stikledningssikringer erstattes normalt med samme størrelse. Dog skal samtlige stik-
lednings-sikringer udskiftes til 50 A ved installationer med indvendig 25 A forsikring. Stikledningssikringer på 
mindre end 35 A må kun anvendes, hvor kabelstikledningens dimension er mindre end 6 mm2 kobber.  
 
HUSK! Regninger fremsendes ultimo måneden til TREFOR.  
 
Der skal altid fremsendes en elektronisk installationsblanket pr. sted. www.installationsblanket.dk  
 
Regninger uden tilhørende installationsblanket, vil ikke blive honoreret.  
 
Regninger stiles til: 

 
TREFOR El-Net A/S 
Kokbjerg 30 
6000 Kolding 

 
Med angivelse af dato og adresse for udkald. 
 
 


