
 

Få styr på årsafregningen 

Årsafregningen fra Varmeværket kommer med posten i februar. Det er regnskabets time, hvor 

det bliver gjort op, om du skal betale ekstra, eller om du skal have penge tilbage. Men 

årsafregningen indeholder en frygtelig masse tal og oplysninger, så den kan være ret svært at 

finde hoved og hale i.  

Sådan helt grundlæggende handler din årsafregningen om dit forbrug i 2012. I forvejen har du i 

løbet af året betalt 10 aconto-beløb, som svarer til det forbrug, Vand- og Varmeværket 

forventede du ville have i 2012. Nu her ved årsskiftet er din måler så blevet aflæst, og det skal 

afgøres, om du har betalt for meget eller for lidt. 

Varme. Den største post på regningen er udgiften til selve varmen, du har brugt. Men faktisk 

betaler du også for, hvor mange m3 fjernvarmevand, du har lukket igennem dine radiatorer, for 

at få varmen. Det har måleren også registreret. Jo mere fjernvarmevand du har brugt, jo mere 

skal du betale. Det er derfor, det godt kan betale sig, at mærke på radiatorens fraløbsrør. Det skal 

helst kun være lunkent, for det betyder, at fjernvarmevandet har stået i radiatoren længe nok til 

at afgive al varmen, og på den måde bruger du mindst mulig fjernvarmevand.  

På regningen kan du dog også se, at mængden af fjernvarmevand ganges med en faktor (f.eks. 

0,9). Den varierer i fht. hvor langt fra Varmeværket du bor. Det skyldes, at fjernvarmevandet er 

blevet koldere, inden det når frem til dem, der bor længst væk fra Varmeværket. De skal derfor 

bruge mere vand for at få varme nok. Det er urimeligt, og derfor kompenseres de ved, at betale 

en lavere pris for fjernvarmevandet. 

Endelig betaler du også en arealafgift for varme. Det er en fast afgift, der ganges med antallet af 

m2 din bolig er på. Den er altså uafhængig af dit varmeforbrug, og den er med til at finansiere 

Varmeværkets faste omkostninger. 

Vand. Taksten for vand er ganske speciel i år. Det skyldes, at Vandværket har slået sig sammen 

med 7 andre vandselskaber og dannet Hovedstadens Forsyningsselskab (HoFor). Det er det nye 

selskab, du denne gang vil få en årsafregning fra. Vandregningen er delt op i to – selve 

vandforbruget og afledningen / rensningen af det, når du har brugt det. For at finde den samlede 

udgift til vand lægges de to tal sammen. 

Har du spørgsmål til årsafregningen, kan du kontakte Albertslund Forsyning eller Agenda 

Centeret på mail: madsen@agendacenter.dk eller tlf.:43 62 20 15. 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 
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