Sådan
læser du dit varmeregnskab fra
FORBRUGSREGNSKAB FOR VARME
Afd. 96157 Blokland,

DitBlokland,
varmeregnskab
2620 Albertslundviser, hvor meget du skal betale for varmen i det år, der er gået.
På denne side kan du se et udsnit af varmeregnskabet og en forklaringAnlægsnummer
på, hvor du
31324
skal kigge for at finde de vigtigste tal.
Ejendomsnummer
Adrian Robert Zlotnik
961
Bemærk,
at tallene
Blokland
2, 1 tv herunder blot er et eksempel - ikke dit eget regnskab.
Afdelingsnummer

2620 Albertslund

Lejlighedsnummer

Regnskabsperiode: 01.01.17 - 31.12.17

0057
7001 020

1. Din andel af udgiften
Din andel af udgiften i perioden 01.01.17 - 31.12.17
I perioden er du ifølge ejer/administrator opkrævet et acontobeløb på
Du skal have tilbagebetalt (afregnes med ejer/administrator)

kr.

9.160,99
9.342,00
181,01

2. Meddelelser til dig
Ejer/administrator: BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen Stationsparken 37, 2600 Glostrup
Meddelelse fra ejer/administrator
Eventuel tilbagebetaling fratrækkes huslejen den førstkommende måned efter modtagelse af regnskabet. Spørgsmål til
varmeregnskab, måleraflæsninger mv. skal rettes til Brunata. Indsigelse mod varmeregnskabet skal ske skriftligt til BO-VEST
senest seks uger efter modtagelsen med præcise oplysninger om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes.
Afregning fra leverandør modtaget af administrator d. 10.02.18

3. Dit forbrug
Andele

Energi til varmt vand
Faste andele
6 haneandele
Målere
43,407 m³
Opvarmning
Faste andele
53,9 varmefordelingstal
FORBRUGSREGNSKAB
FOR VARME
Målere
6.267 enheder
Regnskabsperiode: 01.01.17 - 31.12.17
I alt
Ejendoms-, afdelings- og lejlighedsnummer: 961 0057 7001 020

Pris pr. andel

Subtotal

Total

128,57014
39,2346

771,42
1.703,06

2.474,48

25,46718
0,84791

1.372,68
5.313,83
kr.

6.686,51
9.160,99

4. Dine målere
Her kan du se hvad dine målere har registreret i afregningsperioden 01.01.17 - 31.12.17.
Energi til varmt vand
48670184
Opvarmning
6276067 Stue
6276008 Køkken
6266813 Værelse 1
6275983 Værelse 2
6276005 Bad/Toilet

Skala

173
92
83
83
48

Startværdi

Slutværdi

Forbrug

Regnskabsført

74,779

118,186

43,407

43,407
43,407

0
0
0
0
0

1.875
1.528
1.390
853
621

1.875
1.528
1.390
853
621

1.875
1.528
1.390
853
621
6.267

5. Ejendommens samlede udgifter

Graddage
er et mål
for opvarmningsbehovet
i forhold til udendørstemperaturen. i en periode. En stigning giver et større
Fjernvarmeudgift
2.708,96
MWh
2.132.420,37
opvarmningsbehov.
Udgifter i alt
kr.
2.132.420,37
Udgifterne er fordelt på denne måde:
Andele
Energi til varmt vand
Faste andele
1.829 haneandele

Pris pr. andel

Subtotal

128,57014

235.154,79

Din udgift
Den samlede udgift, som du skal betale
for varme i perioden (normalt ét år).
Dette er din andel af afdelingens samlede
udgift til varme.

Total

Resultat
Forskellen mellem din udgift og det
beløb, du har sparet sammen i aconto.
Har du indbetalt for meget, får du
tilbagebetalt forskellen (som i dette
eksempel). Har du indbetalt for lidt, skal
du efterbetale forskellen.

Opvarmning af boligen
Dit varmeforbrug til opvarmning af
boligen. Udgiften består af:
• Faste andele, som fastsættes ud fra
boligens størrelse i m2 og dækker
varmetab i rør og varmeanlæg.
• Målere, som er antallet af enheder fra
radiatormålerne. Jo mere radiatorerne
har varmet i løbet af året, jo flere enheder.

Radiatorer i boligen
Radiatormålere starter på 0 hvert år.
De tæller ”enheder”, når radiatorerne
er varme. Enheder er ikke en præcis
mængde varme, men blot en metode til
at fordele forbruget mellem beboerne.
Nogle afdelinger har i stedet en
energimåler, der tæller i MWh.

Indbetalt i aconto
Så meget har du indbetalt i aconto i løbet
af året. Du betaler et fast beløb hver
måned for at spare op til den kommende
varmeregning. Din husleje er derfor den
samme året igennem, selv om du bruger
mere varme om vinteren.

Opvarmning af varmt vand
Dit varmeforbrug til opvarmning af varmt
vand. Udgiften består af:
• Faste andele, som fastsættes ud fra
antallet af vandhaner, brusere mv. i
boligen og dækker varmetab i rør og
varmeanlæg.
• Målere, som er mængden af varmt vand,
du har brugt i perioden. 1 m3 er 1000 liter.

Måler for varmt vand
Du kan se, hvad måleren viste ved årets
start og afslutning, og dermed hvor
mange m3 varmt vand, der blev brugt.
Helt til venstre står målernummeret, der
også er trykt på selve måleren.

