
Start her, hvis du vil forstå din varmeregning
I midten af februar udsender Albertslund Forsyning årets afregning til alle fjernvarmebrugere i Albertslund. 
Det er sket mange gange før, men det gør det ikke nødvendigvis lettere at forstå regningen.

Det er lige før vi har lyst til at sige, at årsafregningen har fanden skabt. Den er bare svær at forstå, for den 
skal indeholde en masse oplysninger, og ofte er der ændringer fra år til år. Så rigtig mange lukker øjnene og 
lader betalingsservice klare resten. Og det kan man også være helt tryg ved at gøre, for Forsyningen er ikke 
ude på at snyde nogen. De har ingen aktionærer, de skal tjene penge til. Forsyningen er kommunalt ejet, 
dvs. det er vores allesammens, og opkræver de for meget det ene år, skal pengene betales tilbage det næste 
år i form af nedsatte takster. Men når det er sagt, så er det alligevel interessant at følge med i sit forbrug, og 
til det er årsafregningen et godt redskab.

Helt grundlæggende betaler vi for fire ting:

* For det første selve varmen (MWh). Det er den dyreste del, og det er den, fordi man skal kunne mærke, 
at hvis man sparer på varmen bliver regningen også mindre. I Albertslund kan det altså virkelig betale sig 
at bruge mindre varme. Sådan er det ikke alle steder.

* For det andet hvor mange kvadratmeter (m2) man bor i. Jo flere kvadratmeter man har, jo mere belaster 
man hele rør og pumpesystemet, så det er helt fair, at et parcelhus betaler mere end et kollegieværelse.

Varmeregningen 2022 er på vej ud til alle med fjernvarme  og traditionen tro, er den ikke helt let at forstå  



* For det tredje er der afkølingen  altså om man er god eller dårlig til at bruge varmen i fjernvarmevandet 
og dermed afkøle fjernvarmevandet. Er man dårlig, sender man varmen tilbage til Forsyningen. Det er 
spild af god varme, så det koster ekstra. På regningen hedder den ”m3 fjernvarme”.

* For det fjerde betaler man et beløb for varmemåleren.

Det er de fire ting, du betaler for i kalenderåret 2022, når din årsafregning kommer her i februar. Altså dit 
forbrug af varme (MWh), dine kvadratmeter (m2), din afkøling og din måler. Så langt så godt, og det er vel 
sådan set ikke så indviklet endda, men herfra bliver det værre.

I Albertslund betaler vi aconto 12 gange i løbet af året. En regning hver måned, med start den 1. januar. 
Men den første januar kender Forsyningen ikke dit forbrug i det forgangne år endnu. Det gør de først, når 
de udsender årsafregningen i februar. Derfor tager de udgangspunkt i dit forbrug fra den 31. oktober 2021 
til den 31. oktober 2022, og laver din aconto beregning for 2023 på baggrund af dette ”forskudte år”. Så 
kan du spørge, hvorfor de gør det? Hvorfor venter de ikke bare til marts, med at lave den nye aconto 
beregning? Men det kan de ikke, for de nye takster følger kalenderåret. Varmetaksterne følger det 
kommunale budget, og da det starter den 1. januar, skal Forsyningen også opkræve de nye takster fra den 1. 
januar.

Normalt betyder alt det ikke nødvendigvis så meget i praksis, men lige præcis i år kan være undtagelsen. 
For hvis du nu har gjort som de fleste, så har du, på grund af krigen i Ukraine, sparet på varmen, da 
fjernvarmesæsonen startede i oktober 2022. I givet fald vil du kunne se det på din årsafregning, når du får 
den her i februar. Hvis du har sparet, vil dit forbrug være lavere i kalenderåret 2022, end det du har betalt 
aconto for året igennem. Hvis du har sparet på varmen, vil du derfor få penge tilbage. Men at du brugte 
mindre varme, end du plejer de sidste måneder af 2022, kunne Forsyningen ikke tage højde for, da de 
skulle fastsætte din aconto 2023. Den tager jo udgangspunkt i ”det forskudte år” fra 31. oktober til 31. 
oktober. Derfor tager den ikke højde for, at du måske er en af dem, som rent faktisk begyndte at bruge 
mindre varme i november og december 2022. Det kan betyde, at du kommer til at betale for meget i aconto 
gennem hele 2023, hvis altså du bliver ved med at spare på varmen. Til gengæld betyder det også, at du vil 
få penge tilbage ved årsafregningen om et år i februar 2024 – så hold endelig fast i de gode energispare
vaner!

Hvis du vil vide lidt mere om, hvordan fjernvarmen virker, kan du på Albertslund Forsynings hjemmeside 
læse mere og bl.a. se den helt nye tegnefilm: https://fjernvarme.albertslund.dk/fjernvarme/hvader
fjernvarme


