
 

Forstå årsafregningerne for vand og varme 

 
Årsafregningerne for vand og varme kommer i februar. De fortæller, om du skal betale ekstra, 
eller om du har sparet, og skal have penge tilbage. Men årsafregningerne indeholder også en 
frygtelig masse tal og oplysninger, som kan være ret svære at finde hoved og hale i. 

 

 

 

 

Vand  

Du betaler for vand to gange om året. En gang i august og en gang i februar. Regningen i august 
er et acontobeløb, og regningen nu her i februar er så årsopgørelsen, hvor du betaler for dit 
forbrug i 2014, minus det du allerede betalte i august.  

Du betaler ikke kun for selve vandet. Du betaler også en målerleje, afgifter, bidrag og så betaler 
du ikke mindst for at komme af med dit spildevand. Det er faktisk dyrere end at købe vandet. 
Men alle de forskellige beløb fremgår af din regning. 
 

Varme 

I løbet af 2014 har du betalt 10 aconto-regninger for varme. De dækkede det forbrug, som 
varmeværket, på baggrund af dit forbrug i 2013, forventede du ville have i 2014. Har du haft et 
højere forbrug end forventet, skal du derfor betale ekstra, og har du brugt mindre, vil du få 
penge tilbage. Beløbet vil blive lagt til eller trukket fra din første aconto-regning i 2015. 

Men som vandregningen bestemmes også varmeregning af flere ting. Først og fremmest er det 
selvfølgelig selve varmen, du har brugt. Derudover betaler du for den mængde fjernvarmevand, 
det har krævet at flytte varmen fra varmeværket til dine radiatorer. Hvis du har været god til at 
få varmen ud af vandet, har du brugt mindre vand og slipper billigere. 

Endvidere betaler du for din måler, for størrelsen af din bolig, og i de almene boligområder er 
der et tillæg / fradrag, der udligner, om du har mange eller få ydervægge. 

Alle disse tal gør det svært at gennemskue årsopgørelserne. Vil du gerne have en uddybende 
forklaring på dine regninger, så tage dem med i Agendacentret, hvor vi kan gennemgå dem med 
dig. 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 


