
Kundenummer 

aalborgforsyning.dk
På aalborgforsyning.dk kan du på Min side finde tidligere 
regninger - både opgørelser og ren aconto. Fra begyndelsen af 
februar 2022 kan du desuden løbende følge dit fjernvarmeforbrug - 
og hvor godt du udnytter din fjernvarme. Ligesom du kan i appen 
Watts - din energiassistent. 

Vi skal bruge dit kundenummer, hvis du ringer eller skriver til os. 

Ny aconto 
Du skal betale ny aconto-rate for fjernvarme (nu i kWh). 
På side 3 kan du se flere detaljer for, hvad det er, du skal betale. 

Vejledning
til din varmeregning

Linjen viser, om du har betalt for meget eller for lidt for fjernvarme 
(aconto-betalinger i 2021). Eksemplet viser, hvordan det ser ud, hvis 
du har betalt for lidt i aconto. 

Beløbet du skal betale aconto for fjernvarme.

Det samlede beløb du skal betale. Det dækker din aconto-betaling 
for den næste periode. Hvis du har betalt for meget aconto frem til 
31.12.21 bliver beløbet trukket fra det beløb, du skal betale aconto. 
Har du betalt for lidt bliver beløbet lagt til det, du skal betale 
aconto. På dette eksempel er der opkrævet for lidt.

Din samlede udgift til fjernvarme frem til den 31.12.21 (opgørelse af 
m3). Du kan se perioden du betaler for under "opgørelse" på side 3 
(i højre side). 

Hvis du er tilmeldt betalingsservice, vil der i stedet for et 
indbetalingskort bare stå "Opkræves via Betalingsservice 
den "dato".

Opgørelse
Fra 1. januar 2022 afregner vi fjernvarme i kWh/MWh i stedet for 
m3. Derfor opgør vi på denne faktura, hvor meget fjernvarme du 
har brugt frem til d. 31.12.21. 





Forbrug
Viser dit variable forbrug af fjernvarme i m3 frem til d. 31.12.21

Abonnement
Abonnement er en fast årlig betaling for fjernvarme.

Effekt efter beregningsareal
Effektbidrag er en fast udgift baseret på beregningsarealet i din 
bolig. Beregningsareal er m2 registreret i BBR (Bygnings- og 
Boligregistret).  

Samlet pris for de faste udgifter og forbrug af fjernvarme. 

Opgørelsen viser, om du har betalt for meget eller for lidt aconto. 
Beløbet bliver trukket fra/lagt til, hvor meget du skal betale på 
denne faktura. 

Aconto
Acontobeløbet du skal betale for fjernvarme. Hvilken periode det 
dækker står i den grå boks.

kWh
Acontobeløbet er i kWh/MWh og ikke i m3, da vi har ændret 
afregningsform pr. 01.01.22.

Abonnement
De faste udgifter - abonnement og effektbidrag - er sat ned. Det 
betyder, at en større andel af din samlede pris bliver variabel og 
afhængig af, hvordan du udnytter din varme. 

Beløbet viser, hvor meget du har betalt aconto for fjernvarme. 

Opgørelse
Opgørelsen viser, hvor meget fjernvarme du har brugt i 2021 
- perioden er vist i den grå linje. 

Opgørelse




