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Vejledning  
til din regning

På side 1 er din samlede opgørelse for de seneste tre måneder, samt hvad du 
skal betale forud for de næste tre måneder.

Hvis der er et udestående med Kredsløb, er der en saldoopgørelse i bunden.  
Her kan du se, hvor mange penge du skal have tilbage eller mangler at betale.

1   Her ser du dit kundenummer og 
installationsnummer. Aktiveringskoden skal 
du bruge første gang du logger ind på Min 
Varme.

2   Den samlede opgørelse på forbruget for de 
seneste 3 måneder Du kan se forbruget i 
detaljer på næste side.

3   Aconto-beløbet, der allerede er betalt forud 
for forbruget de seneste tre måneder.

4    Forskellen på, hvad der er betalt forud i 
aconto-beløb, og hvor meget der egentlig  
er forbrugt. 

 5   Det samlede aconto-beløb, du skal betale 
forud for de næste tre måneder. Du kan se 
detaljer på næste side.

 6   Det samlede beløb, du skal betale. Det 
dækker over din aconto-betaling for de 
næste tre måneder og for lidt/for meget 
betalt aconto for de seneste tre måneder.

7   Her er de oplysninger, som du skal bruge 
for at tilmelde dig automatisk betaling via 
betalingsservice.
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3 Nederst på side 2 kan du se i detaljer, hvad acontobeløbet indeholder.  
Du betaler et acontobeløb fire gange om året, hvor du betaler tre 
måneder forud. Har du betalt for meget/for lidt gør vi det op på den  
næste regning. Aconto er baseret på foregående års forbrug.

Se fjernvarmepriser på kredslob.dk/pris
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 1   Dette skal du betale i aconto for dit 
varmeforbrug for de næste 3 måneder.

2   Dette skal du betale i aconto for 
abonnementsbidrag.

 3    Dette skal du betale aconto for effektbidrag.

 4   Dette er momsen af acontobeløbet.

5   Dette beløb skal du i alt betale aconto inkl. 
moms.
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Specifikation af 1. aconto for periode (Fra dato til dato)

2 Øverst på side 2 ser du en mere detaljeret gennemgang af punktet 
”Opgørelse i alt" på side 1 i fakturaen.

1   Startdato i perioden.

2   Slutdato i perioden.

3   Dit forbrug målt i kWh/ /MWh.

4   Mængden af vand, der er sendt gennem 
fjernvarmerørene i boligen.

 5  Den varmeenergi, der bliver sendt retur   
 til varmeværket. Bruges til at beregne din   
 returtemperatur.
 B / A  = gennemsnitlig returtemperatur.

6  Den gennemsnitlige returtemperatur i   
 afregningsperioden.

7   Det du skal betale for varmeforbruget.

8   Bidrag der udregnes ud fra din varmemålers 
størrelse og dit behov for varme og 
varmt vand. Fast årligt bidrag fordelt på 4 
regninger.

9   Bidraget dækker udgifterne til drift 
og vedligeholdelse af ledningsnet og 
produktionsanlæg. Du betaler pr. m² bolig.

10 Den andel af forbruget, der giver gebyr eller  
 bonus på grund af returtemperatur. 

 Ved returtemperatur under 30ºC (bonus):  
 (30 grader -    ) x 3  = 10

 Ved returtemperatur over 40 ºC (gebyr): 
 (    - 40 grader) x 3  = 10

11 Gebyr eller bonus for returtemperaturen.

12   Moms af beløbet inden 
koncentratorrabatten. 

13   Den samlede opgørelse inkl. moms for 
varmeforbruget de seneste tre måneder. 
Fremgår også øverst på side 1.
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