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I dag afregner man fjernvarmen ved at måle hvor 
meget fjernvarmevand, der løber gennem ens 
anlæg, men fra den 1. januar 2022 skal man i ste-
det betale for den energi (kWh), som man træk-
ker ud af fjernvarmevandet, når det løber gen-
nem anlægget (også kaldet varmeudnyttelsen).

I praksis måler man temperaturen, når fjernvar-
mevandet løber ind i afdelingen, og igen når det 
løber ud. Jo lavere udløbstemperatur, jo bedre 
har du udnyttet varmen (energien) i fjernvar-
mevandet, og så slipper du billigere. 

Den nye afregningsmetoder tilgodeser altså de 
anlæg, der udnytter energien bedst. Det er også 
godt for miljøet.

Men som vi også nævner ovenfor – betyder det 
også, at enkelte afdelinger vil opleve en højere 
eller lavere afregning, når den første varmereg-
ning for 2022 kommer i foråret.

Fra og med 1. januar 2022 ændrer Aalborg Forsyning den måde de be-
regner fjernevarmeafregningen på (se nedenfor). Samlet skal prisen på 
fjernvarme fortsat hvile i sig selv, men for nogle afdelinger, vil den nye 
beregningsmetode betyde en højere eller lavere varmeregning.

Yderligere information: kontakt Plus Bolig Byggeteknik - telefon: 9631 4151

 Baggrunden for den nye afregningsmetode

Aalborg, november 2021

Vær opmærksom på varme- 
regningen næste år

Du kan læse mere om den 
nye afregningsmetode 
på Aalborg Forsynings 
hjemmeside > her

Du er også velkommen 
til at kontakte dit 
lokale Team, hvis du 
har spørgsmål om 
fjernvarmen.

Ny afregnings-metode fra Aalborg Forsyning kan få betydning for din varmeregning  i 2022

Den nye afregningsform tilgodeser anlæg, som udnytter energien i fjern-
varmen bedst. Derfor kan anlæggets alder (eller andre forhold) betyde, at 
varmeregningen stiger eller falder – uanset om du og de andre beboere i 
afdelingen har et uændret forbrug i forhold til tidligere. 

I Byggeteknik har vi på den baggrund igangsat en screening af alle anlæg i 
Plus Boligs afdelinger. Det er en omfattende opgave, da mange afdelinger 
har flere anlæg og installationer. I de afdelinger, hvor vi kan se, at der er be-
hov for opgradering af varmeanlægget, vil vi i dialog med afdelingsbesty-
relserne se på mulighederne for at fremrykke dette arbejde i afdelingens 
vedligeholdelsesplan.

https://aalborgforsyning.dk/privat/nyheder-og-presse/seneste-nyheder/31-august-2021-aalborg-forsyning-aendrer-afregningen-af-fjernvarme/

