
 

 

 

 

 

Informationsmøde den 3. februar 2016 
 

Præsentation af direktør Keld Forchhammer 
vedr. vand- og varmeregnskaber. 
 
Spørgsmål vedr. vand- og varmeregnskaber skal 

rettes til Keld Forchhammer. 
 

Keld Forchhammer 

Telefon: 7777 7159 
E-mail: kfo@brunata.com  
Hjemmeside: www.brunata.dk  

 
Indsigelse/klage vedr. vand- og varmeregnskaber 
skal altid sendes skriftligt til Vibo inden 6 uger efter 
modtagelse af vand- og varmeregnskabet. 

 
Vibo Boligforening 
Skt. Peders Stræde 49A 

Postbox 2204 
1018 København K. 
Telefon: 3342 0000 

E-mail: vibo@vibo.dk  
 
Husk at få en skriftlig bekræftelse på fremsendelse af 

indsigelse/klage. 

 

 

 

 

mailto:kfo@brunata.com
http://www.brunata.dk/
mailto:vibo@vibo.dk


Vibo, afd. 127 

Jagtvej 103A-107E, Thorsgade 8 

 

Beboermøde den 3. februar 2016 

om 

regnskaberne for varme og vand  
  

• Hvordan skal regningen forstås? 

• Hvorfor er resultatet som det er? 

• Råd og vejledning om forbrug 

 

  

 Keld Forchhammer 

 Brunata – Skandinavien – anlæg 34316 
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Afregning eller fordeling 

Afregning: 

 På benzinstationen er oplyst en pris pr. liter. Man ved 

således hvor meget man skal betale ved at gange det 

aftappede antal liter med prisen pr. liter  

 

Fordeling: 

 En kendt udgift fordeles mellem en gruppe 

(for)brugere, efter en fordelingsnøgle der kan 

indeholde faste og/eller variable andele.  



Fordelingsmåling 

Tilført energi 

Energitab Energiforbrug 
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Fordelingsregnskaber 

Fordelingsregnskabets 4 elementer: 

 

1. Stamdata: Radiatorer, varmtvands-tapsteder, 
målere, arealer 
 

2. Beboerdata: Beboernavne, beboelsesperioder, a 
conto 
 

3. Måleraflæsninger 
 

4. Udgiftsdata: Fjernvarmeforbruget, EMO og 
vandforbruget 
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Fjernvarme- og vandudgifterne i afdelingen 

Fjernvarmeforbrug og -udgift: 

2014/2015: 2.384,9 graddage  1.399.449,96 kr. 

2013/2014: 2.037,3 graddage  1.536.609,31 kr.  

 

 

Vandforbrug og -udgift: 

2014/2015: 26.484,41 m3     992.900,50 kr. 

2013/2014: 27.242,12 m3     999.241,00 kr. 



Fordelingsnøgle i varmeregnskabet 

for afdeling 127 

Brændselsudgift 100 % 

Opvarmning 68,9 % Varmt vand 31,1 % 

 

Faste andele 

40 % 

 

 

Faste andele 

30 % 

 

Målere 

60 % 

 

Målere 

70 % 

 

ELO/EMO 

Brutto-

areal 

100 % 



Fordelingsnøglen – set på 

varmeregningen 
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Reduktion for  

”termisk udsat beliggenhed” 

• I lovgivningen er det fastlagt, at lejemål med 

”termisk udsat beliggenhed” skal have en 

reduktion i udgiften, således at varmeudgiften, 

ved et ens forbrug, bliver ens for lige store 

lejemål.  

• Reglen gælder både boliger og erhverv. 

• Som grundlag for reduktion skal bruges en 

varmetabsberegning, hvis en sådan findes. 

Alternativt må benyttes varmemålerfirmaernes 

erfaringstal. 

Faste andele 

31,1 % 

Opvarmning 

70 % 

Målere 

68,9 % 



Reduktioner – set på varmeregningen 



Grafisk oversigt over forbruget af energi til 

varmt vand og opvarmning de seneste 5 år. 



Faste fordelingstal for  

varmtvandsudgifter 

Med varmtvandsmålere: 

Den faste andel af udgiften til varmt vand fordeles 

efter haneandele.  

 

Haneandele: 

 

Tapsted Haneandele 

Håndvask  1 

Brusebad  2 

Karbad m/ bruser  3 

Køkkenhane  3 

 

 

 

Eksempel: 

 

1 håndvask, 1 brusebad, 1 

køkkenhane,  

 

Haneandele:  6 

 



Haneandele –  set på varmeregningen 



Fordelingsnøgle i vandregnskabet for 

afdeling 127 

 

Vandudgift 100 % 

Koldt vand  

(cirka 60 %) 

Vandmålere 

Varmt vand  

(cirka 40 %) 

Vandmålere 

Bruges her til 

fordeling af 

vandudgiften 



Grafisk oversigt over forbruget af vand til 

varmt og koldt brugsvand de seneste 5 år. 



www.brunata.dk 
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HOFORS hjemmeside 
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www.brunata.dk 

www.hofor.dk  
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