Brøns Fjernvarme - Beregningsskema
Vejledning til kontrol af målerstand
Og visning af Års-/Kvartals
/Kvartals-/Måneds- a’conto
Download skemaet for af følge dit varme-forbrug
varme
Hvis
is du ikke har de grundliggende oplysninger andetsteds, kan du gå ind på din
Årsopgørelse fra vores opkræver (i 2017 er det S.E.) fra 31. marts
Alle de ”gule” felter i skemaet udfyldes herefter med oplysninger fra denne.
På side 2 i Årsopgørelsen kan du se alle enheder.
I forhold til enhedspriserne er der så den forskel,
forskel at de er excl. moms
oms på årsopgørelsen,
hvorimod de er incl. moms i beregningsskemaet.
Måleraflæsning af årsforbrug danner grundlag for næste års a’conto.
Såfremt der ikke indmeldes om væsentlige ændringer, bliver tallet således anvendt for
det kommende års forbrug.
Registrering af målerstand er i øverste linje i ”Varme”,
”Varme”, forbrug og m² herunder.
Skemaet til højre – med ”Graddage” og ”Forventet målerstand”
målerstand” kan anvendes som
vejledende for,, hvorvidt man følger varmeforbruget månedsvis hen over året.
Kolonnen længst ude til højre skal tydes således, at der kommer til at stå den
formodede målerstand på din fjernvarmemåler, som der – i følge årets
åre varmebehov –
vil stå på din måler hver den sidste dag i den måned, der er angivet i linjen.
Der er i skemaet angivet procentvise formodede forbrug for hver måned og kvartal.
Bemærk, at der de 4 koldeste måneder (dec./jan./feb./mar.) bruges 60% af årets
varmebehov.
ov. Derfor er det godt med en betalings”udjævning” over hele året.
HVIS din egenkontrol skulle afvige væsentligt i forhold tilil beregningsskemaet, og
måleraflæsning er f. eks. mere end 30% afvigende, når vi når hen til november, så ret
henvendelse til Værket
et for at forhøre om det er muligt evt. at få ændret resterende
rate. Alternativt at forberede sig på en efterbetaling, hvis målerstanden
målerstand er højere.
HUSK: Alle beregninger er kun vejledende.
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