Forstå din regning

Hans Hansen
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Det betyder tallene:
1

Kundenummer

5

Et nummer, du som kunde er blevet tildelt i vores afregningssystem. Nummeret skal du bruge til at logge på for
at se dine regninger og stamoplysninger m.m. på vores
hjemmeside - under “min side”.
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Viser den totale vandafledning i kr.
Se specifikationen på side 2.
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Varme
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Vand
Viser det totale vandforbrug i både m og kr.
Se specifikationen på side 2.

Opgørelse i alt
Summen af forbruget for hele perioden fratrukket acontorater.
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Faktureret aconto
Summen af de aconto-rater, som vi har opkrævet i løbet
af året.

Viser det totale varmeforbrug i enten Gjoule eller MWh
og kr. Se specifikationen på side 2.
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Affald
Viser de totale udgifter for affaldsordning for kunder i
Varde Kommune. Se specifikationen på side 3.

Password
En login-kode, du som kunde er blevet tildelt i vores
afregningssystem. Koden skal du bruge for at logge på
for at se dine regninger, stamoplysninger m.m. på vores
hjemmeside.

Kloak

Aconto
Den første aconto-rate.
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Det betyder tallene:
10

Opgørelse Varme

16

Er en detaljeret opgørelse over varmeforbruget.
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Kloakandel
Angiver hvor mange % af vandforbruget, der bruges til
beregning af kloak/vandafledning.
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Grøn statsafgift
Er en statsafgift på ledningsført vand pr. m3.

Arealafgift
Er et fast bidrag pr. m2 boligareal/erhvervsareal iflg. BBR.

Opgørelse Vand
Viser en detaljeret opgørelse over vandforbruget.

Abonnementsbidrag
Er et fast bidrag pr. varmemåler.

Aconto Varme
Viser specifikationen af 1. acontorate på varme. Der
udsendes 4 enslydende acontorater. Det forventede
forbrug beregnes ud fra et ”normalt-år”, der er gennemsnittet af de seneste 10 års graddage.

Motivationstariffen
Motivationstariffen er indført den 1. januar 2019.
Du kan læse mere om tariffen på vores hjemmeside.
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Afkølingsgrad
Afkølingsgraden udtrykker, hvor godt varmen i fjernvarmevandet udnyttes. Tallet er forskellen på temperaturen
af fjervarmevandet, der pumpes ind i huset og det,
der løber retur ud af huset. Afkølingsgraden skal være
mellem 30-60°C.
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Er en gennemsnitspris beregnet ud fra enhedspriserne
nævnt i prisbladet. Forbruget i de forskellige perioder er
beregnet ud fra graddage fra Dansk Fjernvarme.

Periode
Angiver perioden mellem de to seneste års-aflæsninger.

Varme à pris
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Aconto Vand
Er specifikationen af 1. acontorate på vand. Det forventede forbrug beregnes ud fra sidste års forbrug.
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Det betyder tallene:
22

Opgørelse Kloak

28

Er en detaljeret opgørelse på kloak / vandafledning.
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240 L genbrug henviser til genbrugsspanden og 4. uge
til tømning hver 4. uge. Genbrugsspanden betales via
genbrugsordning bolig.

Fast bidrag på spildevandsstik
Er et fast bidrag pr. stikledning.
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Vandafledning
Viser detaljeret opgørelse over det vand, som afledes til
kloak. Tallet beregnes ud fra vandforbruget.

25

Opgørelse Affald
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Genbrugsordning bolig
Genbrugsordning dækker over drift af genbrugspladser
og betaling af genbrugsspanden.
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Aconto Affald
Er en specifikation af 1. acontorate på affald. Det forventede forbrug beregnes ud fra sidste års forbrug.

Viser en detaljeret opgørelse over affald.
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Beskyttelsesposer (14 dag)
I eksemplet har kunder tilkøbt beskyttelsesposer til en
skraldespand, som bliver tømt hver 14. dag.

Aconto Kloak
Er en specifikation af 1. acontorate på kloak. Det forventede forbrug beregnes ud fra sidste års vandforbrug.
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240 L genbrug 4. uge

140 L cont 14 dg helårsbolig
I eksemplet er 140 L beholderstørrelsen, 14 dg er
14-dagestømming og helårsårsbolig henviser til boligtypen.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte kundecentret på
tlf. 74 74 74 74 eller e-mail kundecenter@dinforsyning.dk,
hvis du har spørgsmål til din årsopgørelse.

Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

TLF. 74 74 74 74
DINFORSYNING.DK

