
Lise Aamot Frandsen
Ny Carlsberg Vej 16 STV
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 4.925,74
 5.580,00

 654,26

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 63 2- 0-79-3-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 739,9821
 5,5000

 69,0000
 25,4780

 6,0000

 557,79
 1.562,04

 835,73
 1.481,95

 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 2 0-79-3-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201763 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Værelse
Værelse
Badeværelse
Køkken

hv, br, kh
Varm alt

637709413
637661674
637661537
637661575
637710556

627701458
96635373

 318,000
 17,000

 0,000
 11,000

 0,000

 3,000
 1,000
 0,500
 0,500
 0,500

 8,078
 333,000  315,600

2
1
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 10
 10
 10
 10
 10

 711,383
 23,403

 0,000
 5,196
 0,000

 3,000
 1,000
 0,500
 0,500
 0,500

 8,078
 17,400

% 
% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16

31-01-17
02-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 739,982

 5,500

 25,478

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,2371
,3766
,7558
,4724
,7474

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Mikael Rasmussen
Jytte Haldrup

DK 1760  København V
Ny Carlsberg Vej 16 STH

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 7.535,93
 7.500,00

 35,93

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Efterbetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 66 3- 0-79-4-3
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 3.078,5600
 10,5000
 83,0000
 12,7180

 6,0000

 2.320,58
 2.982,07
 1.005,30

 739,75
 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 3 0-79-4-3
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201766 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Stue
Stue

hv, br, kh
Varm alt

637661667
637662725
637661582
637661612
637661643

627701373
44528706

 433,000
 11,000

 394,000
 839,000
 385,000

 1,000
 1,500
 3,000
 4,500
 0,500

 6,438
 384,000  377,720

0
0
1
1
2

1
1
1
1
1

1
1

 10
 10
 10
 10
 10

 311,508
 5,196

 446,682
 1.251,259
 1.063,916

 1,000
 1,500
 3,000
 4,500
 0,500

 6,438
 6,280

% 
% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 3.078,560

 10,500

 12,718

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7194
,4724
,1337
,4914
,7634

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Anders Middelbo Sørensen
Ny Carlsberg Vej 16 1V
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 7.902,71
 8.270,04

 367,33

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 69 1- 0-79-5-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 2.906,3559
 10,0000
 69,0000
 26,6120

 6,0000

 2.190,78
 2.840,06

 835,73
 1.547,91

 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-5-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201769 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Værelse
Værelse
Badeværelse
Køkken

Værelse

hv, br, kh
Varm alt

637663104
637661841
637662763
637661735
637661759

627701489
96635379

 382,000
 1.158,000

 12,000
 424,000

 77,000

 4,000
 1,000
 1,000
 1,000
 3,000

 13,062
 429,000  415,450

2
1
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 949,505
 1.662,681

 10,077
 222,543

 61,550

 4,000
 1,000
 1,000
 1,000
 3,000

 13,062
 13,550

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 2.906,356

 10,000

 26,612

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,4856
,4358
,8398
,5249
,7994

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Alice Petersen
Ny Carlsberg Vej 16 1H
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 8.088,20
 10.200,00

 2.111,80

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 72 1- 0-79-6-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 4.027,4230
 12,0000
 83,0000

 2,5920
 6,0000

 3.035,82
 3.408,08
 1.005,31

 150,76
 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-6-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201772 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Stue
Stue

hv, br, kh
Varm alt

637661827
637662794
637662749
637661773
637662732

627701496
96635374

 0,000
 1.447,000

 314,000
 652,000
 423,000

 1,000
 1,000
 2,000
 3,000
 5,000

 1,312
 66,000  64,720

0
0
1
3
1

1
1
1
1
1

1
1

 0,000
 759,481
 565,056

 2.001,943
 700,943

 1,000
 1,000
 2,000
 3,000
 5,000

 1,312
 1,280

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16

31-01-17
02-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 4.027,423

 12,000

 2,592

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7994
,5249
,7995
,0705
,6571

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Peter Wilhelm Hjørnet
Ny Carlsberg Vej 16 2V
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 4.995,49
 6.939,96

 1.944,47

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 75 1- 0-79-7-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 885,9099
 7,0000

 69,0000
 17,4620

 6,0000

 667,79
 1.988,05

 835,73
 1.015,70

 488,22



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-7-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201775 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Værelse
Værelse
Badeværelse
Køkken

Badeværelse

hv, br, kh
Varm alt

637662800
637662770
637661704
637661551
637661421

627701564
96635614

 125,000
 0,000

 194,000
 719,000

 0,000

 3,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000

 7,742
 461,000  451,280

2
1
1
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 310,702
 0,000

 197,829
 377,379

 0,000

 3,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000

 7,742
 9,720

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 885,910

 7,000

 17,462

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,4856
,2597
,0197
,5249
,7994

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Trine Middelbo Sørensen
Ny Carlsberg Vej 16 2H
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 6.994,72
 7.190,04

 195,32

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 78 1- 0-79-8-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 3.247,2662
 7,5000

 83,0000
 15,8750

 6,0000

 2.447,74
 2.130,06
 1.005,30

 923,39
 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-8-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201778 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Stue
Stue

Værelse

hv, br, kh

637662756
637662787
637709505
637661445
637690780

507216799

 1.298,000
 289,000

 18,000
 522,000
 188,000

 1,500
 0,500
 2,000
 3,000
 0,500

 15,875

0
0
5
3
1

1
1
1
1
1

1

 1.077,888
 151,686
 103,379

 1.602,783
 311,530

 1,500
 0,500
 2,000
 3,000
 0,500

 15,875

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16

31-01-17

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V

 3.247,266

 7,500

 15,875

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,8304
,5249
,7433
,0705
,6571

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000





Lotte Olsen
Ny Carlsberg Vej 16 3V
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 4.032,50
 5.520,00

 1.487,50

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 81 2- 0-79-9-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 1.548,0427
 4,5000

 69,0000
 4,5320
 6,0000

 1.166,90
 1.278,03

 835,74
 263,60
 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 2 0-79-9-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201781 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Værelse
Værelse
Badeværelse
Køkken

Værelse

br, hv, kh
hv, br, kh

620796567
620796543
620795744
620795966
620795843

79017252
627701403

 619,000
 0,000
 0,000

 18,000
 0,000

 2,000
 1,000
 0,500
 0,500
 0,500

 101,000
 2,312

 98,780

2
1
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 1.538,595
 0,000
 0,000
 9,448
 0,000

 2,000
 1,000
 0,500
 0,500
 0,500

 2,220
 2,312

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16

01-11-16
31-01-17

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Sensus VV
Domaqua radio3 V

 1.548,043

 4,500

 4,532

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,4856
,2597
,8615
,5249
,7994

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Ulla Friberg
Ny Carlsberg Vej 16 3H
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 9.030,13
 11.430,00

 2.399,87

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 84 1- 0-79-10-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 3.972,5846
 13,0000
 83,0000
 14,6140

 6,0000

 2.994,49
 3.692,08
 1.005,30

 850,03
 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-10-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201784 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Stue
Stue

Værelse

hv, br, kh
Varm alt

637663739
637662602
637663715
619052483
637661322

627701465
96635362

 883,000
 1.449,000

 0,000
 310,000
 640,000

 2,000
 1,500
 2,500
 5,000
 2,000

 5,914
 352,000  343,300

0
0
0
1
3

1
1
1
1
1

1
1

 733,263
 760,531

 0,000
 513,694

 1.965,098

 2,000
 1,500
 2,500
 5,000
 2,000

 5,914
 8,700

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 3.972,585

 13,000

 14,614

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,8304
,5249
,8615
,6571
,0705

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Inez Charlotte Hunæus Gianluca
Gianluca Maranini

DK 1760  København V
Ny Carlsberg Vej 16 4V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 7.717,00
 7.929,96

 212,96

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m. #=Forbruget er korrigeret. Se under "Dine boligdata / Korrektioner".

700810 87 2- 0-79-11-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 4.068,3873
 5,8597

 69,0000
 28,5760

 6,0000

 3.066,70
 1.664,20

 835,73
 1.662,15

 488,22

#



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 2 0-79-11-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201787 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Værelse
Værelse
Badeværelse
Køkken
Køkken

Værelse

hv, br, kh
Varm alt

637663692
620795867
620795768
620795805
637663777
631640415

627701595
96635618

 766,000
 1.005,000

 448,000
 111,000
 775,000

 29,000

 12,836
 334,000  318,260

2
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 10
 10
 10
 10
 10

 1.713,583
 1.383,531

 338,602
 52,434

 557,548
 22,690

 2,514
 0,503
 0,251
 0,503
 2,089

 12,836
 15,740

% 
% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
12-12-16
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
12-12-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

#
#
#
#
#

 4.068,387

 5,860

 28,576

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,2371
,3766
,7558
,4724
,7194
,7824

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000



Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata / Korrektioner

700810 0-79-11-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-2017

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Tidl.regnskab

Tidl.regnskab

Tidl.regnskab

Tidl.regnskab

Tidl.regnskab

2522

2522

2522

2522

2522

5 * 1268 

1 * 1268 

0,5 * 1268 

1 * 1268 

3 * 1756 

(03-03-2015..17-02-2016)

(03-03-2015..17-02-2016)

(03-03-2015..17-02-2016)

(03-03-2015..17-02-2016)

(03-03-2015..17-02-2016)

(18-02-2016..01-11-2016)

(18-02-2016..01-11-2016)

(18-02-2016..01-11-2016)

(18-02-2016..01-11-2016)

(18-02-2016..12-12-2016)

Skalanr.44

Skalanr.15

Skalanr.9

Skalanr.18

Skalanr.27

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Gamle varme-målerdelinger

Beregningen af dit forbrug ser således ud:
Der kan forekomme små differencer på grund af decimalafrunding.

287 -

Korrektioner af forbrug beregnes med graddage for varme og med kalenderdage for vand og el.

Kendt forbrug * evt. faktor * Graddage/kalenderdage for periode med ukendt forbrug
Graddage/kalenderdage for periode med kendt forbrug

= Forbruget der skal tillægges/fratrækkes



Eva Tryti
Ny Carlsberg Vej 16 4H
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 9.913,58
 9.000,00

 913,58

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Efterbetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 90 1- 0-79-12-1
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 6.378,9481
 8,0000

 83,0000
 23,0310

 6,0000

 4.808,37
 2.272,06
 1.005,30
 1.339,62

 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-12-1
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201790 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Stue
Stue

Badeværelse

hv, br, kh

620795904
637663753
637662671
637662985
620795928

414298550

 0,000
 1.222,000

 815,000
 1.356,000

 890,000

 1,000
 1,000
 2,000
 3,000
 1,000

 23,031

0
0
1
1
2

1
1
1
1
1

1

 10
 10
 10
 10
 10

 0,000
 577,247

 1.319,963
 2.022,296
 2.459,442

 1,000
 1,000
 2,000
 3,000
 1,000

 23,031

% 
% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16

31-01-17

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V

 6.378,948

 8,000

 23,031

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7194
,4724
,6196
,4914
,7634

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000





Birgit Henriksen
Ny Carlsberg Vej 18 STV
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 10.162,87
 10.610,04

 447,17

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 33 1- 0-79-15-1
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 4.536,9120
 14,5000
 69,0000
 22,3660

 6,0000

 3.419,87
 4.118,10

 835,74
 1.300,93

 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-15-1
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201733 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Værelse
Værelse
Badeværelse
Køkken

hv, br, kh
Varm alt

637663586
637663609
637709475
637663562
637709543

627701571
95781040

 621,000
 1.189,000

 235,000
 2.064,000

 42,000

 5,000
 1,000
 2,500
 5,000
 1,000

 10,016
 507,000  494,650

2
1
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 10
 10
 10
 10
 10

 1.716,083
 1.636,835

 177,615
 974,990

 31,390

 5,000
 1,000
 2,500
 5,000
 1,000

 10,016
 12,350

% 
% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 4.536,912

 14,500

 22,366

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7634
,3766
,7558
,4724
,7474

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Jytte Dorrit Thomsen
Ny Carlsberg Vej 18 STH
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 7.456,04
 6.630,00

 826,04

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Efterbetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 36 1- 0-79-16-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 3.233,0697
 12,0000
 83,0000

 2,0180
 6,0000

 2.437,04
 3.408,09
 1.005,30

 117,38
 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-16-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201736 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Stue
Stue

kh, hv, br
hv, br, kh

637663548
637663524
637663487
637663500
637663647

70180598
627701526

 27,000
 1.111,000

 1,000
 722,000
 479,000

 4,000
 5,000
 1,000
 1,000
 1,000

 18,000
 1,438

 17,420

0
0
1
2
2

1
1
1
1
1

1
1

 10
 10
 10
 10
 10

 20,179
 524,813

 1,377
 1.615,152
 1.071,548

 4,000
 5,000
 1,000
 1,000
 1,000

 0,580
 1,438

% 
% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

02-11-16
31-01-17

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Sensus VV
Domaqua radio3 V

 3.233,070

 12,000

 2,018

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7474
,4724
,3766
,2371
,2371

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Alexia Dahl Jensen
Jesper Stemann

DK 1760  København V
Ny Carlsberg Vej 18 1V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 5.746,03
 7.800,00

 2.053,97

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 39 2- 0-79-17-3
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 633,1194
 6,0000

 69,0000
 38,5240

 6,0000

 477,23
 1.704,05

 835,73
 2.240,79

 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 2 0-79-17-3
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201739 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Værelse
Værelse
Badeværelse
Køkken

Badeværelse

hv, br, kh
Varm alt

637709529
637690803
637663463
637709536
637709598

627701311
95800091

 197,000
 0,000

 23,000
 17,000

 0,000

 2,500
 1,000
 1,000
 1,000
 0,500

 14,914
 640,000  616,390

3
1
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 604,882
 0,000

 19,315
 8,923
 0,000

 2,500
 1,000
 1,000
 1,000
 0,500

 14,914
 23,610

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 633,119

 6,000

 38,524

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,0705
,2597
,8398
,5249
,7994

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Gitte Frydensbjerg
Ny Carlsberg Vej 18 1H
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 8.253,23
 8.460,00

 206,77

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 42 3- 0-79-18-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 2.141,5677
 11,4744
 83,0000
 32,4349

 6,0000

 1.614,28
 3.258,81
 1.005,30
 1.886,61

 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 3 0-79-18-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201742 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Stue
Værelse

hv, br, kh
Varm alt

620794624
620794389
620794716
620794464
620794549

627701533
95800304

 55,000
 2,000

 70,000
 674,000
 201,000

 4,241
 4,241
 1,473
 0,074
 1,446

 10,609
 645,000  623,174

0
0
1
2
1

1
1
1
1
1

1
1

 43,964
 1,050

 88,178
 1.675,304

 333,072

 4,241
 4,241
 1,473
 0,074
 1,446

 10,609
 21,826

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16
02-11-16

31-01-17
02-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 2.141,568

 11,474

 32,435

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7994
,5249
,2597
,4856
,6571

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Henrik Reimers
Ny Carlsberg Vej 18 2V
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 8.333,21
 6.240,00

 2.093,21

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Efterbetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 45 1- 0-79-19-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 4.711,7314
 9,3475

 69,0000
 9,6060
 9,0000

 3.551,64
 2.654,75

 835,73
 558,74
 732,35



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-19-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201745 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Stue
Badeværelse
Værelse

Værelse
Badeværelse
Gulvvarme: 1,8

kh, hv, br, br/bk
Varm alt

637662268
637662343
637662374
637662367

627701427
95800300

 926,000
 711,000

 2.049,000
 1.062,000

 135,738

 3,000
 2,000
 1,500
 1,500
 1,348

 8,945
 198,000  197,339

0
3
0
0
1

1
1
1
1
1

1
1

 797,742
 2.183,101

 746,240
 848,912
 135,738

 3,000
 2,000
 1,500
 1,500
 1,348

 8,945
 0,661

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Gulvvarme

CL 8
CL 8
Exemper-produktskal
Exemper-produktskal
Gulvvarme

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 4.711,731

 9,348

 9,606

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,8615
,0705
,3642
,7994
,0000

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Peter Lütken Wolffbrandt
Sabine Louise Cavling Lütken

DK 1760  København V
Ny Carlsberg Vej 18 2H

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 9.635,07
 9.549,96

 85,11

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Efterbetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m. #=Forbruget er korrigeret. Se under "Dine boligdata / Korrektioner".

700810 48 2- 0-79-20-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 3.878,7429
 9,5000

 83,0000
 43,3196

 6,0000

 2.923,75
 2.698,06
 1.005,31
 2.519,72

 488,23
#



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 2 0-79-20-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201748 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Stue
Værelse

Værelse

hv, br, kh
Varm alt

637661315
637662305
637661308
637662282
637661247

617260095
95800303

 0,000
 1.303,000

 0,000
 986,000
 449,000

 1,000
 1,000
 4,000
 2,000
 1,500

 17,406
 89,312

0
0
1
2
1

1
1
1
1
1

1
1

 0,000
 683,900

 0,000
 2.450,815

 744,027

 1,000
 1,000
 4,000
 2,000
 1,500

 17,406
 25,914

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
31-10-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V
BV uden FSV #

 3.878,743

 9,500

 43,320

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7994
,5249
,4358
,4856
,6571

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000



Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata / Korrektioner

700810 0-79-20-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-2017

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Tidl.regnskab

365
34,52 * 274 

(01-02-2015..31-01-2016)
(01-02-2016..31-10-2016)

95800303 Estimeret forbrug(nedtaget måle

Varmt vand kubikmeter

Beregningen af dit forbrug ser således ud:
Der kan forekomme små differencer på grund af decimalafrunding.

248 -

Korrektioner af forbrug beregnes med graddage for varme og med kalenderdage for vand og el.

Kendt forbrug * evt. faktor * Graddage/kalenderdage for periode med ukendt forbrug
Graddage/kalenderdage for periode med kendt forbrug

= Forbruget der skal tillægges/fratrækkes



Rasmus Larsen
Helene Hove

DK 1760  København V
Ny Carlsberg Vej 18 3V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 12.009,64
 11.379,96

 629,68

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Efterbetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m. #=Forbruget er korrigeret. Se under "Dine boligdata / Korrektioner".

700810 51 3- 0-79-21-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 5.749,7439
 13,4668
 69,0000
 43,4436

 6,0000

 4.334,08
 3.824,66

 835,73
 2.526,94

 488,23

#

#



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 3 0-79-21-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201751 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Værelse
Værelse
Badeværelse
Køkken

Værelse

hv, br, kh
Varm alt

637662275
637690766
637661469
637661292
637661483

627701304
95800302

 1.546,000
 5,000
 0,000

 1.697,000
 1.266,000

 7,000
 0,500
 1,000
 1,500
 0,500

 5,383
 486,904

2
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 3.842,759
 4,308
 0,000

 890,698
 1.011,980

 9,085
 0,580
 1,401
 1,821
 0,580

 5,383
 38,061

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
31-10-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

#
#
#
#
#

#

 5.749,744

 13,467

 43,444

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,4856
,8615
,8398
,5249
,7994

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000



Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata / Korrektioner

700810 0-79-21-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-2017

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Tidl.regnskab

335
46,5339 * 274 

(03-03-2015..31-01-2016)
(01-02-2016..31-10-2016)

Skalanr.49

Skalanr.25

Skalanr.10

Skalanr.20

Skalanr.17

95800302

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Beregningen af dit forbrug ser således ud:
Der kan forekomme små differencer på grund af decimalafrunding.

351 -

Korrektioner af forbrug beregnes med graddage for varme og med kalenderdage for vand og el.

Kendt forbrug * evt. faktor * Graddage/kalenderdage for periode med ukendt forbrug
Graddage/kalenderdage for periode med kendt forbrug

= Forbruget der skal tillægges/fratrækkes



Silja Emmel
Jacob Nørregård Rasmussen

DK 1760  København V
Ny Carlsberg Vej 18 3H

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 4.169,47
 7.520,04

 3.350,57

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 54 2- 0-79-22-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 92,1590
 7,0000

 83,0000
 10,6320

 6,0000

 69,47
 1.988,05
 1.005,30

 618,42
 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 2 0-79-22-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201754 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Stue
Stue

Værelse

hv, br, kh
Varm alt

637661506
637661346
637662329
637661360
637661407

627701410
241019472

 0,000
 4,000

 19,000
 24,000

 0,000

 1,000
 2,000
 2,500
 0,500
 1,000

 4,742
 202,000  196,110

0
0
0
3
1

1
1
1
1
1

1
1

 0,000
 2,100

 16,368
 73,691

 0,000

 1,000
 2,000
 2,500
 0,500
 1,000

 4,742
 5,890

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 92,159

 7,000

 10,632

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7994
,5249
,8615
,0705
,6571

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Sørine Latorre Petersen
Ny Carlsberg Vej 18 4V
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 7.506,80
 12.000,00

 4.493,20

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 57 1- 0-79-23-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 2.714,9157
 10,5000
 69,0000
 19,8450

 6,0000

 2.046,47
 2.982,07

 835,73
 1.154,30

 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-23-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201757 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Værelse
Værelse
Badeværelse
Køkken

Værelse

hv, br, kh
Varm alt

637661384
637661353
637709581
637662473
637663623

627701366
350033161

 487,000
 774,000
 288,000

 56,000
 167,000

 5,000
 1,500
 0,500
 1,000
 2,500

 10,125
 55,000  45,280

2
1
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 10
 10
 10
 10
 10

 1.345,785
 1.000,193

 217,672
 26,453

 124,813

 5,000
 1,500
 0,500
 1,000
 2,500

 10,125
 9,720

% 
% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 2.714,916

 10,500

 19,845

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7634
,2922
,7558
,4724
,7474

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Bo Lütken Petersen
Kirsten Lütken Petersen

DK 1760  København V
Ny Carlsberg Vej 18 4H

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 9.709,91
 9.840,00

 130,09

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 60 2- 0-79-24-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 4.986,2542
 12,0000
 83,0000
 18,0470

 6,0000

 3.758,58
 3.408,08
 1.005,30
 1.049,72

 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 2 0-79-24-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201760 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Stue
Stue

hv, br, kh
Varm alt

637661599
637709574
637662244
637709512
637709499

627701342
94248925

 216,000
 932,000
 714,000
 810,000
 520,000

 1,000
 1,000
 2,000
 5,000
 3,000

 9,047
 358,000  349,000

0
0
1
2
2

1
1
1
1
1

1
1

 10
 10
 10
 10
 10

 161,434
 440,257
 982,927

 2.238,369
 1.163,268

 1,000
 1,000
 2,000
 5,000
 3,000

 9,047
 9,000

% 
% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 4.986,254

 12,000

 18,047

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7474
,4724
,3766
,7634
,2371

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Morten Hugo Nielsen
Ny Carlsberg Vej 20 STV
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 5.687,70
 6.720,00

 1.032,30

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 3 1- 0-79-27-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 2.062,0372
 7,5000

 84,0000
 9,9550
 5,0000

 1.554,34
 2.130,05
 1.017,41

 579,04
 406,86



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-27-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-20173 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Stue
Værelse
Badeværelse
Køkken

hv, br, kh
Varm alt

637687100
637687285
637687148
637687247
637687209

627701588
95781038

 337,000
 70,000

 281,000
 1.100,000

 130,000

 3,000
 1,000
 1,500
 1,000
 1,000

 5,195
 334,000  329,240

2
1
1
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 10
 10
 10
 10
 10

 931,272
 104,396
 409,593
 519,617

 97,159

 3,000
 1,000
 1,500
 1,000
 1,000

 5,195
 4,760

% 
% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 2.062,037

 7,500

 9,955

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7634
,4914
,4576
,4724
,7474

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Erna Torndahl Guldbøg
Ny Carlsberg Vej 20 STH
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 6.836,82
 6.000,00

 836,82

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Efterbetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 6 2- 0-79-28-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 2.866,1728
 7,0000

 68,0000
 23,6640

 6,0000

 2.160,49
 1.988,05

 823,62
 1.376,43

 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 2 0-79-28-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-20176 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Værelse
Stue

2 hv, kh, br

637687223
637687193
637687124
637687186
637662572

519623851

 57,000
 2.215,000

 0,000
 927,000
 224,000

 1,000
 0,500
 2,000
 2,000
 1,500

 23,664

0
0
0
1
2

1
1
1
1
1

1

 10
 10
 10
 10
 10

 42,601
 1.046,320

 0,000
 1.276,153

 501,100

 1,000
 0,500
 2,000
 2,000
 1,500

 23,664

% 
% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V

 2.866,173

 7,000

 23,664

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7474
,4724
,7558
,3766
,2371

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000





Kristian Bülow Pedersen
Ny Carlsberg Vej 20 1V
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 7.987,28
 7.689,96

 297,32

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Efterbetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m. #=Forbruget er korrigeret. Se under "Dine boligdata / Korrektioner".

700810 9 1- 0-79-29-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 3.869,9706
 10,5511
 84,0000

 8,3648
 7,0000

 2.917,13
 2.996,59
 1.017,41

 486,55
 569,60

#



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-29-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-20179 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Værelse
Værelse
Badeværelse
Køkken

hv, br, kh
Varm alt

637662862
637662992
637662930
637662961
637662923

627701540
95800301

 1.002,000
 122,000

 71,000
 350,000
 502,000

 1,500
 4,000
 0,500
 1,000
 1,000

 2,125
 477,000  470,760

3
1
1
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 3.076,606
 202,163

 89,437
 183,703
 318,061

 1,950
 5,201
 0,650
 1,300
 1,450

 2,125
 6,240

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

#
#
#
#
#

 3.869,971

 10,551

 8,365

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,0705
,6571
,2597
,5249
,6336

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000



Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata / Korrektioner

700810 0-79-29-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-2017

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Skalanr.33

Skalanr.61

Skalanr.10

Skalanr.12

Skalanr.25

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Gamle varme-målerdelinger

Beregningen af dit forbrug ser således ud:
Der kan forekomme små differencer på grund af decimalafrunding.

19 -

Korrektioner af forbrug beregnes med graddage for varme og med kalenderdage for vand og el.

Kendt forbrug * evt. faktor * Graddage/kalenderdage for periode med ukendt forbrug
Graddage/kalenderdage for periode med kendt forbrug

= Forbruget der skal tillægges/fratrækkes



Jan Herlev
Ny Carlsberg Vej 20 1H
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 3.154,33
 5.400,00

 2.245,67

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m. #=Forbruget er korrigeret. Se under "Dine boligdata / Korrektioner".

700810 12 1- 0-79-30-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 6,2984
 6,0425

 68,0000
 2,0910
 6,0000

 4,75
 1.716,11

 823,62
 121,62
 488,23

#

#



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-30-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201712 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Badeværelse
Værelse
Værelse
Stue

hv, br, kh

637662879
637662916
637663043
637662978
637662909

627701397
97191422

 0,000
 12,000

 0,000
 0,000
 0,000

 2,000
 1,000
 0,500
 1,000
 0,500

 1,156
 159,630

0
0
0
1
2

1
1
1
1
1

1
1

 0,000
 6,298
 0,000
 0,000
 0,000

 2,481
 1,160
 0,660
 1,160
 0,580

 1,156
 0,935

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
30-10-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

#
#
#
#
#

#

 6,298

 6,043

 2,091

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7994
,5249
,8398
,2597
,4856

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000



Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata / Korrektioner

700810 0-79-30-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-2017

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Tidl.regnskab

396
1,53 * 242 

(01-02-2015..02-03-2016)
(03-03-2016..30-10-2016)

Skalanr.49

Skalanr.26

Skalanr.17

Skalanr.25

Skalanr.16

97191422

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Varmt vand kubikmeter

Beregningen af dit forbrug ser således ud:
Der kan forekomme små differencer på grund af decimalafrunding.

112 -

Korrektioner af forbrug beregnes med graddage for varme og med kalenderdage for vand og el.

Kendt forbrug * evt. faktor * Graddage/kalenderdage for periode med ukendt forbrug
Graddage/kalenderdage for periode med kendt forbrug

= Forbruget der skal tillægges/fratrækkes



Tim Henriksen
Ny Carlsberg Vej 20 2V
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 10.101,67
 10.800,00

 698,33

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m. #=Forbruget er korrigeret. Se under "Dine boligdata / Korrektioner".

700810 15 1- 0-79-31-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 3.335,9156
 14,1016
 84,0000
 35,6996

 6,0000

 2.514,57
 4.004,96
 1.017,41
 2.076,51

 488,22

#

#



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-31-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201715 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Stue
Værelse
Badeværelse
Køkken

hv, br, kh
Varm alt

637690827
637663746
637663708
637663272
637663722

627701502
95781043

 354,000
 602,000
 274,000

 1.352,000
 246,000

 4,500
 2,000
 1,500
 1,500
 1,000

 13,328
 543,710

3
1
1
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 1.086,945
 997,560
 345,152
 709,619
 196,641

 5,701
 3,051
 1,950
 2,025
 1,375

 13,328
 22,372

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
30-10-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

#
#
#
#
#

#

 3.335,916

 14,102

 35,700

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,0705
,6571
,2597
,5249
,7994

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000



Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata / Korrektioner

700810 0-79-31-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-2017

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Tidl.regnskab

349
28,5996 * 273 

(17-02-2015..31-01-2016)
(01-02-2016..30-10-2016)

Skalanr.61

Skalanr.33

Skalanr.25

Skalanr.10

Skalanr.20

95781043

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Beregningen af dit forbrug ser således ud:
Der kan forekomme små differencer på grund af decimalafrunding.

115 -

Korrektioner af forbrug beregnes med graddage for varme og med kalenderdage for vand og el.

Kendt forbrug * evt. faktor * Graddage/kalenderdage for periode med ukendt forbrug
Graddage/kalenderdage for periode med kendt forbrug

= Forbruget der skal tillægges/fratrækkes



Siff Baj Døssing
Ny Carlsberg Vej 20 2H
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 6.447,47
 6.600,00

 152,53

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 18 2- 0-79-32-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 2.811,6940
 6,0000

 68,0000
 22,5590

 6,0000

 2.119,42
 1.704,04

 823,62
 1.312,16

 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 2 0-79-32-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201718 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Værelse
Badeværelse
Værelse
Stue

hv, br, kh
Varm alt

637690667
637663807
637663685
637663845
637663821

607701359
95781045

 227,000
 1.000,000
 1.577,000

 48,000
 363,000

 1,000
 2,500
 1,000
 0,500
 1,000

 12,289
 236,000  225,730

0
0
0
1
2

1
1
1
1
1

1
1

 181,453
 839,785
 827,714

 60,465
 902,278

 1,000
 2,500
 1,000
 0,500
 1,000

 12,289
 10,270

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 2.811,694

 6,000

 22,559

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7994
,8398
,5249
,2597
,4856

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Thorbjørn Isholm Petersen
Jeanette Hedegaard

DK 1760  København V
Ny Carlsberg Vej 20 3V+H

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 13.934,72
 14.090,04

 155,32

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m. #=Forbruget er korrigeret. Se under "Dine boligdata / Korrektioner".

700810 21 1- 0-79-33-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 5.578,9156
 18,4450

 152,0000
 31,5676
 10,0000

 4.205,31
 5.238,50
 1.841,03
 1.836,16

 813,72

#



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-33-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201721 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Køkken
Køkken
Stue
Stue
Værelse
Badeværelse
Værelse
Værelse
Værelse

Stue
Værelse

HV
hv, br, kh
hv/br

637663944
637690889
637663784
637690865
637690926
637661926
637690902
637690940
637687162

79076026
627701335
627701328
79076025

 124,000
 165,000
 434,000
 886,000
 800,000
 738,000
 500,000

 1,000
 294,000

 2,000
 1,000
 1,000
 1,000
 0,500
 1,500
 2,500
 2,500
 2,000
 0,374

 7,000
 15,945

 0,617
 164,000

 6,749

 149,245

0
0
3
1
1
0
0
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

 99,120
 131,893

 1.332,582
 1.468,169
 1.007,742

 387,351
 419,893

 1,395
 730,771

 2,900
 1,225
 1,300
 1,300
 0,575
 2,100
 3,100
 3,325
 2,244
 0,374

 0,251
 15,945

 0,617
 14,755

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

01-11-16
31-01-17
31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal
Exemper-produktskal
Tomgang

Sensus VV
Domaqua radio3 V
Domaqua radio3 V
BV uden FSV

#
#
#
#
#
#
#
#
#

 5.578,916

 18,445

 31,568

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7994
,7994
,0705
,6571
,2597
,5249
,8398
,3953
,4856

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000
,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000
,0000
,0000



Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata / Korrektioner

700810 0-79-33-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-2017

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Skalanr.33

Skalanr.20

Skalanr.17

Skalanr.20

Skalanr.12

Skalanr.25

Skalanr.49

Skalanr.49

Skalanr.29

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Aflæst forbrug(nedtaget måler)

Gamle varme-målerdelinger

Beregningen af dit forbrug ser således ud:
Der kan forekomme små differencer på grund af decimalafrunding.

121 -

Korrektioner af forbrug beregnes med graddage for varme og med kalenderdage for vand og el.

Kendt forbrug * evt. faktor * Graddage/kalenderdage for periode med ukendt forbrug
Graddage/kalenderdage for periode med kendt forbrug

= Forbruget der skal tillægges/fratrækkes



Torben Westerberg
Charlotte Dela

DK 1760  København V
Ny Carlsberg Vej 20 4V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 8.000,46
 7.440,00

 560,46

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Efterbetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m.

700810 27 1- 0-79-35-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 2.917,9365
 7,0000

 84,0000
 39,6670

 6,0000

 2.199,51
 1.988,04
 1.017,42
 2.307,26

 488,23



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 1 0-79-35-2
For perioden

01-02-2016 - 31-01-201727 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Stue
Værelse
Badeværelse
Køkken

hv, br, kh
Varm alt

637709482
637709444
637709451
637709420
637709406

627701557
95800092

 537,000
 561,000
 234,000
 270,000

 0,000

 3,000
 2,000
 1,000
 0,500
 0,500

 17,867
 588,000  566,200

2
1
1
0
0

1
1
1
1
1

1
1

 10
 10
 10
 10
 10

 1.483,956
 984,303
 322,136
 127,542

 0,000

 3,000
 2,000
 1,000
 0,500
 0,500

 17,867
 21,800

% 
% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
CL 8
CL 8

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

 2.917,937

 7,000

 39,667

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,7634
,7546
,3766
,4724
,8623

,0000
,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000





Nicolas Hoffstetter-Jørgensen
Ny Carlsberg Vej 20 4H
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

01-02-2016 - 14-10-2016

07-02-2017

 4.456,37
 6.084,56

 1.628,19

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Tilbagebetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m. #=Forbruget er korrigeret. Se under "Dine boligdata / Korrektioner".

700810 30 2- 0-79-36-2
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 0,0000
 7,0662

 47,7486
 18,5395

 4,2131

 0,00
 2.006,84

 578,33
 1.078,37

 342,83

#

#

 450,00Gebyr for flytteafregning



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 2 0-79-36-2
For perioden

01-02-2016 - 14-10-201630 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Værelse

Varm alt 95800099

 3,000
 0,000
 1,000
 4,000

 431,000  411,070

1
1
1
1

1

 2,650
 0,000
 0,883
 3,533

 18,540

01-11-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16

01-11-16

CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

BV uden FSV

#
#
#
#

#

 7,066

 18,540

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,0000
,0000
,0000
,0000

,0000



Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata / Korrektioner

700810 0-79-36-2
For perioden

01-02-2016 - 14-10-2016

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

+/-Korrektion

+/-Korrektion

+/-Korrektion

+/-Korrektion

+/-Korrektion

=

=

=

=

=

-0,3502

 0,0000

-0,1167

-0,4669

-1,3905

Sen/tidlig aflæsning

Sen/tidlig aflæsning

Sen/tidlig aflæsning

Sen/tidlig aflæsning

Sen/tidlig aflæsning

1268

1268

1268

1268

258

3 * 148 

0 * 148 

1 * 148 

4 * 148 

19,93 * 18 

(18-02-2016..01-11-2016)

(18-02-2016..01-11-2016)

(18-02-2016..01-11-2016)

(18-02-2016..01-11-2016)

(18-02-2016..01-11-2016)

(15-10-2016..01-11-2016)

(15-10-2016..01-11-2016)

(15-10-2016..01-11-2016)

(15-10-2016..01-11-2016)

(15-10-2016..01-11-2016)

 3,0000

 0,0000

 1,0000

 4,0000

 19,9300

Skalanr.44

Skalanr.9

Skalanr.19

Skalanr.41

95800099

Aflæst forbrug

Aflæst forbrug

Aflæst forbrug

Aflæst forbrug

Aflæst forbrug

Varmt vand kubikmeter

Beregningen af dit forbrug ser således ud:
Der kan forekomme små differencer på grund af decimalafrunding.

230 -

Korrektioner af forbrug beregnes med graddage for varme og med kalenderdage for vand og el.

Kendt forbrug * evt. faktor * Graddage/kalenderdage for periode med ukendt forbrug
Graddage/kalenderdage for periode med kendt forbrug

= Forbruget der skal tillægges/fratrækkes



Aleksander Haldrup
Ny Carlsberg Vej 20 4H
DK 1760  København V

Ejd. Ny Carlsbergvej 16

01-02-2016 - 31-01-2017 (V17)

Vedr. ejendommen

Ejendommens regnskabsperiode

15-10-2016 - 31-01-2017

07-02-2017

 4.575,59
 2.505,41

 2.070,18

  

Beløbet udbetales/tilbagebetales med næste opkrævning af 
boligafgift m.m.

Endelig afregning fra varmeværket modtaget:

Efterbetaling incl. moms

ISO-2015-07-3110196-1

Ovenstående bedes opgivet ved henvendelse.

Administrator af ejendommen:

Din regning
For perioden: 

Udgifternes fordeling
1. Fordelingsbeløb 2. Sum af enheder 

for ejendommen
3. Art 4. Enhedspris 5. Enheder 6. Beløb

Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator. 

Din regning
- indbetalt à conto

kr.
kr.
kr.

kr.

Administrators bank:

kr.

A/B Margueritten
c/o Sjeldani Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
DK 2450 København SV

Opgørelse Varmeregnskab

Se bagsiden ang. indsigelsesfrist m.m. #=Forbruget er korrigeret. Se under "Dine boligdata / Korrektioner".

700810 30 3- 0-79-36-3
Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

Fjernvarme   mwh
Overførsel  S.Å.

 219.860,20
 4.990,48

 219,80

Udgiftsart Beløb

Ejendommens udgifter

 224.850,68I alt kr.

 68.413,68
 78.336,32
 27.615,49
 35.756,93
 14.728,26

 90.759,96
 275,83

 2.280,00
 614,74
 181,00

Varmemålerdelinger dop lll
Gamle varme-målerdelinger
Varme kvadratmeter
Varmt vand kubikmeter
Varmt vand haneandele

 0,7537870
 284,0068087

 12,1120570
 58,1659306
 81,3716022

 3.779,3412
 2,4707

 20,2514
 10,9065

 1,7869

 2.848,79
 701,69
 245,28
 634,42
 145,41

#



Udgifternes fordeling 

1.  Fordelingsbeløb 
Kolonnen viser opdelingen af ejedommens udgifter på de 
forskellige arter af forbrug. Du kan kun se beløbene for de forbrug, 
som du deltager i.

2.  Sum af enheder for ejendommen
I denne kolonne er anført, hvad der samlet er gældende for 
ejendommen. Herunder det samlede aflæste forbrug.

3.  Art
Benævnelsen af de poster, som du deltager i.

4.  Enhedspris
Prisen for hver enhed i kroner, udregnet efter fordelingsbeløbet 
anført i kolonne 1.

5.  Enheder
Kolonnen viser, hvor mange enheder du har forbrugt i perioden.

6.  Beløb
Her er anført, hvor meget du skal betale til hver af regnskabets 
poster.

Indsigelsesfrist over for udlejer
Ifølge lejelovene kan en lejer over for udlejer skriftligt gøre 
indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af 
regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke 
punkter regnskabet ikke kan godkendes. I ikke-almene 
ejendomme med beboerrepræsentation kan 
beboerrepræsentanterne på samtlige beboeres vegne gøre 
indsigelse mod varmeregnskabet. 
Tilbagebetaling/efterbetaling kan kun ske igennem 
ejendommens administrator - og kan ikke ske gennem 
Clorius/ista Danmark A/S.

Har du spørgsmål til opgørelsen 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer

77 32 33 34  Hverdage kl. 9.00 - 14.00
Husk at opgive anlægs- og forbrugsstedsnummer ved 
henvendelsen. 
På vores hjemmeside www.ista.dk er det muligt at finde 
uddybende information om vand- og varmeregnskabet, bl.a. om 
hvordan man læser opgørelsen, målertyper, selvaflæsning, ofte 
stillede spørgsmål og meget mere.

Sådan opgøres fordelingsregnskabet 
Varmeregnskab

Når der er fordelingsmålere på radiatorerne, fordeles den andel af 
fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter 
målerdelinger. Fordelingsmålerne kan enten være elektroniske eller af 
fordampningstypen med væskeglas.
Når der er energimålere i ejendommens lejligheder, fordeles den andel
af fyringsudgiften, som regnes til opvarmning af boligen, efter det 
målte energiforbrug.
Varmetab
Varmetab som for eksempel rørtab fordeles efter faste andele, 
sædvanligvis efter areal i kvadratmeter.
Flytninger
Ved flytning i perioden opdeles varmeforbruget på de enkelte lejere 
efter målt forbrug eller efter beregning med Teknologisk Instituts 
graddage. Graddage er et mål for boligens opvarmningsbehov og 
dermed varmeforbrug. Jo flere graddage desto koldere udeklima og 
desto højere varmeforbrug.

Boligopvarmning

Ved udskiftning af målere udregnes et tillæg v.hj.a. graddage for den 
periode, hvor målerne ikke har været i drift.

Udskiftning af måler

Fordelingsmålere indgår typisk i to typer af målersystemer: 
produktskala- og enhedsskalasystem.
Målere i produktskalasystemet er forsynet med individuelle skalaer, 
som hver især viser det korrekte varmeforbrug. Målere i 
enhedsskalasystemet er alle forsynet med samme skala, hvorfor det 
efter aflæsning er nødvendigt at korrigere de aflæste tællerstande med
individuelle målerfaktorer, for at beregne varmeforbruget. Af den 
udleverede aflæsningskvittering fremgår både aflæste tællerstande og 
målerfaktorer.
Opgørelsen foretages pr. lejlighed, hvorfor det er vigtigt at gemme 
aflæsningskvitteringen for kontrol af målerforbrug.

Målersystemer

Er der varmtvandsmålere installeret, fordeles varmeudgiften til 
opvarmning af det varme vand efter de målte forbrug, typisk målt i 
kubikmeter.

Varmeforbrug til opvarmning af varmt vand

Tabene fordeles efter faste haneandele jf. disse satser: 
Cirkulationstab

Ved flytning sker opdelingen af forbrug til faste andele samt umålt 
forbrug efter kalenderdage.

Flytninger

I skemaet nederst på siden/næste side, kan du se, hvilken målertype 
der er installeret i dit varmesystem.

Bemærk:

Tapsted Antal haneandele 
Håndvask 1 
Brusebad 2 
Køkkenhane 3 
Karbad 3 
Taphane 3 
Ingen målere i boligen 1 haneandel pr. værelse/kammer 

Fordampningsmålere vil, selv om radiatoren er slukket og ikke afgiver 
varme, registrere et forbrug. Dette kaldes tomgang, og medvirker til at 
dække en del af de faste omkostninger ved den fælles 
varmeforsyning. Tomgangsforbruget afhænger af den enkelte radiators
størrelse - jo større radiator, jo større tomgangsforbrug.

Særligt for fordampningsmålere



Beregninger er foretaget med flere decimaler end vist.
Start aflæsning
Hvis måleren f.eks. er nyopsat el. nulstillende vil start aflæsning 
være blank.

Reduktionsprocent

Dit forbrug er blevet reduceret med denne procent. Reduktionen 
er indeholdt i målerfaktoren. 

Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata

700810 3 0-79-36-3
For perioden

15-10-2016 - 31-01-201730 -

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Stue
Køkken
Værelse
Badeværelse

Værelse

hv, br, kh
Varm alt

637709437
637709468
637710570
636701050

627701519
95800099

 1.225,000
 417,000
 536,000
 111,000

 9,516
 431,000

 2,650
 0,000
 0,883
 3,533

 429,610

1
0
2
0

1
1
1
1

1
1

 10
 10
 10
 10

 2.216,189
 311,658

 1.199,060
 52,434

 0,323
 0,029
 0,059
 2,060

 9,516
 1,391

% 
% 
% 
% 

31-01-17
31-01-17
31-01-17
31-01-17

01-11-16
01-11-16
01-11-16
10-01-17

31-01-17
01-11-16

Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC
Doprimo 3 SoC

CL 8
CL 8
CL 8
Exemper-produktskal

Domaqua radio3 V
BV uden FSV

#
#
#
#

 3.779,341

 2,471

 10,907

Målertekst

Målertekst

Målertekst

Målernr.

Målernr.

Målernr.

Aflæsning

Aflæsning

Aflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Startaflæsning

Målerfaktor

Målerfaktor

Målerfaktor

Reduktion %

Reduktion %

Reduktion %

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Aflæs. Dato

Målertype

Målertype

Målertype

Varmemålerdelinger dop lll

Gamle varme-målerdelinger

Varmt vand kubikmeter

Din varme bliver målt med fordampningsmålere med enhedsskala. Der er aflæst følgende forbrug ved årsaflæsningen.

,8091
,7474
,2371
,4724

,0000
,0000
,0000
,0000

,0000
,0000



Anlægsnr. Administrator-bolignr.Forbrugsstedsnr.

Dine boligdata / Korrektioner

700810 0-79-36-3
For perioden

15-10-2016 - 31-01-2017

Vedr. ejendommen Ejd. Ny Carlsbergvej 16

Tidl.regnskab

Tidl.regnskab

Tidl.regnskab

Tidl.regnskab

2522

2522

2522

2522

5,5 * 148 

0,5 * 148 

1 * 148 

5 * 1039 

(03-03-2015..17-02-2016)

(03-03-2015..17-02-2016)

(03-03-2015..17-02-2016)

(03-03-2015..17-02-2016)

(15-10-2016..01-11-2016)

(15-10-2016..01-11-2016)

(15-10-2016..01-11-2016)

(15-10-2016..10-01-2017)

Skalanr.44

Skalanr.9

Skalanr.19

Skalanr.41

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Estimeret forbrug(nedtaget måle

Gamle varme-målerdelinger

Beregningen af dit forbrug ser således ud:
Der kan forekomme små differencer på grund af decimalafrunding.

330 -

Korrektioner af forbrug beregnes med graddage for varme og med kalenderdage for vand og el.

Kendt forbrug * evt. faktor * Graddage/kalenderdage for periode med ukendt forbrug
Graddage/kalenderdage for periode med kendt forbrug

= Forbruget der skal tillægges/fratrækkes


