
Kontroller fjernvarmeforbruget
Dato/måned Målerstand m3/GJ Månedens forbrug m3/GJ

December

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Det er en god idé regelmæssigt 
at kontrollere dit forbrug ved at 
aflæse måleren

Fjernvarme er 

miljøvenlig

Har du spørgsmål vedrørende afregning, 
kontakt Administrationsservice Fyn, Sande-
rumvej 6, 5250 Odense SV.  
Telefon 70 13 19 00.

Ved spørgsmål vedrørende teknik eller 
driftsforstyrrelse kontakt Fjernvarme Fyn, 
Billedskærervej 7, 5230 Odense M.  
Telefon 65 47 30 00.

Her kan du hente informationVi anbefaler mindst en 
ugentlig aflæsning

Ved Administrationsservice Fyn, 
Fjernvarme Fyn samt på biblioteket 
kan afhentes en aflæsningsbog. De 
elektroniske målere fjernaflæses. 
Aflæsningerne kan ses på  
www.fjernvarmefyn.dk

Fjernvarmepriser
og forbrugsskema
gældende fra 1. juli 2013



Fjernvarmepriser

Årligt målerbidrag pr. enhed
Pr. GJ forbrugt energi*
Pr. MWh målt fjernvarmevand*
Pr. m3 målt fjernvarmevand*

Effektbidrag (tidligere rumbidrag)
Alm. fast betaling pr. m2 areal**
1 - 3.000 m2

3.001 - 6.000 m2

6.001 - 15.000 m2

over 15.001 m2

Gebyrer
Særlige ydelser og gebyrer
Gebyr ved ikke rettidigt indsendt aflæsningskort
Gebyr ved aflæsningsbesøg
Gebyr for ikke rettidig betaling pr. rykker                              

Generelle bemærkninger

Opretter du din egen postboks hos e-boks 
kan du automatisk få følgende tilsendt:

•	 Den årlige afregningsspecifikation for el, fjernvarme, vand og renovation
•	 A conto regninger (gælder ikke for PBS-kunder)
•	 Flyttemeddelelser
•	 Selvaflæsningskort

Betaling for mængdebegrænser
Årligt belastning ved:
0,5 - 6,0 m3/time
6,1 - 12,0 m3/time
12,1 - 30,0 m3/time
over 30,00 m3/time

ekskl. moms
6.000,00 

36.000,00
68.100,00

156.300,00

pr. m3

for 6 m3

for 12 m3

for 30 m3

+
+
+

kr. 5.350,00
kr. 4.900,00
kr. 4.400,00

pr. yderligere m3

pr. yderligere m3

pr. yderligere m3

inkl. moms
87,50

300,00
100,00

Gebyr følger Energitilsynets vejledende standardgebyr på energiområdet, se øvrige gebyrer: www.fjernvarmefyn.dk

260,00
90,00

324,00
4,00

325,00
112,50
405,00

5,00

ekskl. moms inkl. moms

10,00
9,20
8,40
7,60 

12,50
11,50
10,50

9,50

(min. 0,5 m3/time)

*Priserne indeholder statsafgifter
** Maks. 4,0 m i etagehøjde

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

(momsfri)

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

Effektbidrag
Effektbidragets størrelse afhænger af boligarealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregi-
stret).

BBR-areal for kældre indregnes med 25 %. Ejendomme, hvor det kan dokumenteres, at 
kælderen ikke direkte eller indirekte kan opvarmes med fjernvarme, vil kunne fritages 
for at betale bidrag af kælderen.

Rum indenfor bygningskroppen kan normalt ikke trækkes fra. Det afgørende er, om 
arealerne kan opvarmes, eksempelvis ved at åbne en dør fra et opvarmet rum til et ikke 
opvarmet rum. Det er således ikke afgørende, om der er radiatorer eller ej.

Reduktion af effektbidrag for ikke opvarmede rum, forudsætter en skriftlig ansøgning til 
Fjernvarme Fyn A/S.

I øvrigt gælder Almindelige Bestemmelser og Tekniske bestemmelser fra Fjernvarme 
Fyn. Tilslutnings- og stikledningsbidrag er beskrevet i særskilt folder. Se på bagsiden, 
hvor disse foldere kan rekvireres.

Følg forbruget
Det er nemt at følge ens forbrug fra Fjernvarme Fyns hjemmeside eller via 
Fjernvarme Fyns applikation på ens mobiltelefon.

Tilskudsordning
Husk Fjernvarme Fyn giver tilskud til energibesparelser. Ansøgningsskemaer kan hentes 
på vores hjemmeside. For spørgsmål kontakt Fjernvarme Fyns energirådgiver på telefon 
65 47 30 80.

For yderligere information, besøg vores hjemmeside www.fjernvarmefyn.dk

Eller (afregning efter rumindhold, hvis man endnu ikke er overgået til effektbidrag)
Alm. fast betaling pr. m3 rumindhold
1 - 10.000 m3

10.001 - 20.000 m3

20.001 - 50.000 m3

over 50.001 m3

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

3,40
3,15
2,90
2,65 

4,25
3,94
3,63
3,31 


