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Forbrugerpriser - Odense
 ekskl. moms inkl. moms

Pr. m3 målt fjernvarmevand* kr.  14,00 kr.  17,50

Årligt målerbidrag kr.  260,00 kr.  325,00

Alm. fast betaling pr. m3 rumindhold  
 ekskl. moms inkl. moms

1 - 10.000 m3 kr.  3,40 kr.  4,25

10.001 - 20.000 m3 kr.  3,15 kr.  3,94

20.001 - 50.000 m3 kr.  2,90 kr.  3,63

over 50.000 m3 kr.  2,65 kr.  3,31

Betaling for mængdebegrænser (min. 0,5 m3/time)

Årligt belastningsbidrag ved: ekskl. moms

0,5 - 6,0 m3/time kr.  6.000,00 pr. m3

6,1 - 12,0 m3/time kr.  36.000,00 for 6 m3  + kr.  5.350,00 pr. yderligere m3

12,1 - 30,0 m3/time kr.  68.100,00 for 12 m3  + kr.  4.900,00  pr. yderligere m3

over 30,0 m3/time kr.  156.300,00 for 30 m3  + kr.  4.400,00  pr. yderligere m3

Forbrugerpriser - Otterup
 ekskl. moms inkl. moms 

Pr. MWh målt fjernvarmevand * kr.  330,00 kr.  412,50 

Pr. GJ målt fjernvarmevand * kr.  91,67 kr.  114,58 

Årligt målerbidrag kr.  500,00 kr.  625,00 

Årlig arealafgift

1- 100 m2 kr.  600,00 kr.  750,00 

101 - 200 m2 kr.  800,00 kr.  1.000,00 

201 - 400 m2 kr.  1.000,00 kr.  1.250,00 

401 - 700 m2 kr.  2.500,00 kr.  3.125,00 

701 - 1.000 m2 kr.  5.000,00 kr.  6.250,00 

1.001 - 1.500 m2 kr.  8.000,00 kr.  10.000,00 

over 1.500 m2 kr.  10.000,00 kr.  12.500,00 

* Priserne indeholder statsafgifter

Gebyrer
Særlige ydelser og gebyrer  inkl. moms 

Ekstra aflæsning af måler, inkl. opgørelse, selvaflæsning kr.  62,50 

Ekstra aflæsning af måler, inkl. opgørelse, måleraflæsning kr.  156,25 

Gebyr ved ikke rettidigt indsendt aflæsningskort kr.  75,00 

Gebyr for målerafprøvning  kr.  500,00 

Gebyr for ikke rettidig betaling kr. 100,00 (momsfri)



Generelle bemærkninger
Det bemærkes at ejendommen opmåles udvendigt, og at etagehøjden regnes til 3 meter. Der gælder 
dog særlige regler for etager med skrå vægge, lofts- og kælderrum samt etager, hvor højden inkl. etage-
adskillelse er 4 meter eller derover. Loft- og kælderrum, der tilsluttes fjernvarmeanlæg, opmåles særskilt; 
de afgrænsende mure medregnes. Kun separate dele af ejendommen, der ikke på nogen måde, direkte 
eller indirekte, kan opvarmes med fjernvarme, fritages for betaling. 

I øvrigt gælder Fjernvarme Fyns Regulativ for Fjernvarmeforsyning, suppleret med Tekniske bestem-
melser. Regulativ og Tekniske bestemmelser udleveres i Kundeservice, Klosterbakken 12, 5000 Odense C 
eller kan hentes på vores hjemmeside www.fjernvarmefyn.dk 

Alle er velkomne til at ringe til Fjernvarme Fyn på tlf.: 65 47 30 00 eller direkte på et af  
følgende telefonnumre, hvis det drejer sig om forespørgsler/spørgsmål om:

•	 afregning	m.v.	kontaktes	kundeservice	på	tlf.:	65	43	23	65

•	 driftsforstyrrelser	og	spørgsmål	af	teknisk	art	kontaktes	driftskontoret	på	tlf.:	65	47	30	71,	 
65 47 30 72 eller 65 47 30 73

•	 tilslutningsafgifter	og	stikledninger;	kontaktes	anlægsafdelingen	på	tlf.:	65	47	30	43	eller	65	47	30	44. 

Tilslutnings- og stikledningsafgifter er beskrevet i særskilt folder der kan rekvireres i Kundeservice på 
Klosterbakken 12 eller i Energi- og Miljø Center på Odense Banegård Center samt på vores hjemmeside 
www. fjernvarmefyn.dk 

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

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



Klosterbakken 12
Postboks 1303
5100 Odense C

Tlf.  65 47 30 00
Fax  65 47 30 01
www.fjernvarmefyn.dk

Kontroller fjernvarmeforbruget
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Det er en god ide regelmæssigt 
at kontrollere dit forbrug ved 
at aflæse måleren

Vi anbefaler mindst en ugentlig aflæsning
På kundeservice, Klosterbakken 12, på Energi- og Miljø Centret i Odense 
Banegård Center samt på biblioteket kan afhentes en aflæsningsbog, der 
gør det nemt at føre kontrol med forbruget.


