
Skal fjernvarmen til  
Bred?
Ring og aftal et besøg og få et uforpligtende tilbud på 
fjernvarme

Ønsker du  
fjernvarme?

 - Nu har du  
chancen!



Ønsker du fjernvarme?
Fjernvarme Fyn planlægger at udvide forsyningsområdet til Bred. Du skal 
derfor nu tage stilling til, om du ønsker fjernvarme.

Se hvilket område, der er omfattet, på www.fjernvarmefyn.dk under 
Overvejer du fjernvarme? > Bred.

For at fjernvarmen kan komme til området, skal 40 % af de mulige husstande 
tilmelde sig i opstartsperioden. 

Finansiering
Du kan få finansieret dit nye fjernvarmeanlæg over 4 - 15 år med 5 % i udbe-
taling.

Priseksempel for hus med gasfyr:
Et hus på 130 m2 med 10 m stikledning
Rabat i opstartsperioden 
Tilskud, energibesparelse  
Beløb til Fjernvarme Fyn i alt

Udgift til indvendig  standardinstallation  
Beløb til egen VVS-installatør 

Afbrydelse af gasstik og kompensation 
Beløb til NGF Nature Energy 

I alt 

Med priseksemplet skal du blot have 2.820 kr. op af lommen nu og her.  
Resten af beløbet kan betales over varmeregningen, hvor det finansieret over 
12 år kun vil koste 457 kr. om måneden. Din besparelse ved at skifte til fjern-
varme vil typisk kunne betale denne månedlige ydelse.

     

kr. 
kr. 
kr.
kr.

kr.

kr.

kr.

33.925 
-4.341 

-2.700 
26.884

 
16.000 

13.513

56.397

 
 
 

fra

Udledning af CO2 fra et standardhus på 130 m2

4,8 ton/år

3,7 ton/år 1,3 ton/år

Olie FjernvarmeGas



Mit gasfyr virker fint - skal jeg skifte?
Du kan få lagt et fjernvarmestik ind til huset uden at blive tilsluttet fjernvarme 
- og vente med at aftage varme i op til fem år. På denne måde skal du kun 
betale en del af tilslutningen her og nu.

Fordele ved denne løsning:
• Du får fjernvarmestikket med opstartsrabat
• Du kan fortsætte med dit fyr nogle år endnu
• Du kan hurtigt skifte til fjernvarme, hvis fyret går i stykker
• Du kan vente med at betale restbeløbet, til du bliver tilsluttet fjernvarme
• Du er med til at sikre, at fjernvarmen kommer til dit område

Priseksempel for et hus med gasfyr
Et hus på 130 m2 og 10 m stikledning

Tilslutningsbidrag: 14.634 kr.
Årligt gebyr i forbindelse med frostsikring: 300 kr.

Når du ønsker at aftage varme, skal du betale restbeløbet (byggemodningsbi-
draget). Dette skal ske senest fem år efter, at du har fået etableret fjernvar-
mestikket.

Restbeløb til betaling, når der åbnes for varmen: 17.638 kr.



Kontakt
Du er altid meget velkommen til at kontakte vores konsulenter Lars eller Jannik på 
telefon 65 47 30 00 eller per E-mail kontakt@fjernvarmefyn.dk. De kan give et tilbud 
på fjernvarme og svare på spørgsmål om projektet. 

Husk at du kan holde dig opdateret om projektet på vores hjemmeside  
www.fjernvarmefyn.dk under Overvejer du fjernvarme? > Bred.

KONTAKT FJERNVARME FYN
Havnegade 120
5000 Odense C
Telefon: 65 47 30 00  
E-mail: kontakt@fjernvarmefyn.dk
www.fjernvarmefyn.dk

Lars Pedersen Jannik Helberg

Fjernvarme er nemt
Med fjernvarme får du  

en meget sikker forsyning,  
hvor reparationer og ved- 

ligehold er minimal.

Du skal ikke sørge for  
brændsel - blot tænde  

for varmen.

Fjernvarme er billigt
Fjernvarmen i Fjernvarme 

Fyns forsyningsområde har 
historisk set været meget 
billig. Dette afspejler sig  

i tilslutningsgraden i  
området, hvor 99 %  

har fjernvarme.


