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Retningslinjer for mængdebegrænsere 
 
Nærværende notat beskriver retningslinjerne for hvilke kunder, der kan tilbydes afregning af fast 
bidrag via en mængdebegrænser. Dette anses som en præcisering af de nu gældende regler jf. 
Fjernvarme Fyns almindelige bestemmelser. 
 
 
Baggrund: 
Jævnføre Fjernvarme Fyns almindelige bestemmelser §2.14 kan bygninger med afvigende varme-
behov, i forholdt til bygning opvarmet som bolig, tilsluttes med en mængdebegrænser.  
 
Uddrag: 
 
” I særlige tilfælde, ved afvigende varmebehov, kan bidraget beregnes på grundlag af mængdebe-
grænser. Dette gælder dog ikke for boliger eller bygninger med lignende varmebehov”. 
 
 
Hvem kan få en mængdebegrænser? 
Bygninger med et varmebehov og profil, der er som en bolig, kan ikke tilsluttes via en mængdebe-
grænser og skal således afregne det faste bidrag som, det til enhver tid gældende, ”Effektbidrag”. 
 
Følgende anvendelseskoder i BBR kan IKKE afregne fast bidrag via en mængdebegrænser, da 
disse pr. definition er opvarmet som bolig: 
 
110, 120, 131, 132, 140, 150, 160, 185, 190, 450, 510 
 
Ved øvrige anvendelseskoder er det op til en individuel vurdering om varmebehovet afviger væ-
sentligt for en bolig hvorved bygningen kan tilsluttes via mængdebegrænser. 
 
 
Størrelsen af mængdebegrænseren? 
Det påhviler til en hver tid kunden at bestemme størrelsen af mængdebegrænseren. Det er ligele-
des til en hver tid, kundens ansvar at mængdebegrænseren passer til det aktuelle varmebehov i 
bygningen.  
Mængdebegrænserens størrelse skal fastsættes efter dimmensioneringstilstanden, altså den dag 
på året, hvor der er størst behov for varme. 
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Gebyr 
Der skal betales nedenstående gebyr for ændring og opsætning af mængdebegrænsere i følgende 
tilfælde: 

• Når en eksisterende kunde ønsker at overgå fra betaling af faste bidrag efter opvarmet 
areal til betaling efter mængdebegrænser. 

• Kunder der i forvejen har en mængdebegrænser, men ønsker en ændring af den mængde 
der kan leveres. 

 

Mængde  Tarif kr. ekskl. Moms 

Fra og med 0,5 m3/time til og med 6 m3/time 12.000,- 

Fra 6 m3/time til og med 25 m3/time 20.000,- 

Over 25 m3/time 30.000,- 

 
Hvis en ændring ligger indenfor samme interval af måler/installationsstørrelse og ændringen såle-
des ikke kræver anden ændring end indstillingen af mængdebegrænseren, opkræves alene et bi-
drag til administration og omprogrammering af mængdebegrænseren på kr. 2.000,- ekskl. Moms. 
 
Samtlige ændringer kræver forudgående skriftlig besked fra kunden eller dennes rådgiver. 
 
Ovennævnte er kun et tillæg i forbindelse med selve ændringen, der kan desuden komme ændring 
i tilslutningsbidraget. 
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