Fjernvarmepriser
og forbrugsskema
Gældende fra 1. januar 2021

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

ekskl. moms
kr. 260,00
kr.
87,00
kr.
313,20
kr.
3,00

inkl. moms
kr. 325,00
kr. 108,75
kr. 391,50
kr.
3,75

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

kr.
kr.
kr.
kr.

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

Erhverv: 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

6.000,00
36.000,00
68.100,00
156.300,00

kr.
kr.
kr.
kr.

12,50
11,50
10,50
9,50

Priser ekskl. moms (min. 0,5 m3/time)
pr. m3
for 6 m3 + kr. 5.350,00 pr. yderligere m3
for 12 m3 + kr. 4.900,00 pr. yderligere m3
for 30 m3 + kr. 4.400,00 pr. yderligere m3

Særlige tariffer

Nr. Broby
01.10.2015 - 01.10.2023
Pr. m2 BBR-areal

ekskl. moms
kr.
24,00

inkl. moms
kr. 30,00

Ferritslev Fjernvarme
01.01.2018 - 01.01.2028
Pr. m2 BBR-areal

kr.

kr.

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

25,60

32,00

Gebyrer
Særlige ydelser og gebyrer

Gebyr ved ikke rettidigt indsendt aflæsningskort
Flyttegebyr**
Gebyr ved aflæsningsbesøg
Gebyr ved forgæves kørsel til tilsyn
Gebyr for målerafprøvning
Ved afbrydelse af stikledninger betales de faktiske omkostninger for afbrydelse af stikket ved hovedledningen
Gebyr for refusionsopgørelse ved tilbagebetaling som følge
af defekt installation
Gebyr for opgradering af måler til datakommunikation
Byggemålergebyr: enkeltstående måler pr. stk.
Byggemålergebyr: 2 - 5 målere på samme matrikel pr. stk.
Byggemålergebyr: 6 eller flere målere på samme matrikel pr. stk.
Gebyr for forsendelse af måler per pakke med maks. to målere

ekskl. moms

inkl. moms

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

90,00
68,00
500,00
500,00
2.230,00

kr.
*
kr.
85,00
kr. 625,00
kr. 625,00
kr. 2.787,50

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

300,00
5.334,00
800,00
650,00
500,00
120,00

kr. 375,00
kr. 6.667,50
kr. 1.000,00
kr.
812,50
kr. 625,00
kr.
150,00

kr.
kr.

50,00
250,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
min. kr.
min. kr.

100,00
100,00
100,00
900,00
670,00
1.290,00
575,00
550,00
270,00
700,00
700,00

Ekstra aflæsning af måler, inkl. opgørelse
Selvaflæsning
Måleraflæsning

Inkassogebyrer

Gebyr for ikke rettidig betaling pr. rykker
Gebyr ved inkassomeddelelse
Gebyr ved lukkevarsel
Gebyr ved lukkebesøg
Gebyr for genåbning, inden for normal åbningstid
Gebyr for genåbning, uden for normal åbningstid
Gebyr for nedtagning af måler i forbindelse med lukkesag
Gebyr for genetablering af måler
Gebyr ved betalingsaftale
Gebyr ved fogedsag
Gebyr ved fogedsag på adressen

* Ikke momspligtig
** Ved samfakturering med andre forsyningsarter betales gebyret kun én gang.
Gebyr følger Energitilsynets vejledende standardgebyr på energiområdet.

kr.
kr.

62,50
337,50

kr.
*
kr.
*
kr.
*
kr.
*
kr. 837,50
kr. 1.612,50
kr,
718,75
kr. 687,50
kr.
*
kr.
*
kr.
*

Generelle bemærkninger
Effektbidrag

Effektbidragets størrelse afhænger af boligarealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret).
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 inden for 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.
I øvrigt gælder Almindelige Bestemmelser og Tekniske bestemmelser fra Fjernvarme
Fyn. Tilslutnings- og stikledningsbidrag er beskrevet i en særskilt folder. Se alle foldere
på Fjernvarme Fyns 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

Serviceydelser
Følg forbruget

Alle Fjernvarme Fyns målere er fjernaflæste. Med den fjernaflæste måler kan
du følge med i dit forbrug via
• Fjernvarme Fyns hjemmeside: www.fjernvarmefyn.dk
• Fjernvarme Fyns app på din mobiltelefon
Du kan følge dit forbrug, opsætte forbrugsovervågning og blive advaret, hvis dit forbrug er over eller under en vis grænse.

Ønsker du at følge dit forbrug mere tæt?

Som kunde hos Fjernvarme Fyn betaler du et standard målergebyr på 325,00 kr. om
året. For dette beløb bliver måleren aflæst en gang om måneden, og du har adgang til
aflæsningen via Fjernvarme Fyns app på din mobiltelefon eller via vores hjemmeside
under Selvbetjening > Følg dit forbrug.
Ved en forhøjelse af målergebyret tilbyder vi at aflæse din måler dagligt eller på
timeniveau.
Privat og erhvervskunder
Dagsaflæsning af måler:
Tillæg til målergebyr pr. måler 175,00 kr. inklusive moms.
Aflæsninger kan ses på din mobiltelefon og via Fjernvarme Fyns hjemmeside.
For erhvervskunder kan aflæsninger tillige eksporteres til eget energistyringsværktøj.
Timeaflæsning af måler:
Tillæg til målergebyr pr. måler 350,00 kr. inklusive moms.
Aflæsninger kan ses på din mobiltelefon og via Fjernvarme Fyns hjemmeside.
For erhvervskunder kan aflæsninger tillige eksporteres til eget energistyringsværktøj.
Kun for erhvervskunder
Dagsaflæsning af måler:
Tillæg til målergebyr pr. måler 650,00 kr. inklusive moms.
Aflæsninger tilgås i et professionelt energistyringsprogram (Energy Key), som stilles
til rådighed af Fjernvarme Fyn.
Timeaflæsning af måler:
Tillæg til målergebyr pr. måler 825,00 kr. inklusive moms.
Aflæsning tilgås i et professionelt energistyringsprogram (Energy Key), som stilles til
rådighed af Fjernvarme Fyn.
Mange undersøgelser viser, at der kan spares 2 - 3 % på varmeregningen, hvis forbruget følges tæt.

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
Vi anbefaler mindst en ugentlig aflæsning
Ved Administrationsservice Fyn og Fjernvarme Fyn kan du afhente en aflæsningsbog.
De elektroniske målere fjernaflæses. Aflæsningerne kan ses på
www.fjernvarmefyn.dk eller via Fjernvarme Fyns app på din mobiltelefon.

Her kan du hente information
Har du spørgsmål vedrørende afregning kontakt:
Administrationsservice Fyn
Sanderumvej 6
5250 Odense SV
Telefon 70 13 19 00
Ved spørgsmål vedrørende teknik eller driftsforstyrrelse kontakt:
Fjernvarme Fyn
Havnegade 120
5000 Odense C
Telefon 65 47 30 00

