
Kom ind i fjernvarmen
Information fra Fjernvarme Fyn om etablering af 
fjernvarme

NÅR VI GÅR I GANG MED AT GRAVE



Når arbejdet går i gang ...
Når vi går i gang, vil du opleve, at vi fylder en del. 
Det vil til tider være svært at komme forbi last-
vogne, gravemaskiner og materialer. Vi vil derfor 
opfordre til, at du kører din bil ud på forhånd, hvis 
du har en stram tidsplan med vigtige aftaler. 

Etablering af stikledning
Der skal føres en stikledning ind til alle ejendomme 
fra hovedledningen.

Vi graver en rende fra vejen og ind til den aftalte 
stikplacering. Selve opgravningen foregår med en 
lille gravemaskine. 

I huse med kælder føres fjernvarmestikket ind i 
kælderen.  Se figur 1 samt foto 1.  
Smeden trækker røret med ventilerne ind gennem 
et hul i soklen, som entreprenøren har boret. Hullet 
bliver efterfølgende fuget indvendigt og udvendigt.

Hvis der ikke er kælder, trækker smeden rør ind til 
huset og monterer et skab med to ventiler udvendig 
på huset. Se figur 2 samt foto 2.

Uanset hvilken model du vælger, eller hvem der 
skal udføre det indvendige arbejde, starter den ind-
vendige entreprise ved ventilerne.

Når stikledningen er etableret, sørger vi for at dæk-
ke renden, så græs og lægge fliser.

Inden vi går i gang ...
Projektet går i gang, når mindst 50 % af de mu-
lige ejendomme i dit område har indgået aftale om 
tilslutning til fjernvarme.

Når projektet starter, udarbejdes en tidsplan, og alle 
tilmeldte vil få besked om, hvornår der skal graves i 
deres område. 

Ledningsarbejdet opdeles i etaper af hensyn til tra-
fik og fremkommelighed. 

Når du har sagt ja til fjernvarme, og vi nærmer os 
de 50 % tilslutning, kommer vi på besøg og aftaler 
nøjagtigt, hvor stikledningen skal ind i dit hus. 

 
Foto 1. 
Kælderstik

Figur 1.  
Kælderstik

Foto 2. 
Stikskab

Figur 2. 
Stikskab



Flytning af buske og træer
Det kan ikke undgås, at vi indimellem må fjerne 
træer og buske. Er du i tvivl om, hvor vi skal grave, 
eller ønsker du hjælp til at flytte planter, er du vel-
kommen til at henvende dig til entreprenøren, når vi 
begynder at grave. 

Afbrydelse af gas
Skifter du fra gas til fjernvarme, skal afbrydelse 
af gas foregå i samarbejde med Evida (tidligere 
Naturgas Fyn). Du skal derfor bestille afbrydel-
sen direkte ved Evida.

Fjernelse af tom olietank
Har du udskiftet dit oliefyr med fjernvarme, er du 
selv ansvarlig for at fjerne den tomme olietank.

KONTAKT OS
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Fjernvarme Fyn på telefon 65 47 30 00. Du kan 
også skrive til os på mail kontakt@fjernvarmefyn.dk.



Antennekabel og kabel til uden-
dørslamper
Inden vi går i gang, indhenter vores entreprenør op-
lysninger om kabler i jorden. Der findes dog ingen 
officielle oplysninger om antennekabler på privat 
grund. Er du afhængig af dit antennestik – privat 
eller erhvervsmæssigt – vil vi foreslå, at du under-
søger, hvor kablet er gravet ned i jorden. Du kan 
markere stedet med pinde eller aflevere en tegning 
til entreprenøren på stedet.

Entreprenøren kan ikke drages til ansvar for skade 
på ikke påviste kabler. Fjernvarme Fyn har dog valgt 
at afholde udgiften til samling af kabler, hvis ska-
den sker. Arbejdet vil blive udført hurtigst muligt i 
arbejdstiden. Ønsker grundejeren tilkaldt reparatør 
uden for normal arbejdstid, må grundejer selv beta-
le ekstraudgiften.

Fjernvarme Fyn er et selskab ejet af Odense og 
Nordfyns Kommune. Efter overtagelse af Fyns- 
værket er vi knap 300 medarbejdere. Vi er en af 
Europas største varmeforsyninger og dækker cirka 
97 % af varmebehovet i Odense og Otterup, sva-
rende til mere end 100.000 boligenheder. Yderligere 
oplysninger om Fjernvarme Fyn kan ses på  
www.fjernvarmefyn.dk.

Fjernvarme Fyn
Havnegade 120
5000 Odense C
65 47 30 00
kontakt@fjernvarmefyn.dk
wwww.fjernvarmefyn.dk

Telefonkabler
Uanset hvor godt vi forbereder os, kan der ske ska-
de på telefonkabler. For eksempel kan kablet være 
støbt fast under kantsten eller viklet ind i trærød-
der. Hvis telefonkablet beskadiges, er vi afhængige 
af ventetider på reparation hos de enkelte telesel-
skaber. 


