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Fjernvarme Fyn tilbyder ekstra lave priser i Nr. Lyndelse og Nr. 
Søby 
Nu kan beboerne i Nr. Lyndelse og Nr. Søby tilmelde sig fjernvarme. Og ikke nok med det. Prisen 
har fået et ekstra nøk nedad og er nu lavere end nogensinde før. 
 
Det er det glade budskab efter, at Fjernvarme Fyn netop har fået tilskud til projektet fra 
Energistyrelsens konverteringspulje. 
 
Nu begynder arbejdet med at indhente det nødvendige antal tilmeldinger, inden rørene kan lægges 
i jorden. 
 
Prisen er lavere end nogensinde før 
Fjernvarme Fyn har i forvejen nogle af Danmarks laveste priser. Og med tilskuddet fra 
Energistyrelsens konverteringspulje bliver tilbuddet om fjernvarme endnu mere attraktivt. 
 
Mange af områdets 1.097 ejendomme er i dag opvarmet med naturgas. Men nu er det altså muligt 
at skifte til den mere klimavenlige og fremtidssikrede fjernvarme. Nemt, bekvemt og billigt. 
 
Lokale ildsjæle søges 
Godt begyndt er halvt fuldendt. Næste skridt bliver at indsamle de nødvendige tilmeldinger fra 
områdets husstande. Og man kan allerede nu tilmelde sig på Fjernvarme Fyns hjemmeside. Her 
kan man også læse mere om den attraktive ordning, hvor der betales et fast lavt månedligt beløb 
over 10 år. 
 
Kundecenterchef Allan Stihøj fortæller: ”Vi er glade for at præsentere dette virkelig gode tilbud til 
områdets beboere. Og vi vil meget gerne i kontakt med lokale ildsjæle, som vil hjælpe med at 
sprede det gode budskab. Det ved vi fra andre projekter er en helt afgørende faktor”. 
 
Kravet er som altid en tilslutning på minimum 50 % af kundegrundlaget, inden rørene kan lægges i 
jorden. Og det er håbet at kunne tænde for fjernvarmen i løbet af 2023. 
 
Fremtidens varmekilde 
Det er også værd at nævne, at beboerne i Nr. Lyndelse og Nr. Søby vil kunne nyde varmen med 
ekstra grøn samvittighed. Allerede i løbet af 2022 siger Fjernvarme Fyn nemlig helt farvel til kul. Og 
beboerne vil derfor fra start kunne nyde en varme, som er produceret med helt anderledes 
bæredygtige energiformer. 
 
Og det altså til en pris, som er lavere end nogensinde før. 
 
Yderligere information 
Læs mere om priserne på Fjernvarme Fyns hjemmeside. 
 
Her kan du også tilmelde dig: https://www.fjernvarmefyn.dk/overvejer-du-fjernvarme/omraader/nr-
lyndelse-og-nr-soeby 
 
For yderligere information, kontakt: 
Forsyningschef, Jakob Rasmussen, telefon 65 47 30 40 
Kundecenterchef, Allan Stihøj, telefon 65 47 30 70 
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