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Kom ind i fjernvarmen

Fjernvarme Fyn ser på mulighederne for at udvide 
forsyningsområdet til Bredbjerg. 
Frem til 1. marts 2013 er det muligt at indgå aftale om 
tilslutning til fjernvarmenettet på gunstige vilkår.

Fjernvarme
 på vej til 
Bredbjerg

Bestil et besøg
Hvis du er interesseret i at høre mere om vores tilbud om fjernvarme, kan du ringe på telefon 65 47 30 00 
og aftale et møde.  
Du kan også sende en mail til kontakt@fjernvarmefyn.dk eller sende en SMS til 29 60 00 02. Sender du en 
mail eller en SMS, skal du huske at skrive dine kontaktoplysninger, så hører du fra os.  
Du har også mulighed for at møde os i Morud Forsamlingshus onsdag den 28. november kl. 15.00 - 19.00.

Find flere informationer på www.fjernvarmefyn.dk.

Se på kortet, hvor Fjernvarme Fyn ser på mulighederne for at tilbyde fjernvarme i 
Bredbjerg

Fjernvarme Fyn A/S
Billedskærervej 7
5230 Odense M
65 47 30 00
kontakt@fjernvarmefyn.dk
wwww.fjernvarmefyn.dk

Fjernvarme Fyn A/S er et selskab ejet af Odense Kommune og Nordfyns 
Kommune. Vi er 90 ansatte og er en af Europas største varmeforsyninger. 
Vi dækker ca. 97 % af varmebehovet i Odense og Otterup, svarende til 
mere end 80.000 boligenheder og har en årlig omsætning på ca. 900 mio. 
kr. Fjernvarme Fyn er en non profit virksomhed, der bygger på ’hvile-i-sig-
selv-princippet’.

For at projektet 
kan realiseres, skal 

tilstrækkelig mange i 
Bredbjerg og Morud 
vælge fjernvarme



Få fjernvarme for kr. 90.000

Tilbuddet gælder frem til 1. marts 2013 
for en ejendom på 150 m2 med 20 m 
stikledning fra skel. Er din ejendom min-
dre med kortere afstand til skel, bliver 
din udgift tilsvarende mindre.

Hvornår
På baggrund af antallet af 
tilmeldinger, vil der blive 

udarbejdet en tidsplan for 
tilslutning.

Halver din varme-

regning ved at 

vælge fjernvarme.

Inden for 10 år er 

din investering 

tilbagebetalt

Hvad er fjernvarme?
Fjernvarme er en fremtidssikret forsyning, fordi 
produktionen af varme til enhver tid er baseret på 
de energikilder, der er tilgængelige og mest miljø-
venlige. 

Fjernvarme Fyn har som målsætning at blive 100 
procent CO

2
-neutral. Vælger du fjernvarme, vælger 

du derfor en meget miljøvenlig opvarmningsform.

Fjernvarme bygger på idéen om at bruge overskuds-
varme til opvarmning. Uden fjernvarmen ville store 
mængder energi og varme forsvinde ud i det blå. I 
stedet bliver overskudsvarmen til fjernvarme, når vi 
producerer el, brænder affald af eller har andre pro-
cesser, der afgiver varme.

Fjernvarme Fyn udnytter overskudsvarmen og sender 
fjernvarmevandet rundt i et lukket system under jor-
den via højisolerede rør. Fra  kraftvarmeværket løber 
det varme fjernvarmevand ind i husenes varmeanlæg. 
Her opvarmer det brugsvandet og radiatorerne og 
løber afkølet tilbage til fjernvarmeværket. Her bliver 
det varmet op igen, og historien fortsætter forfra.

Fordele ved fjernvarme
•	 billig og stabil opvarmning
•	 miljøvenlig opvarmning
•	 sikker forsyning
•	 støjer ikke
•	 kræver ikke meget plads
•	 kræver kun minimal vedligeholdelse 
•	 forbruget følges nemt fra Fjernvarme Fyns hjem-

meside eller via Fjernvarme Fyns applikation på din 
mobiltelefon.

Økonomisk overblik
Her kan du se din samlede udgift ved at skifte til fjernvarme. 

Udgift til Fjernvarme Fyn A/S
Tilslutningsbidrag 

VVS-arbejde
Husinstallation med fjernelse af kedel,
levering og montering af fjernvarmeunit 
- fast pris for standardinstallation

Udgift til fjernelse af olietank
- gælder kun for kunder med oliefyr
Afbrydelse og fjernelse af gammel olietank

Samlet udgift ved 
standardinstallation*

* Beregningseksempel for ejendom på150 m2 med 20 m stikledning 
fra skel. 
I den samlede udgift er energibesparelsen indregnet, og du kan derfor 
ikke ’sælge’ den til anden side. 
Leveringsbetingelse for VVS-arbejde aftales ved bestilling.

Halver din varmeregning
Ved at vælge fjernvarme halverer du din varmeregning. 
Du gør din bolig mere værd, og investeringen er tilbagebetalt 
inden for 10 år.

Låneordning
Fjernvarme Fyn giver mulighed for finansiering over varmereg-
ningen.

kr. 90.000

kr. 60.000

kr. 25.000

Installation af fjernvarme
Har du olie- eller gasfyr, kræver det ikke nogen større ombygning at få lagt fjernvarme ind. Fyr og kedel skal 
udskiftes med en fjernvarme-unit, radiatorer kan normalt genbruges - og installationsarbejdet er overstået i 
løbet af få dage. 

Du har mulighed for at bestille en samlet pakke hos Fjernvarme Fyn, hvor vi står for hele arbejdet med stik-
ledning, levering af ny fjernvarme-unit og udførelse af husinstallation. Alternativt kan du vælge at benytte 
din egen VVS-installatør. 

Har du elvarme, skal du aftale en pris for et vandbåret anlæg med din VVS-installatør.

Få besøg af os
Ønsker du en samtale med en af 
vores konsulenter om dine 
muligheder, er du velkommen til 
at kontakte os via telefon, mail 
eller SMS. Sender du en mail 
eller en SMS, skal du huske at 
skrive dine kontaktoplysninger.

Kontakt Fjernvarme Fyn
Telefon 65 47 30 00. 
kontakt@fjernvarmefyn.dk 
SMS til telefon 29 60 00 02.

Mød os i Morud
Du kan møde os i Morud 
Forsamlingshus onsdag den 
28. november 2012 kl. 15.00 - 
19.00.

kr. 5.000


