
Spar penge

Tilbud på tilslutningspris, hvis du 
indgår aftale inden 1. marts 2013. 

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål/svar 
Varmeanlægget kan ikke klare det tryk, fjernvarmen leverer
Forkert! 98 % af alle anlæg i forsyningsområdet er direkte anlæg uden vekslere. Derfor er trykket normalt 
ikke noget problem.

Kommunen vil trække penge ud af selskabet, så fjernvarmen stiger
Forkert! Odense Kommune har besluttet, at der ikke skal kræves forrentning af den såkaldte frie indskudska-
pital. Det er dermed ikke muligt at trække penge ud af firmaet med tilbagevirkende kraft.

Varmeprisen i Morud bliver højere end andre steder i Fjernvarme Fyns forsyningsområde
Forkert! Der er samme pris i hele forsyningsområdet.

Der er snart ikke mere naturgas tilbage
Forkert! Produktionen i den danske del af Nordsøen er faldende. Fra omkring 2018 er vi ikke længere selvfor-
synende med naturgas, men andre lande som f.eks. Rusland har store naturgasressourcer.

Naturgas kan erstattes med biogas
Forkert! Der er langt fra nok biogasressourcer til at dække Danmarks nuværende naturgasforbrug. 

Kan biogas anvendes til fjernvarmeproduktion 
Sandt! Fjernvarme Fyn har aftaler med de nuværende og kommende biogasanlæg på Fyn om at bruge bio-
gassen i fjernvarmesystemet.

Der er et lovpligtigt eftersyn på naturgasfyr hvert 2. år
Delvist sandt! Ældre naturgasfyr af den type, der tager luft ind fra fyrrummet til forbrænding, skal synes 
hvert 2. andet år. Hvis dit naturgasfyr er af den kondenserende type med lukket forbrændingskammer, skal 
det efterses mindst hvert 2. år. Desuden kræver de fleste producenter, at der udføres eftersyn hvert 2. år for, 
at garantien opretholdes.

Fjernvarme er nemt og billigt
Sandt! Varmeforsyningen i Odense har alle år været langt billigere end varme fra f.eks. naturgas- og oliefyr. 
Og alt tyder på, at det fortsætter.

Fjernvarme kræver minimal vedligeholdelse
Sandt! Fjernvarmeinstallationer kræver langt mindre vedligeholdelse end f.eks. naturgasinstallationer.

Fjernvarme Fyn har ’gratis’ 24 timers vagt
Sandt! Der er folk på vagt 24 timer i døgnet. De servicerer vores kunder, men udskifter ikke dele eller laver 
egentligte reparationer. Det skal din VVS-installatør gøre.

Dit hus bliver mere værd med fjernvarme
Sandt! Erfaringer fra ejendomsmæglere viser, at dit hus stiger i værdi med fjernvarme.

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’.

Tilmeld dig 
fjernvarme 

nu!

Kom i 
gang for 
5.000 kr.



Mød os 
i Morud Forsamlingshus
onsdag den 30. januar 2013 
kl. 15 - 19

Hvornår
For at projektet kan 

realiseres, skal 50 % af 

ejendommene i Morud/

Bredbjerg vælge fjern-

varme.

Mød os 30. januar i Morud
Vi gentager succesen. Kom og få lavet en beregning og få en 
snak med os om muligheden for finansiering med videre 
onsdag den 30. januar 2013 i Morud Forsamlingshus, 
Rugårdsvej 728, 5462, Morud, kl. 15.00 - 19.00.

Du kan også kontakte os på telefon 65 47 30 00 eller e-mail: 
kontakt@fjernvarmefyn.dk og aftale et møde.
Du kan også sende dine kontaktoplysninger pr. SMS til  
29 60 00 02, så hører du fra os.

Varmens Dag søndag den 3. februar
Søndag den 3. februar 2013 inviterer Fjernvarme Fyn til den årlige Varmens 
Dag, som i år afholdes på Korup Varmecentral, Sandvadvej 1, 5210 Odense 
NV, kl. 10.00 - 14.00. 

Tag hele familien med - se en varmecentral og hør om fjernvarme.  
Få gode råd om energibesparelser.
Få lavet en beregning på, hvad det vil koste dig at omlægge til fjernvarme.
Der er lækkerier og sjove konkurrencer for børn og voksne.

Vi glæder os til at se dig og din familie!

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 30. 
januar 2013 kl. 15.00 - 19.00.

Varmens Dag
Mød op til Varmens Dag på Korup 
Varmecentral søndag den 3. 
februar 2013 kl. 10.00 - 14.00.

Kom i gang for 5.000 kr.
Fjernvarme Fyn tilbyder en låneordning, som dækker 
op til 95 % af udgifterne til etablering af fjernvarme-
installationen. Tilslutning til fjernvarme kan således 
finansieres over varmeregningen.  For blot 5.000 kr. 
kan du derfor komme i gang og få indlagt fjernvarme.

Priseksempler
Pris for tilslutning af ejendom på 150 m2  
og 20 m stikledning fra skel  kr. 90.000

Pris for tilslutning af ejendom på 110 m2  
og 10 m stikledning fra skel  kr. 70.000

I tilbudsprisen er medregnet kr. 25.000.- til indvendigt 
rørarbejde samt kr. 5.000.- til afbrydelse af gasstik/
fjernelse af tom olietank.

Halver din varmeregning
Ved at vælge fjernvarme halverer du ofte din varmeregning. Du gør  
din bolig mere værd, og investeringen er hurtigt tilbagebetalt. 

I den samlede udgift er energibesparelsen indregnet, og du kan derfor ikke 
’sælge’ den til anden side. 
Leveringsbetingelse for VVS-arbejde aftales ved bestilling.

•	 billig og driftssikker opvarmning
•	 miljøvenlig opvarmning
•	 støjer og lugter ikke
•	 kræver ikke meget plads
•	 kræver ingen dyre årlige eftersyn
•	 forbruget følges nemt fra Fjernvarme Fyns hjemmeside 

eller via Fjernvarme Fyns applikation på din mobiltelefon.

Snyd ikke dig selv for billig 
fjernvarme - tilmeld dig nu!

Naturgas er inden for de sidste tre 
år steget med næsten 20 %, og Ener-
gistyrelsen forventer en stigning på 
mere end 40 % inden 2020.

Scan koden og se film om Fjernvarme Fyn

Halver din 
varmeregning

Ved at vælge fjernvarme
halverer du ofte din varme-

regning. Du gør din bolig 
mere værd, og investeringen 

er hurtigt tilbagebetalt.

Fordele ved fjernvarme

Besøg Korup Varmecentral på Varmens Dag




