
 

Nyhedsbrev februar 2022  
 
Vi har opdateret vores hjemmesiden med mulighed for at lave en online bindende tilmelding til fjernvarme. 
Her er de forskellige betingelser lagt ud. Følg evt. nedenstående link. 
 
Bindende tilmelding til fjernvarme i udvidelses område - FFV  
 
Nedenstående er der svar på nogle af de hyppige spørgsmål: 
Tidsplan: 
Vi går i gang med at planlægge rørføring og dimensionering, når vi har fået 300 tilmeldinger. Efterfølgende 
skal projektet i licitation og når vinderen er fundet, kan vi begynde en egentlig planlægning med tidsplan. 
 
Vi håber at opgravningen kan starte efter sommerferien eller i løbet af efteråret i år. Går det rigtig godt har 
vi en forhåbning om, at sidste hus er koblet på fjernvarmen inden jul 2023. 
 
Jo hurtigere vi kan nå de 300 tilmeldinger jo før kan vi gå i gang med projektet -Så du må gerne prikke til din 
nabo. 
 
Gas: 
Der har været en del spørgsmål omkring frakobling af naturgas. 
Gasstikket er ejet af Evida og er et kundeforhold mellem ejer af huset og Evida, derfor skal ejeren selv bede 
om at blive frakoblet gassen. Det koster normalt 8.125 kr. inkl. moms at blive frakoblet. Staten har lavet en 
pulje til gebyrfri frakobling, som kan søges via Evida’s hjemmeside. Følg evt. nedenstående link. 
Pulje til gebyrfri afkobling fra gassystemet åbner for ny runde (evida.dk)  
 
Har man gaskomfur er det muligt at beholde gasstikket. 
 
Nedtagning af fyr er indeholdt i prisen for løsning B og C. 
 
Abonnementsordning: 
Abonnementsordningen er planlagt til at løbe for altid. Det er ikke en afdragsordning.  
 
Vi sætter en unit op med to varmevekslere i. Den ene laver varmt vand til vandhanen og den anden til 
radiatorsystemet. Der er indbygget vejrkompensering i unit’en.  
Går der noget i stykker i unit’en, som kan henvises til slid eller defekt, kommer vi og skifter uden beregning. 
Er unit’en udtjent skifter vi den til en ny - også uden beregning.  
Udefra kommende skade eller betjeningsfejl, som resulterer i skader, dækkes dog ikke. 
 
Det er selvfølgeligt muligt at lade abonnementet følge en hushandel eller opsige aftalen.  
 
Læs mere under ”Almindelige leveringsbestemmelser for aftale om levering og vedligehold af 
fjernvarmeunit for FFV Varme A/S” 
 
 
 

https://www.ffv.dk/fjernvarme/fa-fjernvarme/bindende-tilmelding-til-fjernvarme-i-udvidelses-omrade/
https://evida.dk/nyheder/afkoblingsordning-2022/
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