Priser for FFV Varme A/S
Gældende priser pr. 1. januar 2022

Fjernvarmeprisen består af tre delbidrag
Forbrug:
Effektbidrag:
Abonnement:
Gældende priser for
fjernvarme
Pris ekskl. moms
Moms 25%
Pris inkl. moms

På basis af mål energiforbrug kWh.
På basis af opvarmet areal iflg. BBR
Fast bidrag
Forbrug
(øre / kWh)
40,00
10,00
50,00

Effektbidrag
([kr. / m2)
15,00
3,75
18,75

Abonnement
(kr. / år)
400,00
100,00
500,00

For øvrige gebyrer og administrationspriser, henvises til standardgebyrer for FFV Energi & Miljø A/S.

Minimumsafkøling/Motivationstarif
Gennemsnitsafkølingen hos forbrugeren skal være mindst 30º C over et år. For hver grad afkølingen har
været mindre end 30° C, er værket berettiget til at forhøje forbrugsafgiften med 1%.

Tilslutningsbidrag

Opvarmet areal

Investeringsbidrag (kr. / stik)

Tilslutningsbidrag fastsættes efter antal opvarmet m2 ifølge BBR, samt et stikledningsbidrag.
Pris ekskl. moms
Moms 25%
Pris inkl. moms

0 til 300 m²

14.000,00
3.500,00
17.500,00

Pris ekskl. moms
Pris ekskl. moms
Moms 25%
Pris inkl. moms

301 til 1000 m²

De første 300 m²: 14.000,00 kr.
Over 300 m²: 40,50 kr./m²
n/a
n/a

Pris ekskl. moms
Pris ekskl. moms
Moms 25%
Pris inkl. Moms

1001 til 3000 m²

De første 1000 m²: 42.350,00 kr.
Over 1000 m²: 35,45 kr./m²
n/a

3001 m2 og derover

Kostpris/tilbud

FFV Varme A/S, Takstblad 2022

Side 1 af 4

Stikledningsbidrag (Pris pr. meter)

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

0 - 300 m²
31 - 1.000 m²
1.001 - 3.000 m²
3.001 m² og derover

Kr. 1.000,00
Kr. 1.200,00
Kr. 1.400,00
kostpris

Kr. 1.250,00
Kr. 1.500,00
Kr. 1.750,00
n/a

Byggemodningsbidrag
Der bliver opkrævet et byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte
udstykning men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af
gadeledninger i udstykningsområdet.
Mængdebegrænser ERHVERV

Ejendomme med meget afvigende varmebehov. Ordningen med mængdebegrænser etableres ud fra en
individuel vurdering. Mængdebegrænserens størrelse beregnes af ejerens rådgiver ud fra ejendommens
reelle maksimale varmebehov.
BETALING FOR MÆNGDEBEGRÆNSER (MINIMUM 0,5 M3/TIME). Priser ekskl. moms. Pr. år.
Belastning (indstilling på mængdebegrænseren)
0,5 – 6,00 m3/time
6,1 – 12,00 m3/time
12,1 – 30,00 m3/time
Over 30,00 m3/time

Kr. 9.000,00
- pr. m3
Kr. 54.000,00 – for 6 m3 + kr. 7.875,00 pr. yderligere m3
Kr. 101.250,00 – for 12 m3 + kr. 6.890,00 pr. yderligere m3
Kr. 225.270,00 – for 30 m3 + kr. 6.030,00 pr. yderligere m3

Ændring i indstillingen af mængdebegrænseren afregnes efter medgået tid pr. påbegyndt time kr. 400,00
ekskl. moms
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Takster gældende for konverteringsområder: Faaborg nordvest,
Strandgårdsparken og Sundbrinken
Løsning A:
Tilslutning inkl. 20 m stikledning til 0 kr. Du sørger selv for at lave en aftale med din vvs’er og køber
selv en fjernvarmeunit. Den koster ca. det samme som et nyt gasfyr
Løsning B:
Tilslutning inkl. 20 m stikledning til 0 kr. FFV sørger for alt vvs-arbejdet:
Kontant kampagnepris indeholder:
• Stikledningen (stikledningsbidrag)
• Investeringsbidrag
• Demontering af dit nuværende fyr
• Installation klar til brug (der monteres en fjernvarmeunit i stedet for fyret, som ejes af dig/jer)
• Fjernelse af overjordisk olietank
Prisen er: 34.375 kr.
Løsning C:
Tilslutning inkl. 20 m stikledning til 0 kr.
Her betaler du/I for tilslutningen til fjernvarme via et abonnement og der er ikke nogen udbetaling som
kommer oveni.
Abonnementet løber indtil opsigelse jf. Alm. bestemmer for aftale om levering og vedligehold af
fjernvarmeunit.Prisen
Abonnement indeholder:
• Stikledningen (stikledningsbidrag)
• Investeringsbidrag
• Demontering af dit nuværende fyr
• Installation klar til brug (der monteres en fjernvarmeunit i som ejes af FFV Varme A/S stedet
for fyret)
• Fjernelse af overjordisk olietank
Fri service og vedligeholdelse af fjernvarmeunitten i henhold til Almindelige leveringsbestemmelser for
aftale om levering og vedligehold af fjernvarmeunit. inkl. udskiftning til ny efter ca. 20 år
Prisen er: 279 kr. pr. måned, som du betaler over varmeregningen. Det betyder, at din her og nu
investering er 0 kr.
Afkobling fra gasnettet skal ejer selv stå for ved Evida.

Opsigelse:
Jævnfør bestemmelser pkt. 9.2
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Gebyrer ved løsning C.

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Vagt-, Service- og Vedligeholdelsesudkald
Jævnfør alm. Bestemmelser pkt. 2.9
Abonnement (inden for arbejdstid)

kr.

400,00

kr.

500,00

Vagt-, Service- og Vedligeholdelsesudkald
Jævnfør alm. Bestemmelser pkt. 2.9
Abonnement (uden for arbejdstid)

kr.

600,00

kr.

750,00
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