
Nyhedsbrev 
 
 

Nu kommer tilbuddet om fjernvarme til dig 
 
Vi er glade for, at du har vist interesse for at få fjernvarme. 
 
Vi har langt om længe fået alle de nødvendige godkendelser til at udvide vores fjernvarmenet til Faaborg 
nordvest, Strandgårdsparken og Sundbrinken. 
 
Vores tilbud til dig 
Det er et vigtigt valg at ændre varmeforsyning - både økonomisk for dig og for den grønne omstilling. Og vi 
vil gerne gøre det nemt for dig. Derfor kan du lige nu spare mellem 17.500 og 42.500 kr. på tilslutningen - 
det afhænger af længden på din stikledning. Vil du have den nemme løsning, hvor vi sørger for det hele, er 
prisen for det kun 279 kr. pr. måned. Så bliver det hverken nemmere eller billigere. 
 
Du kan vælge mellem følgende: 
 

• 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. 
 

• B 
Tilslutning inkl. 20 m stikledning til 0 kr. Vi sørger for alt vvs-arbejdet - dvs. vi nedtager og installerer en 
ny fjernvarmeunit. Prisen er 34.375 kr. 
 

• C 
Vi sørger for tilslutning til fjernvarme og installerer din nye fjernvarmeunit. Derefter står vi for service, 
vedligehold og udskiftning af din fjernvarmeunit, når den engang er udtjent. Prisen er 279 kr. pr. 
måned, som du betaler over varmeregningen. Det betyder, at din her og nu investering er 0 kr. 

 
Du kan læse vores leveringsbetingelser på vores hjemmeside, når de bliver lagt op senere.  
 
Valget er dit 
Det er op til dig og dine naboer om fjernvarmen kommer. Projektet og de gode priser forudsætter, at vi 
opnår en tilslutning blandt de private husstande på mindst 300 tilmeldinger. Så din tilmelding tæller! 
 
Vi sender en ny mail til dig, når vi åbner for tilmeldingen. Når den er åben, vil du kunne tilmelde dig ved at: 
 
1. På vores hjemmeside ffv.dk → Få Fjernvarme → Tilmeld fjernvarme i nyt fjernvarmeområde 
2. Eller med det tilmeldingskort, du får i postkassen i januar. 
 
Bemærk at vi pga. situationen med Corona ikke har mulighed for at komme på hjemmebesøg for at drøfte 
løsningen. 
 
 
 
 



Har du naturgas? 
Afkobling fra gas koster normalt 8.125 kr. Men du kan søge om at få dækket omkostningen via den grønne 
afkoblingspulje. (Link: https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen) 
 
Har du et spørgsmål, hvor du mangler svar, så gå på vores hjemmeside under spørgsmål og svar. Spørgsmål 
og svar - FFV 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
 FFV Varme A/S 

 

https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen
https://www.ffv.dk/fjernvarme/fa-fjernvarme/sporgsmal-og-svar/
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