
FJERNVARMEPRIS OG TILKNYTNINGSAVGIFT
(Gjeldende priser fra 1. januar 2019)

Fredrikstad kommune har vedtatt at alle nybygg over 500 m² og bygg over 500 m² hvor det foretas hovedombygging
innenfor Fredrikstad Fjernvarme AS (FFAS) sitt konsesjonsområde skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Vedtaket er gjort med
hjemmel i Plan- og bygningsloven.

Fjernvarmeprisen består av følgende ledd:

1. Fastledd: kr 5.440,- pr. år. (Gjelder ikke tilknytningspliktige kunder)

2. Effektledd:

Maks uttatt effekt (kW) Kr/kW
0 - 100 717,-

101 - 200 631,-
201 - 500 571,-
>500 438,-

Det første året faktureres effektleddet etter installert effekt eller annen effekt som er avtalt med kunden. Dette er en à
konto fakturering som vil bli avregnet ved årets slutt i forhold til høyeste målte timesverdi for uttatt effekt i perioden fra og
med november til og med februar hvert år. Denne målte effekten danner så grunnlag for à konto faktureringen året etter
osv. Avregning av effekt gjøres hvert år i januar.

3. Energiledd, som fastsettes månedlig etterskuddsvis så snart månedsmiddelprisen fra Nordpool foreligger.
Energileddet er summen av månedmiddelprisen på Nordpool, profilpåslag, margin, forbruksavgift, elsertifikatavgift og
energileddet i nettleien for strøm.
Dette leddet multipliseres så med det registrerte forbruket av kWh.

4. Alle priser ovenfor er angitt eksklusiv merverdiavgift og kan endres med 14 dagers varsel. Endringer kunngjøres på
selskapets nettside www.fredrikstadfjernvarme.no

Kunder med uttak mindre enn 50 kW
Kunder med et uttak av effekt som er mindre enn 50 kW, avvregnes normalt etter «husholdningstariffen».

Fastprisavtaler
Fredrikstad Fjernvarme AS kan tilby fastprisavtale til alle kunder som ikke er underlagt tilknytningsplikt. Ta kontakt dersom
dette er ønskelig.

Tilknytningsavgift
I henhold til §5-5 i Energiloven skal kunden betale tilknytningsavgift. I siste avsnitt i nevnte §5-5 står det: ” Når
tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg er pålagt i medhold av plan- og bygningsloven § 27-5, skal abonnenten betale
tilknytningsavgift og fast årlig avgift uavhengig av om fjernvarme nyttes eller ikke”.

Denne tilknytningsavgiften er regulert som følger:

• Tilknytingsavgift tilsvarer faktiske kostnader for stikkledning og kundesentral inklusive
installasjonskostnader i teknisk rom hos kunden. Grensesnitt fremgår av tekniske forskrifter.

• FFAS har rett til å utføre installasjonen.
• FFAS har eiendomsretten til nettet og kundesentralen, og dermed også ansvar for drift- og vedlikehold av

nevnte installasjoner.

Generelle øvrige betingelser:
• Avregning gjøres månedlig etterskuddsvis.

Øvrige betalingsbetingelser som angitt på faktura.
• Det vises til selskapets til enhver tid gjeldende ”Leveringsbetingelser” og ”Tekniske forskrifter”.
• Energiloven gjelder fremfor ”Leveringsbetingelser” og ”Tekniske forskrifter”.


