SÅDAN FOREGÅR TILSLUTNINGEN

KOM HURTIGT OG NEMT
PÅ NETTET

Som ny kunde hos Viborg Varme skal du ikke
vente længe, før du er koblet på fjernvarmenettet.
Hos Viborg Varme sikrer vi, at du, som ny
fjernvarmekunde, kommer i mål få uger efter, at vi
har modtaget din bestilling på fjernvarme.

NEMT TRYGT BILLIGT
NEMT TRYGT BILLIGT

KONTAKT OS
Kontakt Viborg Varme på

telefon 87 27 58 00
mandag-torsdag kl. 8-16
og fredag kl. 8-13.

SÅDAN FOREGÅR DET
Sammenlignet med naturgas, el-varme og oliefyr er fjernvarme på årsbasis billigst. Den har også en
længere levetid og investeringen er lavere end ved for eksempel et jordvarmeanlæg.

✓
✓

OPSTARTSMØDE
Inden vi begynder etableringen af din
fjernvarmeforsyning, holder vi sammen et
opstartsmøde, hvor vi aftaler placering af
rør/stik, hovedhaner og varmeveksler.
ETABLERING AF STIK
Vi graver en rende (ca. 1 m dyb) til rørene,
lægger fjernvarmerørene i jorden fører
rørene gennem murværket og reetablerer
murværk og haveanlæg. Vi står for alle
leverancer og alt arbejde til og med to
stophaner indenfor mur. Samtidig med at
vi lægger stikledningen ind, kan en VVSin stallatør udføre de indvendige arbejder.

✓

INDREGULERING AF ANLÆG
Når fjernvarmen er tilsluttet, indregulerer
VVS-installatøren anlægget samt trykprøver
og færdigisolerer rørene.

✓

FÆRDIGMELDING OG SYN
VVS-installatøren færdigmelder det
afsluttede arbejde til os. Vi foretager et
færdigsyn, indsætter elektronikdelen i
varmemåleren og plomberer den.

✓

ANMELDELSE SOM FJERNVARMEKUNDE
Din installation er nu færdig og klar til at
modtage fjernvarme. Vi sørger for at
ejendommen bliver registreret som
fjernvarmebruger.

FÅ HJÆLP AF AUTORISERET VVS’ER
For at få fjernvarme har du brug for en autoriseret VVS-installatør til at koble fjernvarmen til
varmeveksleren, cirkulationspumpen, radiatorer
og andre VVS-installationer i din bolig.

Vi kan henvise dig til en række lokale VVS-installatører, som kender systemerne fra Viborg
Varme, og som derfor kan udføre arbejdet
hurtigt og effektivt. Du finder en liste over
installatørerne på vores hjemmeside.

Fra du bestiller fjernvarme hos os, vil der højest
gå 3 uger, inden du kan lade VVS-installatøren gå i
gang med sin del af arbejdet.
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