SÅDAN FÅR DU TILSKUD

MANGE MULIGHEDER
FOR TILSKUD

Fjernvarme er en af de mest miljøvenlige opvarmningsmuligheder til din bolig. Derfor har
du flere muligheder for at få tilskud.
Hos Viborg Fjernvarme hjælper vi dig gerne med
at få overblik over de mange tilskuds muligheder
og med at regne på forskellige alternativer for det
er vores mål, at det skal være nemt, trygt og billigt
for dig at være fjernvarmekunde.

NEMT TRYGT BILLIGT

KONTAKT OS
Kontakt Viborg Fjernvarme på

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

FÅ BILLIG VARME OG TILSKUD
Vælger du fjernvarme som varmekilde er der ikke
kun sparede varmekroner
at hente – du kan også få tilskud.

TILSKUD VED SKIFT
FRA OLIEFYR
Når du udskifter dit oliefyr
med fjernvarme, kan du få op
til 6.100 kr. i tilskud.

Nedenfor kan du få et overblik over de forskellige
tilskud og på vores hjemmeside, kan du hente
ansøgningsskemaer til de enkelte tilskud.

TILSKUD VED SKIFT
FRA EL-VARME
Når du skifter fra el-varme til
fjernvarme, kan du få op til
4.700 kr. i tilskud.

TILSKUD TIL NYT
FJERNVARMEANLÆG
Når du udskifter et gammelt
fjernvarmeanlæg med et nyt –
kan du få 765 kr. i tilskud
til din tilslutning til
fjernvarmenettet.

BOLIGSERVICE BOGEN
På BoligserviceBogen.
dk kan du nemt og
hurtigt søge tilskud fra
Viborg Fjernvarme

SÅDAN GØR DU
Viborg Fjernvarme er med i “Energiselskabernes
Energispareindsats”.
Det betyder, at vi belønner de forbrugere, der
sparer på energien gennem forskellige former for
energirenovering.

DET DU SKAL GØRE ER:

✓ Rekvirer ansøgningsskema hos Viborg 		
Fjernvarme eller find det på vores hjemmeside

✓ Ansøg om tilskud før du træffer endelig aftale
med de involverede håndværkere

For eksempel giver vi 35 øre i tilskud pr. sparet
kWh, hvis du skifter fra oliefyr eller elvarme til
fjernvarme.
Vi samarbejder også med Boligservicebogen,
hvor du kan få 30 øre i tilskud pr. sparet kWh til
isolering og andre former for energirenovering.

✓ Viborg Fjernvarme godkender din ansøgning
✓ Du får arbejdet udført
✓ Ansøg om udbetaling af tilskud i samme
kalenderår, som arbejdet er udført

✓ Viborg Fjernvarme kontrollerer
dokumentationen og udbetaler tilskuddet

NEMT TRYGT BILLIGT
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