Aftale om tilskud til rørisolering
Aftale mellem Overlund Fjernvarme og bygningens ejer
Ejers navn:
Bygningsadresse:
Postnr.:

By:

Indsendelsesdato:
Telefon:

Mobil:

e-mailadresse:
Aftalen gælder kun for eksisterende varme rør i bygninger beliggende i Viborg Kommune.
Der gives ikke tilskud til isolering af nyopsatte rør i nybygninger eller ved renoveringer.

Fast pris for arbejdets udførelse
Hvis den samlede rørisoleringslængde er under 10 m, er tilbud på arbejdsløn en fast pris på
1.500 kr. inkl. moms. Hvis den samlede rørisoleringslængde er over 10 m, reguleres arbejdslønnen
efter aftale med isolatøren.
Overlund Fjernvarme betaler alle materialer til rørisoleringen og øvrige materialer – direkte til
Viborg Isolering – uanset længden.
Tilsagn om tilskud
Når Viborg Isolering har kontaktet dig vedr. udførelsestidspunkt for isoleringsarbejdet på din
adresse, er det samtidigt tilsagn om, at Overlund Fjernvarme vil give tilskud i form af at betale for
isoleringsmaterialerne.
Ejer bekræfter ved sin indsendelse af aftaleskemaet, at Overlund Fjernvarme har ret til at indberette besparelsen til Energistyrelsen, og at ejeren derfor ikke kan sælge eller overdrage denne ret
til en anden aktør eller et andet energiselskab.
Sådan skal du gøre
• Udfyld aftalen.
• Indsendt aftalen pr. mail til olf@pc.dk
eller pr. post til Overlund Fjernvarme, Toftegårdsvej 2, 8800 Viborg
Sådan gør vi
• Viborg Isolering v/ Kay-Henning Pedersen kontakter dig inden for to-tre uger for nærmere
aftale om dato m.m.
• Når arbejdet er udført, fremsender Viborg Isolering en regning på arbejdslønnen til dig.
• Overlund Fjernvarme betaler Viborg Isolering for rørisoleringen og andre materialer.
Til internt brug
Aftale modtaget:
Viborg Isolering rekvireret:

Faktura modtaget fra Viborg Isolering:
Tilskud udbetalt til Viborg Isolering:

Isoleringsomfang (udfyldes af isolatør efter arbejdets afslutning)
Rev. 01-02-2013

1: Uisolerede rør, til isolering bedre end eller lig med normkrav

m. rørlængde

2: Uisolerede rør, til isolering mindre end norm pga. pladsmangel

m. rørlængde

3: Allerede isolerede rør, merisoleret

m. rørlængde

