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Fjernvarmetilmelding
Installationsadresse:

Vejnavn / nr.: ____________________________________________

By: _____________________________________________

Ejer:

Navn: _____________________________________________

Adresse: _____________________________________________

By: ______________________________________________

Nyanlæg: Udvidelse: Omforandring: 

Opvarmet areal ifølge BBR:

Bolig:________ m² Kælder:__________ m² Erhverv:__________ m²

Stiklednings størrelse:

20,0 mm stik (anbefalet til parcelhuse med varmtvandsbeholder)

26,3 mm stik (anbefalet til parcelhuse med varmevekslere)

Større ____________________________________________

Anlæg:

Varmtvandsbeholder:Fabrikat:____________ Type:_____________ Effekt__________kW

Varmeveksler: Fabrikat:____________ Type:_____________ Effekt__________kW

Brugeren vil få vejledning i anlæggets opbygning og funktion

Installation er udført i henhold til gældende bygningsreglement – herunder instruktion af bruger

Anlægget er udført i henhold til selskabets tekniske leveringsbestemmelser og trykprøvet af

montør____________________________________________, den _______/______20

_________________________________ ______________________________________ 
                              Firmastempel  Dato og underskrift 

Fjernvarmetilmelding 
Installationsadresse: 

Vejnavn / nr.:  ____________________________________________ 

By: _____________________________________________

Ejer:

Navn: _____________________________________________

Adresse: _____________________________________________

By: ______________________________________________

Nyanlæg: Udvidelse: Omforandring: 

Opvarmet areal ifølge BBR:

Bolig:________ m² Kælder:__________ m² Erhverv:__________ m²

Stiklednings størrelse:

20,0 mm stik (anbefalet til parcelhuse med varmtvandsbeholder)

26,3 mm stik (anbefalet til parcelhuse med varmevekslere)

Større ____________________________________________

Anlæg:

Varmtvandsbeholder:Fabrikat:____________ Type:_____________ Effekt__________kW

Varmeveksler: Fabrikat:____________ Type:_____________ Effekt__________kW

Brugeren vil få vejledning i anlæggets opbygning og funktion

Installation er udført i henhold til gældende bygningsreglement – herunder instruktion af bruger

Anlægget er udført i henhold til selskabets tekniske leveringsbestemmelser og trykprøvet af

montør____________________________________________, den _______/______20

_________________________________ ______________________________________
Firmastempel Dato og underskrift

Fjernvarmetilmelding
Installationsadresse:

Vejnavn / nr.: ____________________________________________

By: _____________________________________________

Ejer: 

Navn: _____________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________ 

By: ______________________________________________
 

Nyanlæg: Udvidelse: Omforandring:
 

Opvarmet areal ifølge BBR: 

Bolig:________ m² Kælder:__________ m² Erhverv:__________ m²

Stiklednings størrelse:

 20,0 mm stik (anbefalet til parcelhuse med varmtvandsbeholder) 

 26,3 mm stik (anbefalet til parcelhuse med varmevekslere) 

 Større ____________________________________________ 

Anlæg: 

Varmtvandsbeholder: Fabrikat:____________ Type:_____________ Effekt__________kW 

Varmeveksler: Fabrikat:____________ Type:_____________ Effekt__________kW 

 Brugeren vil få vejledning i anlæggets opbygning og funktion 

 Installation er udført i henhold til gældende bygningsreglement – herunder instruktion af bruger 

 Anlægget er udført i henhold til selskabets tekniske leveringsbestemmelser og trykprøvet af.

BEMÆRK. Videbæk Varme A/S benytter indføringsskabe for afslutning af fjernvarmestik og placering af måler, 
hvorfor der bedes vedlægges situationsplan visende ønsket placering af skabet.

montør____________________________________________, den _______/______20 

_________________________________ ______________________________________
Firmastempel Dato og underskrift
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