
NEMT   TRYGT   BILLIGT

Der er mange gode grunde til at vælge 

fjernevarme som varmekilde i din bolig eller 

din virksomhed. Det er nemt, trygt og billigt 

– og så er fjernvarme miljøvenlig teknologi 
med fremtid i.

Hos Viborg Varme leverer vi varmen lige til døren, 

står for vedligeholdelse af fjernvarmeledningen på 

din grund samt din varmemåler, som vi aflæser 
helt automatisk. Nemmere bliver det ikke. 

Fjernvarmen er også forsyningssikker, fordi den 
kan produceres på mange forskellige energikilder. 

FJERNVARME ER 
FREMTIDEN

DERFOR ER FJERNVARME EN GOD IDÉ

KONTAKT OS

Kontakt Viborg Varme på 

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

og fredag kl. 8-13.
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NEMT   TRYGT   BILLIGT

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.

KONTANTE FORDELE

Tilslutningen 
er billig og 

installationerne 

enkle.

Udgifterne 

er konkurrencedygtige set 
i forhold til øvrige 

varmekilder

Du kan få 
store tilskud til 

tilslutning.

✓ ✓ ✓

Varmen fra Viborg Varme er produ ceret af Viborg 
Kraft varmeværk, som kombinerer el- og varme-
produktion. 

På den måde udnytter værket over 90 % af alt 
energi.

Vore konsulenter kan også beregne din pris for 
fjernvarme og sætte tal på din besparelse, hvis du 
skifter fra anden varmekilde. 

GRØN FORNUFT

Fjernvarme er en af de mest effektive, miljørigtige 
og billige varmekilder til opvarmning af boliger og 
virksomheder. 

Uden fjernvarmen ville store mængder energi og 
varme forsvinde ud i det blå. 

I stedet bliver overskudsvarmen til fjernvarme ved 
produktion af el, afbrænding af affald, og andre 
processer, der afgiver varme under produktion 
i indu strien. På den måde sparer fjernvarmen 
miljøet for massive mængder CO2 – og du får en 

mindre varmeregning. 

KONTAKT OS

Kontakt en af Viborg Varmes konsulenter for en 
uforpligtende snak omkring muligheder og for-

dele ved fjernvarme i din bolig eller virksomhed.
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