SÅ HÄR SKAFFAR DU FJÄRRVÄRME

Anslutning till fjärrvärmenät går enkelt med hjälp av Herrfors experter!

DU

VI

1. TILLGÄNLIGHET

1. Ta kontakt med oss

2. BEGÄR OFFERT

2. Om fjärrvärme finns tillgängligt kan du göra en offertförfrågan

•

•
•

3. OFFERT GES

Fråga om din fastighet kan anslutas till fjärrvärmenätet. Du når oss på
telefon, e-post eller via hemsidan. Du kan naturligtvis också besöka oss
på vårt kontor.

Vi besöker fastigheten eller byggplatsen och gör upp en plan för rördragning
och inkopplingspunkt.
För en offert på anslutning till fjärrvärmenätet behövs följande information:
- Beställarens kontaktuppgifter
- Information om fastigheten
- Önskad tidpunkt för ibruktagning av fjärrvärmeanslutningen
- Vid större fastigheter än egnahemshus behövs en effektbehovsplanering
utförd av tredje part

3. Herrfors ger en offert för anslutning av fastigheten till fjärrvärmenätet
med information om:
•
•
•

Leveransinnehåll och anslutningsavgift
Uppskattning av kostnader som tillkommer
Tidtabell för inkoppling

4. BESTÄLLNING

4. Bekanta dig med offertens innehåll och beställ anslutningen

5. INKOPPLING

5. Vi utför inkopplingen av fastigheten enligt överenskommen tidtabell

6. VÄRMEVÄXLARE

•

•

8. VÄRMEN PÅ

•
•

Värmeväxlare överför värme från fjärrvärmenätet till din fastighet
Denna anläggning köper du själv genom valfri VVS-leverantör som sköter om installationen enligt våra direktiv.
Vi står gärna till tjänst och tillhandahåller information vid behov.

7. När anläggningen är monterad kontrollerar vi att allt ser bra ut och
monterar energimätaren.
8. Välkommen till fjärrvärmenätet!
•
•

OY HERRFORS AB		

Då arbetet är klart har vi monterat ett fjärrvärmerör till ett ändamålsenligt
utrymme i fastigheten och en mätpunkt som är vår leveransgräns.

6. Installation av värmeväxlare

•

7. ENERGIMÄTARE

Vi skriver ett avtal utgående från offertens innehåll

Kontrollera lätt din fjärrvärmeförbrukning på vår hemsida eller via vår telefonapplikation Herrfors 24/7
Vår fjärrvärmedejour betjänar dig året runt 24/7.

KÖPMANSGATAN 10, 68600 JAKOBSTAD		

TEL 06 7815 300		

HERRFORS@KATTERNO.FI

