Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg.
Hvad er et serviceeftersyn?
Et serviceeftersyn er en teknisk gennemgang af din varme- og din varmvandsanlæg, en gennemgang som er
med til at sikre, at dit varme- og varmtvandsanlæg er velfungerende.
Når du bestiller et serviceeftersyn, får du besøg af en vvs-montør. Inden besøget kontakter Vvs-montøren
os for at få den servicerapport han skal udfylde, denne rapport er på forhånd udfyldt med de oplysninger vi
har om jeres anlæg, og jeres forbrug. Ligeledes får han udleveret en oversigt over jeres afkøling i det sidste
regnskabsår.
På denne måde har vi givet Vvs montøren de bedste forudsætninger for at yde en god rådgivning til jer.
Under besøget gennemgås og justeres varme- og varmtvands styringen i din fjernvarmeveksler og der
renses snavssamleren. Han forklarer dig, hvor effektivt dit fjernvarmeanlæg er, hvad han evt. har justeret
på, og hvad du selv skal holde øje med.
Hvis han har forslag til ændringer af dit fjernvarmesystem, forklarer han det og skriver det i den rapport,
som du får efter servicebesøget. Hvis du ønsker ændringerne udført, så skal du efterfølgende lave en aftale
med vvs-installatøren og selv betale for disse forbedringer.
For at give den enkelte forbruger mulighed for at vælge det firma de er vant til at bruge, har Skals
Fjernvarme indgået en aftale med 4 lokale VVS firmaer om hvad et service eftersyn skal indeholde, samt
hvad det skal koste at lave sådan et serviceeftersyn for en bolig.
Firmaerne er:
Møldrups Vvs, Møllegade 4, 9632 Møldrup, Tlf. 86 69 20 99
Skals Smede- og maskinforretning, Vesterled 18, 8832 Skals, Tlf. 86 69 40 63
Tonnys Vvs, Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup, Tlf. 86 69 18 38
Ulbjerg smedje og Vvs, Tingvej 15B, Ulbjerg, 8832 Skals, Tlf. 86 69 74 44
Der er to typer service eftersyn, et lille til 500 kr. inkl. moms, her kigger man på installationen, så er der et
stort eftersyn til 1000 kr. inkl. moms, i dette er man også rundt og se på alle radiatorerne i huset mv.
Hvis man som forbruger udnytter at man kan få energitilskud og håndværkerfradrag, så vil prisen for det
lille eftersyn komme ned på ca. 280 kr. og prisen for det store eftersyn vil ligge omkring 450 kr.
Hvordan udnytter man så disse muligheder:
Energitilskuddet kommer næsten helt af sig selv, idet Vvs montøren indberetter til firmaet
Boligservicebogen at der er lavet et serviceeftersyn hos dig/jer, og det skal du så give en bekræftelse på.
Ligeledes skal de have en kopi af regningen når du har betalt denne.
Håndværkerfradraget, når du har betalt regningen skal du indberette det til Skat, så indgår det som et
fradrag i indkomsten.

