
 
 
 

TAKSTBLAD 
 

FJERNVARME  
INVESTERINGSBIDRAG 

 
Ikast – Bording - Engesvang 

1. januar 2020 
 
 
 

 
 

Energi Ikast Varme A/S 
- et selskab i Energi Ikast 

Europavej 2, 7430 Ikast, tlf.: 96 60 00 33 
 



 

Tilslutningsbidrag   

 Eks. moms Inkl. moms 

Investeringsbidrag   

Bolig / erhverv / institution   

Basisbidrag pr. opsat måler                              9.400 kr. 11.750 kr. 

Arealbidrag pr. m2 *   

0-1.400 m2 72 kr. 90 kr.  

1.401-2.800 m2 66 kr. 82,50 kr. 

2.801-4.200 m2 58 kr. 72,50 kr.  

4.201→ m2 54 kr. 67,50 kr. 

Rækkehuse eller lejligheder 
med fælles stikledning 

  

Basisbidrag inkl. arealbidrag  
pr. opsat måler             

  

Rækkehus 12.600 kr. 15.750 kr.  

Lejlighed   9.400 kr. 11.750 kr.  

Stikledningsbidrag pr. 
meter kanal:  

  

Ø 16 stik    740 kr. 925 kr. 

Ø 20  stik    760 kr. 950 kr. 

Ø 26 stik    780 kr. 975 kr. 

Ø 32 stik    820 kr.  1.025 kr.  

DN 25  stik 840 kr. 1.050 kr. 

DN 32 stik 860 kr. 1.075 kr. 

DN 40 stik    880 kr. 1.100 kr. 

DN 50 stik 1.000 kr.  1.250 kr. 

DN 65 stik 1.120 kr. 1.400 kr. 

DN 80 stik 1.280 kr.  1.600 kr.  

Byggemodningsbidrag   

Beregnes iht. de faktiske omkostninger. Der skal som regel 
udarbejdes et projektforslag iht. varmeforsyningsloven. 

 

 
Tilslutningsbidraget omfatter byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og 

stikledningsbidrag. Bidraget dækker delvist selskabets udgifter til 

produktionsanlæg, ledningsanlæg og stikledninger. 
 

*BBR Bolig/Erhvervsarealet + øvrige opvarmede arealer. 
 



Investeringsbidraget udregnes efter bygningstype. For bolig / erhverv / 

institution sammensættes bidraget af basis- og arealbidrag. Arealbidrag 
baseres på kommunens BBR-registrering. 

 
Stikledningsbidrag betales på meter fjernvarmekanal på egen parcel. 

 
Investerings- samt stikledningsbidrag er forfalden til betaling når installationen 

tilmeldes og skal være betalt før måler monteres. 

 
Byggemodningsbidrag betales af udstykkeren når anlægsarbejdet bestilles.  

 
I byggemodningsområder opkræves basisbidraget a conto af udstykkeren. 

Bidraget betales samtidig med byggemodningsbidraget. 
 

Ved tilmelding til Varmeselskabet undertegnes en fjernvarmekontrakt, hvorved 
forbrugeren indtræder som andelshaver. 

 
Eksisterende fjernvarmekunder: Ved udvidelser af boligarealer og øvrige 

opvarmede arealer opkræves investeringsbidrag for de arealer hvormed 
bygningen udvides iht. BBR. 

 
Ved reduktion af opvarmede arealer finder der ikke tilbagebetaling sted. 

 

Ved om- eller tilbygninger, hvor det er nødvendigt at ændre på 
fjernvarmestikket, udføres dette af Energi Ikast Varme og faktureres ejeren 

som normalt stikledningsbidrag, jf. almindelige leveringsbestemmelser. 
 

Kontakt Energi Ikast Varme for nærmere oplysning. 
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