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Takstblad gældende pr. 1. januar 2022
Tilslutningsbidrag:
Investeringsbidrag:

ekskl. moms

Fritliggende enfamiliehuse
Kæde-, række- og dobbelthuse (lodret adskillelse)
Etageboliger (vandret adskillelse) og almene
familieboliger
Ældreboliger
Ungdomsboliger

kr./hus
kr./hus
kr./bolig

Erhvervs-/industriejendomme, institutioner og alle
øvrige arealer, der ikke tjener til bolig.(1)

kr./m2 etageareal
0 – 200 m2
201 – 500 m2
Over 500 m2

kr./bolig
kr./bolig

inkl. moms

15.000,00 18.750,00
11.000,00 13.750,00
8.000,00 10.000,00
5.000,00
3.000,00

6.250,00
3.750,00

100,00
70,00
40,00

125,00
87,50
50,00

For bygninger, der er klassificeret til lavenergibebyggelse efter bygningsreglementet gælder, at
investeringsbidraget reduceres med 1/3. For at opnå reduktionen skal ejer senest 14 dage efter
faktureringen af investeringsbidraget, overfor fjernvarmeværket gøre opmærksom på og
dokumentere, at bygningen er klassificeret til lavenergibebyggelse.
Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om
byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibebyggelse, der er fastsat i
bygningsreglementet.
Stikledningsbidrag:
Til dækning af stikledningen på egen grund for almindelige familieboliger:
Stikledningsdimension 16 mm
kr./meter
Stikledningsdimension 20 mm
kr./meter

560,00
680,00

700,00
850,00

Til dækning af stikledninger på egen grund for erhvervs-/industriejendomme og institutioner mm.:
Stikledningsdimension 26 – 34 mm
kr./meter
730,00
912,50
Stikledningsdimension 34 – 50 mm
kr./meter
780,00
975,00
Stikledningsdimension 50 – 61 mm
kr./meter
880,00 1.100,00
Ved stikledninger over 61 mm udarbejdes tilbud.
For nedlæggelse, ændring eller flytning af stikledninger til eksisterende forbrugere henvises til den
nærmere beskrivelse af taksterne herfor i værkets almindelige bestemmelser. Dette gælder også
for ejendomme, hvor der sker væsentlige tilbygninger, samt i tilfælde, hvor den oprindelige bygning
rives ned med henblik på at opføre en ny i stedet.
Det er muligt på forhånd at bede om et tilbud.
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Byggemodningsbidrag:
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte
byggemodning, og udgør som udgangspunkt varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af
hovedledninger i udstykningsområdet.
Særligt for byggemodning i Ringkøbing K gælder, at der afregnes et fast byggemodningsbidrag på
DKK 15.000 (2017-niveau som årligt reguleres efter nettoprisindekset) pr. projekteret boligenhed,
der forventes forsynet med fjernvarme.
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