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Ikast – Bording - Engesvang 
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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 inkl. 
arealbidrag* og 15 meter 
stikledning.    

  

Parcelhus 14.500 kr. 18.125 kr. 

Rækkehus 11.000 kr. 13.750 kr.  

Lejlighed   8.700 kr. 10.875 kr.  

Erhverv** 15.000 kr.  18.750 kr. 

Stikledningsbidrag pr. meter 
udover 15 meter. 

800 kr. 1.000 kr. 

Ekstra måler 2.000 kr.  2.500 kr. 

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

*BBR Bolig/Erhvervsarealet + øvrige opvarmede arealer. 

** Ved arealer over 400 m2 skal der betales arealbidrag på 30 kr. pr. m2 ex. Moms. 

 

Tilslutningsbidraget omfatter byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og 

stikledningsbidrag. Bidraget dækker delvist selskabets udgifter til 
produktionsanlæg, ledningsanlæg og stikledninger. 

 
Ved større projekter kontakt Energi Ikast for en gennemgang af 

muligheder, priser og løsninger. 
 

 



Investeringsbidraget udregnes efter bygningstype. For erhverv baseres 

arealbidrag på kommunens BBR-registrering. 
 

Stikledningsbidrag betales på meter fjernvarmekanal på egen parcel for 
stikledning over 15 meter. 

 
Investerings- samt stikledningsbidrag er forfalden til betaling, når 

installationen tilmeldes og skal være betalt før måler monteres. 

 
Byggemodningsbidrag betales af udstykkeren, når anlægsarbejdet 

bestilles.  
 

Generelt 
Ved tilslutning forudsættes normale adgangsforhold og jordbundsforhold. I 

tilfælde af unormale adgang og jordbundsforhold, f.eks. nedgravet 
betonmur, kampesten, tætstående træer mv. bliver ekstraomkostningerne 

pålagt kunden. 
 

I byggemodningsområder opkræves de faktiske omkostninger af 
udstykkeren. Omkostninger udregnes specifikt og fastsættes på baggrund 

af ledningsdimensioner og -længde. 
 

Ved tilmelding til Varmeselskabet undertegnes en fjernvarmekontrakt, 

hvorved forbrugeren indtræder som andelshaver. 
 

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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