Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Lillemark 25 – 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 47 39 Mobil 24 21 10 89
Kontortid: Mandag – torsdag 09.00- 13.30 – Fredag lukket
Mail: sax@fjernvarmeselskab.dk
Cvr-nr.: 19 73 91 12

TILSLUTNINGSBIDRAG.
I Sakskøbing og Våbensted
Pr. 01.01.2022
Investeringsbidrag:
Pris pr. m2 BBR boligareal
Gældende for fritliggende enfamiliehuse, kæde-/rækkehus, ungdomsboliger, ældreboliger,
etageboliger og almene familieboliger.
Ekskl. moms
Inkl. moms
Pr. m2 BBR etageareal
kr. 65,20
kr. 81,50
Pris pr. m2 erhvervsareal
Gældende for erhvervs- og industriejendomme, institutioner og skoler mv. med BBR areal fra
0 - 300 m2 uanset lofthøjde.
Ekskl. moms
Inkl. moms
Pr. m2 BBR etageareal
kr. 65,20
kr. 81,50
Gældende for erhvervs- og industriejendomme, institutioner og skoler mv. med BBR areal fra
0 - ~ m2 og med en lofthøjde på max. 2,50 m.
Ekskl. moms
Inkl. moms
Pr. m2 BBR etageareal
kr. 65,20
kr. 81,50
Stikledningsbidrag:
Pris pr. meter stikledning.
Dimension mm
Ekskl. moms
Inkl. moms
20 – 26 mm. Medierør str.
kr. 635,34
kr. 794,18
Stikledning større en 26mm og længde over 25 m. udføres efter tilbud
Stikledning afsluttes ved sokkel enten på indersiden af væg, eller i et stik skab ved sokkel.

Ved tilslutning i Våbensted skal der betales Våbenstedtillæg i de 10 første tilslutnings år ifølge
takstblad, ordningen bortfalder for alle 01-01-2035
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Investeringsbidrag:
Investeringsbidraget dækker en del af værkets engangsomkostninger, som kan opdeles i:
•
Investeringer i produktionsanlæg
•
Investeringer i varmeveksler-, pumpe-, trykreguleringsstationer m.v.
•
Investeringer i ledningsnet fra produktionsanlæg til den enkelte forbruger. Det kan
dreje sig om investeringer til transmissionsledninger, distributionsanlæg og
gadeledninger inkl. stikafgrening til grundskel.
•
Hovedhaner, måler og værkets eventuelle andel af husindføring og
tilslutningsarrangement.
Stikledningsbidrag:
Stikledningsbidraget dækker helt eller delvis omkostningerne ved etablering af stikledningen på
privat grund. Grundskellet danner grænsen for de omkostninger, der dækkes af investeringsbidraget,
og de omkostninger der dækkes af stikledningsbidraget.
Stikledningsbidraget er beregnet som en gennemsnitspris pr. m stikledning for de forskellige
stikledningsdimensioner, og stikledningsbidraget beregnes på baggrund af den aktuelle dimension
og stikledningslængden fra grundskel til indføringsstedet i ejendommen eller til den aftalte
entreprisegrænse.
Nytilslutninger samt udvidelser:
Udstykningsforetagenet udfører og betaler alle hovedledninger i veje og stikledninger i veje til
grundskel på den enkelte parcel.
Anlægget skal godkendes af Fjernvarmeselskabet. Efter udførelse overtages og vedligeholdes
ledningsnettet af Fjernvarmeselskabet.
Der betales fuld investerings- og eller stikledningsbidrag for udvidelser af eksisterende
installationer.
Det er for grundejeren valgfrit at lade stikket udføre jf. ovenstående takster, eller for egen regning at
lade stikket udføre, inkl. gravearbejde uden for grundskel, tilslutning til hovedledning og montering
ventilsæt i huset, af en entreprenør godkendt af Sakskøbing Fjernvarmeselskab. I så fald betales der
kun investeringsbidrag.
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