
 
 
 
 
 
Rønnehaven – Nordenskov 
Pris- og takstblad 

 

Husnr. Areal Pris 

Rønnehaven 1 (endnu ikke udstykket) 865 m² (132,30 kr. pr. m²) 181.314,50 kr. 

Rønnehaven 2 (endnu ikke udstykket) 1.149 m² (132,30 kr. pr. m²) 218.887,70 kr. 

Rønnehaven 3 (endnu ikke udstykket) 876 m² (132,30 kr. pr. m²) 182.769,80 kr. 

Rønnehaven 4 (endnu ikke udstykket) 1.563 m² (132,30 kr. pr. m²) 273.659,90 kr. 

Rønnehaven 5 (endnu ikke udstykket) 1.018 m² (132,30 kr. pr. m²) 201.556,40 kr. 

Rønnehaven 6 (endnu ikke udstykket) 1.212 m² (132,30 kr. pr. m²) 227.222,60 kr. 

Rønnehaven 8 (endnu ikke udstykket) 923 m² (132,30 kr. pr. m²) 188.987,90 kr. 

Rønnehaven 10 (endnu ikke udstykket) 894 m² (132,30 kr. pr. m²) 185.151,20 kr. 

Rønnehaven 12 (endnu ikke udstykket) 911 m² (132,30 kr. pr. m²) 187.400,30 kr. 

Rønnehaven 18 (endnu ikke udstykket) 891 m² (132,30 kr. pr. m²) 184.754,30 kr. 

Rønnehaven 20 (endnu ikke udstykket) 873 m² (132,30 kr. pr. m²) 182.372,90 kr. 

Rønnehaven 22 (endnu ikke udstykket) 875 m² (132,30 kr. pr. m²) 182.637,50 kr. 

Rønnehaven 24 (endnu ikke udstykket) 874 m² (132,30 kr. pr. m²) 182.505,20 kr. 

Rønnehaven 25 (endnu ikke udstykket) 919 m² (132,30 kr. pr. m²) 188.458,70 kr. 

Rønnehaven 26 (endnu ikke udstykket) 857 m² (132,30 kr. pr. m²) 180.256,10 kr. 

Rønnehaven 28 (endnu ikke udstykket) 816 m² (132,30 kr. pr. m²) 174.831,80 kr. 

Rønnehaven 34 (endnu ikke udstykket) 874 m² (132,30 kr. pr. m²) 182.505,20 kr. 

Rønnehaven 36 (endnu ikke udstykket) 876 m² (132,30 kr. pr. m²) 182.769,80 kr. 

Rønnehaven 38 (endnu ikke udstykket) 1.028 m² (132,30 kr. pr. m²) 202.879,40 kr. 
 

Følgende aconto tilslutningsafgifter er indregnet i prisen: 

Kloaktilslutning         66.875,00 kr. 

 

Alle ovenstående priser er inkl. moms. 

 

Herudover betaler køber tilslutningsbidrag til vand og fællesantenne direkte til Nordenskov 

Vandværk og Helle Medienet. 

 

Tilslutningsafgift til el-forsyning udgør p.t. 19.562,50 kr. inkl. moms, og opkræves direkte af 

N1.  

 

I området er der mulighed for tilslutning til naturgasnettet. Der må også etableres anden 

alternativ varmeforsyning. 

 

Priserne er gældende indtil 31. december 2022. 

 

Eventuelle yderligere oplysninger kan fås hos Teknik og Miljø, tlf. 79 94 68 00. 
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