Aftale om afregning af mellemværende
mellem
Affaldplus (A+) og Næstved Varmeværk (NVV)
Med underskrift af denne aftale accepterer parterne følgende:
Betaling til A+ Betaling til NVV
Underdækning for året 2006/07

873.782,00

Underdækning for året 2007/08

87.046,44

Overdækning for året 2008/09

5.522.213,00

Afgifter 2010, afgørelse af 20/11-2015

1.709.527,00

Afgifter 2011, afgørelse af 20/11-2015

2.518.198,00

Afgifter 2012, afgørelse af 20/11-2015

297.038,00

Regulering af administrationsomkostninger 2014

1.667.000,00

Endelig afregning for 2014

679.858,00

El-forbrug, gaskedel 2014, afgørelse af 20/11-2015
Sutotal

5.485.591,44

A+ har betalt pr. 30.11.2015

4.561.384,56

A+ har betalt pr. 31.12.2015

30.949,00
7.900.020,00

7.640.587,50

Total

17.657.770,38

Afregning I til A+

7.900.020,00

9.757.750,38

Forrentning af egenkapital 2007 - 2009

1)

Afregning II til A+

6.884.000,00
2.873.750,38

Beløbet afregnes senest 3 bankdage efter underskrift af denne aftale og godkendelse af Energitilsynet.
1) forrentning af egenkapital 2007 - 2009
Energitilsynet har endnu ikke taget stilling til hvorvidt A+ kan indregne forrentning af egenkapital i varmepris. A+ har i perioden 2007 til 2009 opkrævet 6.884.000 kr. i forrentning af
egenkapital, som Næstved Varmeværk har betalt. Opkrævning kan kun ske hvis Energitilsynet
på forhånd har godkendt forrentningen. Dette er ikke ske. Ved afgørelse af 01.10.2015 ønsker
Energitilsynet dog ikke at gribe ind, men afvente deres behandling af spørgsmålet. Ved indgåelse af dette forlig tilbagebetales beløbet til NVV. Når den endelige afgørelse fra Energitilsynet
foreligger afregnes beløbet endelige parterne imellem. Afregning af beløbet giver ikke anledning til udsving i varmeprisen over for slutkunden hos NVV.
Denne afregning er under forudsætning af Energitilsynets forudgående godkendelse.
Øvrige aftaler
Forrentningskrav som følge af for sent betaling af forskellige udestående fra henholdsvis A+ på
xxx.xxx kr. og NVV på 1.983.279,79 kr. bortfalder.
A+ accepterer tidligere betalt rente på 134.033,61 kr. uden præjudice.
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A+ accepterer Energitilsynets afgørelse af 20-11-2015 og trækker klage af 18.12.2015 tilbage
fra Energiklagenævnet.
Som konsekvens af denne aftale udlignes nedennævnte faktura.
Udstedt af A+:
- fak.nr. 21-186785 af 30-11-2015
- fak.nr. 21-184584 af 31-10-2015
- fak.nr. 21-161262 af 09-04-2015
- fak.nr. 21-091296 af 01-04-2013
- fak.nr. 3542 af 07-07-2010 (kreditnota)
- fak.nr. 3453 af 31-05-2009
Udstedt af NVV:
- fak.nr. 15050 af 01-12-2015
- fak.nr. 14498 af 19-10-2015

Næstved Varmeværk

____________________________
Formand Lindy Nymark Christensen

_____________________________
Direktør Jens Andersen

Affaldplus

_____________________________
Formand Niels O. Pedersen

_____________________________
Direktør John Kusz
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