Prisoversigt m.m.
på fjernvarme i Sorø
Priser

Priserne gælder fra 01.01.2019. Priserne er inkl. moms/priser i parentes er ekskl. moms.

Varmebetaling: 0,76875 (0,615) kr./kWh
Varmebetalingen opkræves månedsvis i fire lige store rater (a conto) efter skønnet forbrug. Der opkræves a conto i februar,
maj, august og november. Årsaflæsning pr. 31.12 anvendes til årsafregning i februar måned.
Abonnementsbetaling: 0,1814 (0,1451) kr.
Den faste afgift, abonnementsbetalingen, betales ud fra den beregnede effekt i W i den enkelte installation (kr./W installeret
effekt pr. år).

Tilslutningsbetaling
Tilslutningsbidrag 1,5 m³ måler: 2.500,00 (2.000,00) kr.
Tilslutningsbidrag øvrige målere efter tilbud. Tilslutningsbidraget dækker administration og måler i forbindelse med oprettelse.
Stikledningsbidrag 1,5 m³ måler: 1.000,00 (800,00) kr./m
Stikledningsbidrag øvrige målere efter tilbud. Stikledningsbidraget omfatter etablering af stikledning inkl. hovedafspærringsventiler. Stikledningsbidraget beregnes pr. meter ubefæstet grund målt fra en afstand på 1 meter fra kundens side af skellet.
A conto-beløb før tilslutning: 10.000,00 kr. (8.000,00) kr.
Før etableringen går i gang betales et a conto-beløb. Når arbejdet er færdigt, afregnes den endelige pris jf. ovenstående
stikledningsbidrag.

Prisregulering
Varmebetaling
Varmebetalingen reguleres årligt pr. 01.01 hvert år og løbende efter behov. Prisen fastsættes efter omkostninger til naturgas, drift af nettet samt ændringer i afgifter og love.
Abonnementsbetaling
Abonnementet reguleres pr. 01.01 hvert år.
Måleraflæsning
Måleraflæsning foretages med henblik på årsafregning af det forgangne år og regulering af a conto beløbets størrelse for det
følgende år. Der foretages normalt en årlig elektronisk aflæsning af måleren.
Betalingsservice
Tilmeld varmeopkrævningen til betalingsservice og slip for rykkere pga. forglemmelser. På www.affaldplus.dk/fjernvarme
finder du link til tilmelding af betalingsservice.
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Øvrige betalinger
Forfaldsdato
Forfaldsdato – betales senest – er påtrykt regningen, og det er den seneste rettidige indbetalingsdato.

Gebyr

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Restancemeddelelse, 1. rykker

100,00

100,00

Inkassomeddelelse, 2. rykker

100,00

100,00

Inkassobesøg, evt. lukkebesøg

375,00

375,00

Genåbning inden for normal åbningstid

375,00

468,75

Genåbning uden for normal åbningstid

750,00

937,50

Aflæsningsbesøg

270,00

337,50

Selvaflæsningskort, rykker

65,00

81,25

Udskrift af regningskopi

35,00

43,75

Ekstraordinær opgørelse ved flytning

65,00

81,25

Gebyrer (rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg er i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. SKM2004.273.TSS ikke omfattet af
momsloven. Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af momsloven, men er fritaget for moms i henhold til lovens §13, stk. 1, nr. 11).

Byggemodningsbidrag
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykninger. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af
de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidraget betales i to rater på henholdsvis 80 % af
overslaget på byggemodningsomkostningerne og den resterende del efter endeligt regnskab. Den første rate skal betales
inden påbegyndelse af arbejdet.

Til- og fraflytning

Kunden har pligt til at meddele flytning til AffaldPlus.
Fraflytning: Selvaflæsning
Med henblik på endelig afregning skal kunden meddele flytning til AffaldPlus på mailadressen affaldplus@affaldplus.dk
eller telefonnummer 55 75 08 00. Husk at oplyse forbrugernummer, varmemålerens visning, ny adresse og navn på den nye
varmekunde.
Fraflytning: AffaldPlus-aflæsning
Ønskes aflæsning foretaget af AffaldPlus, er det en forudsætning, at AffaldPlus får adgang til måleren, og at meddelelsen
gives med minimum 8 arbejdsdages varsel.
Fraflytning: Hæftelse
Kunden hæfter for betaling af varmeleverancen, indtil der foreligger en af AffaldPlus accepteret måleraflæsning, og der er
indtrådt en ny kunde i leveringsforholdet.
Tilflytning
Tilflytning bedes meddelt AffaldPlus hurtigst muligt på mail affaldplus@affaldplus.dk
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Adresser

På AffaldPlus’ hjemmeside www.affaldplus.dk/fjernvarme, fremgår priser, almindelige og tekniske bestemmelser samt selvbetjening. Under selvbetjening er det mulighed for at se forbrug og årsopgørelser.
Driftsforstyrrelser
I tilfælde af driftsforstyrrelse kan henvendelse ske hele døgnet på AffaldPlus’ vagttelefon: 57 83 29 06
Afregningsspørgsmål og øvrige henvendelser
Spørgsmål vedr. afregning og øvrige forhold kan mandag til torsdag rettes til AffaldPlus mellem kl. 08.00 og kl. 15.30 og
fredag fra kl. 8.00-14.00 på telefonnummer: 55 75 08 00 eller på mail affaldplus@affaldplus.dk
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