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Klima- og energiminister Lykke Friis
Klima- og Energiministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K

Kære Lykke Friis.

Slagslunde Fjernvarmelaug, der er en forening af fjernvarmekunder, der modtager fjernvarme fra E.ONs 
kraftvarmeværk i Slagslunde, sendte dig en henvendelse, dateret den 9. februar 2011, som vedtaget på vores 
generalforsamling den 8. februar. Udtalelsen er vedlagt.

Vi fik et svar den 10. marts 2011 fra direktør Ib Larsen, Energistyrelsen, dateret den 24. februar 2011, som 
på dine vegne svarer, at Energistyrelsen er bekendt med den af Energitilsynet igangværende undersøgelse, 
men da Energitilsynet er en uafhængig myndighed, har direktøren ikke mulighed for at kommentere sagen. 
Energistyrelsen oplyser yderligere, at man blandt andet har taget initiativ til at ændre Varmeforsyningslo-
ven, således at Energitilsynet kan kontrollere priser ved E.ON's selskabsinterne handler. Energistyrelsens 
svar er vedlagt.

Slagslunde Fjernvarmelaug har henvendt sig til dig som energiminister, og vi havde derfor forventet et svar 
fra dig, og ikke fra en styrelse. I øvrigt er vi stærkt utilfredse med Energistyrelsens svar.

Vi har i vores henvendelse til dig netop peget på, at de beslutninger, der allerede er truffet af Energitilsynet i 
2009 skulle betyde, at E.ON fremadrettet skal sænke sine priser og ændre sine leveringsbetingelser, men at 
det til trods for de lovændringer af Varmeforsyningsloven, der, som også nævnt af Energistyrelsen, skulle 
sikre Energitilsynets kontrol med E.ON,  stadig ikke er lykkedes at få sænket E.ON's varmepriser. Tværti-
mod. Som nævnt i vor henvendelse er varmeprisen i Slagslunde steget med 35,5% siden 2009.

Vi mener desuden, at Energistyrelsen inden sit svar til os, kunne have anmodet Energitilsynet om at udtale 
sig vedrørende vores kritik.

Slagslunde Fjernvarmelaug skal derfor endnu engang anmode dig om at sætte ind over for E.ON's misbrug 
af lovgivningen omkring varmeforsyning. Uanset at Energitilsynet er en uafhængig myndighed, så er 
lovgivningen fortsat noget, der styres fra Folketinget.

Vi står meget gerne til rådighed med yderligere oplysninger og detaljer om denne sag.

Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev
Formand for Slagslunde Fjernvarmelaug

Kopi af dette brev er 
også sendt til medlemmerne af Folketingets energipolitiske udvalg.


	Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse.  Tlf.:  4818 3884
	e-mail:  SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk

