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I Deres brev af 4. oktober 2006 skriver De, at Rotterdam III tariffen ikke eksisterer længere, men er blevet erstattet af Fjernvarmetariffen, og at den variable fjernvarmepris reguleres efter laveste trin i tariffen,
jf. kontrakten. Dette er ikke korrekt.
Slagslunde Fjernvarmelaug har fra Dansk Fjernvarme fået oplyst, at Rotterdam III fortsat beregnes, og
at laveste trin efter Rotterdam III er identisk med Fjernvarmetarif-97’s trin fra 300.000 til 800.000 m3.
Det er derfor en fejl, at E.ON uden videre er gået over til at regulere den variable fjernvarmepris over
for fjernvarmebrugerne af Slagslunde Kraftvarmeværk efter laveste trin i Fjernvarmetarif 97. Ifølge vores kontrakt skal den årlige varmepris reguleres efter HNGs prisliste for naturgas til fjernvarme ved laveste trin efter ”Rotterdam III”. Ny gaspris = årets gennemsnitlige gaspris efter Rotterdam III, jf. kontraktens paragraf 5.4. Den gennemsnitlige gaspris skulle derfor for varmeåret 2006/07 have været 4,557
kr. og ikke 6,301 kr., som udmeldt af E.ON.
Vi skal i denne anledning anmode Dem om omgående at bringe dette forhold i orden, således at den variable afgift udregnes på baggrund af den gaspris, der er aftalt, og i overensstemmelse hermed udsende
nyt tarifblad for 2006/07 med den korrekte kontraktmæssige varmepris til brugerne af Slagslunde Kraftvarmeværk.
Det skal bemærkes, at vi forbeholder os ret til at vende tilbage til beregningen af varmeprisen for de foregående år.
For så vidt angår den faste afgift opkrævede E.ON denne i 2005/06 med 2.451,25 ekskl. moms x 240
kunder = 588.300 kr. Ifølge bestemmelsernes paragraf 5.5 opkræves et administrationsbidrag for almindelige forbrugere på 2.000 kr. ekskl. moms for 1995 (beløbet pristalsreguleres). Denne afgift er efter pålæg af Energitilsynet omlagt til en abonnementsafgift og en kvadratmeterafgift. For året 2006/07 består
den faste afgift nu af et abonnement på 532 kr. ekskl. moms x 240 kunder = 127.680 kr. + en kvadratmeterafgift på 14,40 kr. ekskl. moms x i alt 40.223 m2 = 579.211 kr. I alt 706.891 kr. ekskl. moms. Det
vil sige, at den faste afgift er steget med i alt 118.591 kr. ekskl. moms. Energitilsynet har til Slagslunde
Fjernvarmelaug oplyst, at omlægningen ikke må medføre yderligere stigning i den samlede faste afgift.
E.ON anmodes derfor om omgående også at bringe den faste afgift i overensstemmelse med kontraktforholdet og meddele den ændrede afgift i et nyt tarifblad.
Slagslunde Fjernvarmelaug har flere gange gjort opmærksom på de urimelige stigninger i omkostninger,
fremførsel af underdækning, renter og afskrivninger, som de fremlagte regnskaber har udvist siden 2003.
E.ON har ikke kunnet gøre rede for, hvorfor der fra og med 2003 er fremført en underdækning i regnskabet, eller i det hele hvad det er for omkostninger der er steget med over 100% siden 1997. I Deres
brev skriver De, at såfremt man antager at de faste omkostninger for 1996/97 har været ens med dem
der er i dag, må det antages, at der har været underdækning i året, såfremt indtægterne ikke har kunnet

dække omkostningerne i året.
Hertil skal bemærkes, at Energitilsynet tidligere har truffet afgørelse om, at en underdækning, som er
opstået ved afregning efter aftalebaseret varmeafregningspris, som er lavere end den omkostningsbestemte varmepris, ikke er en indregningsberettiget omkostning efter varmeforsyningsloven. Vi skal derfor understrege, at disse stigende og i øvrigt udokumenterede omkostninger ikke kan indregnes som
nødvendige omkostninger i varmeprisen, jf. varmeforsyningslovens § 20, da de er i strid med de indgåede aftalebestemmelser af 7. november 1995.
Da fejlen har store økonomiske konsekvenser for brugerne forventer vi, at rettelsen gennemføres meget
hurtigt.
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