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Vedrørende sag nr. 09/01401. 

De har sendt mig kopi af brev af 16. ds. til E.ON Varme Danmark ApS, hvoraf det fremgår, at For-
brugerombudsmanden har besluttet at sætte sagen i bero og afvente udfaldet af forhandlinger mel-
lem E.ON og Energitilsynet.

Jeg  har taget til efterretning, at årsagen til udsættelse af sagen er, at det ikke kan udelukkes, at ud-
faldet af disse forhandlinger kan få betydning for Forbrugerombudsmandens vurdering af sagen.

Jeg skal dog for en ordens skyld gøre opmærksom på, at det forhold, der er indbragt for Forbruger-
ombudsmanden drejer sig om en privatretlig aftale og derfor intet har at gøre med Energitilsynets 
tilkendegivelse om tilsynets retsopfattelse og vurdering af E.ONs priser i forhold til varmeforsy-
ningsloven. Energitilsynet behandler således kun de offentligretlige og ikke de privatretlige aspekter 
af E.ONs prisfastsættelser. 

Jeg skal i den forbindelse henvise til Energitilsynets afgørelse 4/0920-0101-0067 af 25. oktober 
2007, der var et svar på den klage, forbrugerne i Slagslunde indbragte for Energitilsynet vedrørende 
E.ONs beregning af vores fjernvarmepriser. I sin afgørelse fastslår Energitilsynet indledningsvis ud-
trykkeligt, at 

”[den aftale] der er indgået mellem E.ON Varme Danmark ApS (tidligere Nesa) og fjernvar-
meforbrugerne i Slagslunde om levering af fjernvarme, er Energitilsynet uvedkommende, da 
Energitilsynet alene har kompetence til at tage stilling til, om prisfastsættelsen er i overens-
stemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Spørgsmål vedrørende aftaler må 
derfor henvises til de almindelige domstole eller Ankenævnet på Energiområdet.”

Det var baggrunden for, at det privatretlige aspekt af sagen blev indbragt for Ankenævnet på Energi-
området og efterfølgende for Forbrugerombudsmanden for så vidt angår de spørgsmål om brud på 
aftaleloven og markedsføringsloven, som ankenævnet afviste at behandle.

Sagen er indbragt for Forbrugerombudsmanden af undertegnede, men som det også fremgår af det 
tidligere indsendte bilag 14, er sagen indgivet på vegne af samtlige fjernvarmeforbrugere i Slags-
lunde.

Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev

side 1/1


