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E.ON Varme Dan mark ApS - aftaleforhold

Forbrugerombudsmanden bar den 21. September 2009 modtaget et brev
fra Dem. Deres brev er sendt pa baggrund af vores orientering om, at vi
bar valgt at afvente forhandlingerne mellem Energitilsynet og E.ON
Varme Danmark ApS.

I brevet g0r De opmaerksom pa, at de forhold, som Energitilsynet be-
handler, alene vedr0rer de offentligretlige aspekter i forbindelse med
E.ON Varme Danmark ApS' prisfastsaettelser, medens de forhold, De
bar klaget over til Forbrugerombudsmanden, vedr0rer de privatretlige
aspekter heraf.

Vi er opmaerksomme pa den anf0rte sondring. Vi kan dog gentage, at vi
fortsat er af den opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at udfaldet af for-
handlingerne mellem E.ON Varme Danmark ApS og Energitilsynet kan
fa betydning for Forbrugerombudsmandens vurdering af sagen, herunder
om der f.eks. vil vaere lidt et formueretligt tab.

Afslutningsvis g0r De opmasrksom pa, at sagen for Forbrugerombuds-
manden er indgivet af Dem og ogsa pa vegne af samtlige fjernvame-
forbrugere i Slagslunde. De henviser i den forbindelse til Deres bilag 14,
som tidligere er fremsendt.

Vi bar forstaet Deres bilag 14 sadan, at de underskrivende medlemmer af
Slagslunde Fjernvarmelaug st0ttede Dem ved Deres klage til Ankensev-
net pa Engeriomradet.

Vi skal dog samtidig g0re opmaerksom pa, at sager som Forbrugerom-
budsmanden tager op, ofte vedr0rer et generelt problem. En sags udfald
kan dermed ogsa fa betydning for andre end den klager, der i givet fald,
har kontaktet Forbrugerombudsmanden om en given problemstilling.
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