Marie Louise Allerslev
Egetoften 7, Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf. 4818 3884
E-mail: marie@sunway.dk

Slagslunde, den 27. marts 2008

Ankenævnet på Energiområdet
Nyropsgade 30
1780 København V.

Vedr. sag 4/1920-0301-0093.
I en e-mail den 10. d.m. meddeler De mig, at ankenævnet er blevet opmærksom på Energiklagenævnets afgørelse af 3. marts 2008, og at denne afgørelse naturligvis vil indgå i ankenævnets behandling af min klagesag. Efterfølgende har jeg den 12. d.m. modtaget kopi af en e-mail, som advokat Line Markert har sendt til Fenella Røssel om samme afgørelse(se vedlagte).
I den anledning skal jeg bemærke, at Energiklagenævnet i sin afgørelse alene stadfæster Energitilsynets afgørelse om, at E.ON Varme Danmark ApS' ændring af sine leveringsbestemmelser er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser.
Energiklagenævnets afgørelse vedrører kun den af mig indgivne klage til ankenævnet over E.ON
Varme Danmark ApS' kontraktbrud, for så vidt som at Energiklagenævnet udtrykkeligt gør opmærksom på, at Energiklagenævnets kompetence er afgrænset til klager over myndighedsafgørelser. Dette fremgår klart af afgørelsens side 16, afsnit 2, der siger, at de aftaleretlige aspekter af klagen af 19.
november 2007 falder uden for Energiklagenævnets kompetence, og at nævnet herefter alene tager
stilling til , hvorvidt den påklagede afgørelse er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens
regler. Det kan undre, at advokat Line Markert aldeles overser dette faktum i sin e-mail til Fenella
Røssel.
I Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2007 slås det da også indledningsvis fast, at aftalen, der er
indgået mellem E.ON Varme Danmark ApS (tidligere NESA) og fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde om levering af fjernvarme, er Energitilsynet uvedkommende på grund af manglende kompetence. Spørgsmål vedrørende aftaler henvises derfor til de almindelige domstole eller Ankenævnet på
Energiområdet.
Min klage til Ankenævnet på Energiområdet vedrører således alene E.ON Varme Danmark ApS'
brud på det kontraktgrundlag, som forbrugerne i Slagslunde indgik med NESA i 1995/96 i forbindelse med tilslutningen til NESAs kraftvarmeværk i Slagslunde.

Varmeforsyningslovens bestemmelser tilsidesætter ikke den almindeligt gældende aftalefrihed. Jeg
henviser til ankenævnets afgørelse af 4. januar 2008, sag nr. 4/1920-0301-0090, hvor ankenævnet
udtaler, at tilbud og svar efter aftalelovens § 1 er bindende for afgiveren, og at den professionelle
part i aftaleforholdet er nærmest til at bære risikoen for, at tilbuddet er udformet i overensstemmelse
med de faktiske forhold. Jeg skal i den forbindelse særligt henvise til min klages bilag nr. 15
”Tilslutning til NESAs kraftvarmeværk i Slagslunde”, hvoraf det fremgår, at ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra NESAs kraftvarmeværk i Slagslunde, dateret den 7. november
1995 er en del af kontraktgrundlaget for tilslutningen, bilag nr. 12 ”Kopi af Stenløse kommunes
byrådsprotokol”, hvoraf det fremgår, at NESA lovede, at der ikke ville blive rørt ved de økonomiske
forudsætninger, der var aftalt for leveringen af fjernvarme, bilag nr. 7 ”Almindelige bestemmelser
for fjernvarmelevering fra NESAs kraftvarmeværk i Slagslunde”, hvor § 5 indeholder den lovede
prisgaranti, bilag nr. 5 ”Tilmelding til NESA Fjernvarme, Slagslunde”, hvor der gives løfte om, at
omkostningerne ikke bliver større end ved individuel oliefyring, og bilag nr. 4 ”Mødereferat fra
maj 1995”, hvoraf det fremgår, at den varmepris, der var lovet, KUN ville blive reguleret med gasprisen.
Aftalegrundlaget i de indgåede kontrakter var den absolutte forudsætning for de 198 forbrugeres
tilslutning til fjernvarme fra Slagslunde kraftvarmeværk. Forbrugerne i Slagslunde må kunne stole
på de kontrakter, de har indgået med leverandøren ved tilmeldingen til NESA Fjernvarme. Såfremt
E.ON Varme kan ændre i de betingelser og priser, som var forudsætningen for tilmeldingen, er der
tale om vildledende markedsføring i forbindelse med hvervningen af kunder i 1995/96. Jeg gør i
den forbindelse endnu engang opmærksom på, at der er tale om forbrugerkøb, og at de aftalte leveringsbestemmelser af 7. november 1995 også er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens
bestemmelser.

Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev

