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I forlængelse af mit brev af 27. marts 2008 hvor jeg gør opmærksom på, at varmeforsyningslovens
bestemmelser ikke tilsidesætter den almindeligt gældende aftalefrihed, skal jeg yderligere henlede
opmærksomheden på, at Energitilsynet allerede i en klagesag af 28. juni 2004 (journal nr.
3/1322-0101-0266) under Energitilsynets begrundelse punkt 175 udtaler følgende:
"Viser det sig i Energitilsynets bedømmelse af sagen, at den faktisk beregnede varmepris efter
prisformlen i tillægsaftalen § 5.1 er mindre end både substitutionsprisen og den omkostningsbestemte pris, står det parterne frit for efter almindelige aftaleretlige regler fortsat at afregne til den
pris."
Slagslunde Fjernvarmelaug har tidligere påvist, at den beregnede varmepris efter prisformlen i § 5.4
i de aftalte leveringsbestemmelser er mindre end den omkostningsbestemte pris, som E.ON Varme
har beregnet, at brugerne i Slagslunde skal betale. Jeg henviser til bilag 10 i min sag, der klart viser,
at den aftalte varmepris er mindre end den varmepris, som E.ON opkrævede i 2006/07.
E.ON Varme Danmark ApS udsender netop i disse dage nye priser for levering af fjernvarme i
Slagslunde gældende fra 1. maj 2008. Disse priser er beregnet på baggrund af de nye leveringsbestemmelser, der er et brud på de kontrakter, som forbrugerne i Slagslunde underskrev i forbindelse
med tilslutningen til Slagslunde Kraftvarmeværk. De varslede priser betyder en yderligere stigning
på 24 % til 79%, afhængig af m2 areal og forbrug af varme. Det er helt uacceptabelt, at E.ON Varme kan løbe fra de indgåede aftaler med disse voldsomme stigninger til følge.
Jeg skal erindre om, at de omkostningsbestemte priser i henhold til varmeforsyningsloven er
maksimalpriser. Jeg vil til yderligere belysning af sagen snarest fremsende en oversigt over de nu
udmeldte stigninger i varmeprisen sammenholdt med, hvad prisen skulle have været i henhold til
den indgåede kontrakt.
Med venlig hilsen
Marie Louise Allerslev

