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Deres brev af 20. april 2007 – ”Pris på fjernvarme i Slagslunde 1. maj 2007”

I Deres brev til Slagslunde Fjernvarmelaug vedlagde De kopi af det brev, der blev sendt til samtlige 
fjernvarmekunder  i Slagslunde den 26. april 2007.  I  dette brev meddeler De – udover forhøjelse af 
fjernvarmeprisen - at der træder nye leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser i kraft den 1. 
november 2007. De meddeler, at det bl.a. indebærer, at § 5.4 om reguleringen af den variable afgift i de 
”Almindelige Bestemmelser for varmelevering fra NESAs kraftvarmeværk i Slagslunde af 7.11.1995” 
udgår.

Slagslunde Fjernvarmelaug skal på det skarpeste gøre indsigelse mod, at E.ON ensidigt ændrer i det 
kontraktmæssige forhold, der var forudsætningen for brugernes tilmelding til NESA Fjernvarme i 
Slagslunde i 1995/96. Der blev dengang indgået en kontrakt med hver enkelt forbruger, hvoraf det 
fremgår, at ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra NESAs kraftvarmeværk i Slags-
lunde” dateret den 7. november 1995, er en del af kontraktgrundlaget.

Vi  skal gøre opmærksom på § 8.1 i bestemmelserne af 7.11.95, der lyder: ”Aftalen om fjernvarmele-
vering er …… uopsigelig fra NESAs side i 20 år”. Ankenævnet på Energiområdet har i sag nr. 3/1922-
0101-0002 fastslået, at adgangen til at ændre en uopsigelig kontrakt er yderst begrænset  og kun vil 
kunne accepteres, hvis forudsætningerne herfor har ændret sig væsentligt, f.eks. hvis bestemmelserne 
er i strid med varmeforsyningsloven. Det er ikke tilfældet, for så vidt angår § 5.4 .

Vi forstår derfor når De i Deres svar til de af vore medlemmer, der har gjort indsigelser, meddeler, at 
priserne for levering af fjernvarme i Slagslunde i fremtiden vil blive fastsat i overensstemmelse med de 
principper, som er fastsat i varmeforsyningsloven. Reglerne i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, der 
vedrører den omkostningsbestemte pris, udgør kun et maksimum for, hvad der kan opkræves. Det er 
således ikke i strid med varmeforsyningsloven at aftale en lavere pris end den, der følger af reglerne om 
omkostningsbestemt pris. Varmeforsyningslovens § 20 tilsidesætter heller ikke den almindeligt gæl-
dende aftalefrihed. Yderligere beregner HNG stadigvæk den tarif, nemlig 1994-tariffen Rotterdam III, 
der er anført i bestemmelserne af 7.11.95. Der er således ikke noget grundlag for ikke at benytte denne 
tarif, der i øvrigt svarer til 3. trin på 1997-tariffen.

De oplyser endvidere, at de nye almindelige leveringsbestemmelser hovedsageligt indeholder ændrin-
ger af redaktionel karakter. For en ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at Deres nye bestemmelser 
også indeholder ændrede økonomiske betingelser ved opsigelse af aftale om fjernvarmelevering end 
hvad der aftalt i bestemmelserne af 7.ll.95.

Vi har på intet tidspunkt godkendt E.ONs ændringer i kontraktgrundlaget, og E.ON har heller ikke over 
for os eller over for fjernvarmekunderne i Slagslunde fremsat nogen anmodning om genforhandling 
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herom, hvilket der i øvrigt heller ikke ville være noget grundlag for. Vi går derfor ud fra, at der må være 
tale om en fejltagelse, når De meddeler os, at der nu foreligger nye leveringsbestemmelser, der 
indebærer, at § 5.4 i  bestemmelserne af 7.11.95 udgår. 

Vi skal ved denne lejlighed ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi i brev af 12. juli 2005 også 
meddelte NESA Varme A/S, at vi ikke accepterede NESAs opsigelse af § 5.5 i bestemmelserne af 
7.11.95, for så vidt angår prisniveauet. Energitilsynets krav om ændring af vilkåret for den faste afgift 
implicerer ikke, at NESAs/E.ONs totale indtægt via den faste afgift kan overskride, hvad den ville have 
været efter den hidtidigt anvendte beregningsmetode, hvilket er bekræftet af Energitilsynet.

De bedes venligst bekræfte, at de gensidigt indgåede individuelle kontrakter, hvori indgår bestemmel-
serne af 7. november 1995,  fortsat er gældende.

Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev
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