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Til alle fjernvarmebrugere i Slagslunde.

Dom, afsagt af Retten i Hillerød den 3. august 2010
Der er nu faldet dom i Helle Toft Jensen og Karsten Jørgensens sag mod E.ON, hvor begge blev fri-
fundet for yderligere betaling til E.ON. De to har igennem nogle år  valgt kun at betale, hvad de me-
ner er korrekt i forhold til den med NESA primo1996 indgåede kontrakt.

Hele dommen kan læses på vores hjemmeside http://sflinfo.dk . Af rettens begrundelse og afgørelse 
fremgår det, at dommen også har betydning for øvrige fjernvarmekunder i Slagslunde.

Kontakt til advokat
I Lokalavisen i denne uge er Helle og Karstens advokat, Jan Torp Hansen, da også citeret for, at der 
bestemt er basis for at føre flere sager, fordi dommen betyder, at alle, der er omfattet af den med 
NESA indgåede kontrakt, har betalt for meget i fjernvarme. 

Det gælder også fjernvarmebrugerne i Bakkegårdsparken og Ellekærvænge, da det af kommunen 
godkendte projektforslag for bebyggelsen bygger  på det af NESA og Slagslunde Fjernvarmelaug 
udarbejdede projektforslag fra februar 1996. 

Erstatningskrav mod E.ON
Med denne dom skulle vejen være banet for et krav til E.ON om at regulere varmeprisen, således at 
den er i overensstemmelse med den prisgaranti, NESA har givet os, og endvidere til at rejse et er-
statningskrav mod E.ON for det hidtil for meget opkrævede for levering af fjernvarme.

I den anledning har bestyrelsen kontaktet Jan Torp Hansen for at drøfte dette spørgsmål. Hans opfat-
telse er, at tiden nu er moden til et fælles retsskridt mod E.ON, uanset om E.ON skulle anke dom-
men.

Kontakt til Forbrugerombudsmanden
Vi skal i den anledning erindre jer om, at sagen jo også har været forelagt Forbrugerombudsmanden, 
der den 15. januar i år meddelte os, at han ikke på det foreliggende grundlag vil gå yderligere ind i 
sagen på nuværende tidspunkt. Han henviste til eventuelt at drøfte sagen med en advokat. 

Til E.ON meddelte han samtidig, at han forbeholder sig ret til eventuelt at indtræde i en retssag mel-
lem en eller flere forbrugere i forening på den ene side og selskabet på den anden side. Nu er der så, 
takket være Helle og Karstens konsekvente beslutning og handling, dannet et  grundlag for os alle til 
at handle.

Økonomi
På sidste generalforsamling blev der i budgettet afsat 30.000 kr. til advokatbistand m.v. Det betyder, 
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at der er økonomi til at foretage de indledende skridt for en fælles sag. Men efterfølgende er det os 
selv, der skal finansiere en evt. retssag. 

Hvad retshjælpsforsikringer og Forbrugerombudsmanden kan bidrage med, er uvist på nuværende 
tidspunkt. Men er vi 100 eller flere eller helst alle, skulle det være overkommeligt økonomisk for os 
alle, selv uden forsikringsselskabernes medvirken.

Forhandlinger med kommunen
I den kommende uge skal vi have endnu et møde med kommunen om en kommunal overtagelse af 
kraftvarmeværket. Vi skal her have afklaret, hvorfor priserne/besparelsen i den seneste udmelding 
til os fra Egedal Energiforsyning er væsentligt forskellige fra de priser/den besparelse, som borgme-
ster Willy Eliasen meldte ud til os i sit brev af 26. maj 2010 som forudsætning for at tilmelde sig 
projektet.

Endvidere skal vi drøfte hvilke konsekvenser den afsagte dom får for en kommunal overtagelse af 
værket, idet forudsætningerne nu har ændret sig væsentligt.

Handling nu?
Alt dette vil vi gerne drøfte grundigt igennem med jer.

Vi indkalder derfor til et stormøde mandag den 23. august 2010 kl. 19 i Forsamlingshuset

Denne indkaldelse gælder alle fjernvarmebrugere i Slagslunde, uanset medlemskab af SFL.

Såfremt I på mødet bakker op om et fælles retsskridt mod E.ON, vil vi kontakte advokat Jan Torp 
Hansen for at drøfte vore muligheder igennem. Det kunne munde ud i endnu et stormøde, hvor Jan 
Torp Hansen orienterer os alle og kommer med forslag til, hvordan vi bedst muligt griber denne sag 
an.

Vi håber, at så mange som muligt kan deltage til trods for det korte varsel. Skulle I være forhindret, 
er I meget velkomne til enten at kontakte undertegnede på telefon 4818 3884 eller give jeres mening 
tilkende på sfl@sflinfo.dk .

Med venlig hilsen
På vegne af SFL's bestyrelse

Marie Louise Allerslev
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