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Kollektiv fjernvarme i Slagslunde

Siden 2005 er varmepriserne i Slagslunde steget til et meget h0jt niveau. Kom-
munen har derfor unders0gt forskellige muligheder for at nedbringe priserne.

Begrundelsen er f0rst og fremmest hensynet til den almindelige prisdannelse pa
fjernvarme i kommunen, men ogsl det forhold at kommunens egne institutioner
i Slagslunde belastes af de h0je priser.

Uanset de nuvaerende h0je priser tror vi fortsat pa den kollektive tankegang, nlr
det drejer sig om varmeforsyning. En vigtig forudsaetning herfor er adgangen til
et fjernvarmenet.

Nettet i Slagslunde ejes i dag af E.ON Danmark A/S. Kommunen har derfor f0rt
forhandlinger med firmaet om en overtagelse af nettet og de 0vrige anlaeg til
produktion af fjernvarme. Forhandlingerne er nu afsluttet, og der tegner sig en
I0sning, som kan give markant lavere varmepriser.

L0sningen betyder, at kommunen opretter et 100 % kommunalt ejet varmefor-
syningsselskab. Selskabet k0ber alle anlaeg i Slagslunde fra E.ON og overtager
herefter forsyningspligten i henhold til varmeforsyningsloven. Kommunen har
besluttet at sikre brugerne saede i det nye selskabs bestyrelse.

For at kunne realisere I0sningen, er vi n0dt til at have en tilslutning pi minimum
90 % af de nuvaerende brugere. Jeg skal derfor bede dig returnere vedlagte
blanket, hvis du 0nsker at indga i den kollektive varmeforsyning fremover.

Du kan finde mere information om I0sningen pa www.sflinfo.dk.
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Tilmeldingsblanket

Kommunen har til hensigt at oprette et varmeforsyningsselskab, som skal overtage forsy-
ningspligten i henhold til lov om varmeforsyning, jf. Iovbekendtg0relse nr. 347 af 17. maj
2005 med senere aendringer.

Oprettelsen kraever, at minimum 217 husstande afgiver tilsagn om at tilslutte sig det kom-
munale varmeforsyningsselskab. Umiddelbart efter tilmeldingsfristens ud!0b vil kommunen
offentligg0re resultatet.

Slagslunde Fjernvarmelaug har udarbejdet en beregningsfunktion, hvori du kan indtaste dit
nuvaerende varmeforbrug og din boligs m2 antal. Herefter giver beregneren en forventet ar-
lig varmepris for din husstand.

Beregneren kan findes pa www.sflinfo.dk. Her kan du samtidig se de overordnede 0konomi-
ske og aftaleretlige forudsaetninger, som vil blive lagt til grund for det kommunale varme-
forsyningsselskab.

Undertegnede giver hermed tilsagn om at ville tilslutte sig det kommunale varmeforsynings-
selskab, safremt de forudsatte 0konomiske og aftaleretlige forudsaetninger opfyldes.

Tilmeldingsfristen ud!0ber den 26. marts 2010.
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Den udfyldte tilmeldingsblanket skal underskrives af ejendommen ejer og returneres i ved-
lagte svarkuvert. Hvis der er to ejere af ejendommen skal begge skrive under.
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