
Egedal Kommune

Rådhustorvet 2

3660 Stenløse

Tlf: 7259 6000

Mail: kommune@egekom.dk

www.egedalkommune.dk

Åbningstider

Mandag–onsdag: 9-15

Torsdag: 9-18

Fredag: 9-12

Den 26.05.2010

Sagsnummer:

10/4483

Til Fjernvarmebrugerne i Slagslunde

Bekræftelse

Egedal Kommune har nu afsluttet forhandlingerne med E.ON. Resultatet betyder, 

at vi med en kommunal overtagelse af fjernvarmeværket kan nå en gennemsnit-

lig besparelse på 18 % pr. husstand.

Selvom resultatet ligger under den politiske forventning, er vi fortsat indstillet på 

at indgå en aftale med E.ON, hvis brugerne ønsker det. 

Vi skal derfor bede Jer bekræfte den tidligere tilmelding. Bekræftelsen skal være 

os i hænde senest den 4. juni kl. 12.00. Som tidligere kræver den kommunale 

løsning en opbakning fra 90 % af brugerne.

Det eneste du behøver, er at sende en mail til slagslunde@egekom.dk med navn 

og adresse samt oplysning, om I stadig er interesserede i den kommunale 

løsning. Du kan naturligvis også svare pr. brev.

Beregning af besparelse

Sammen med dette brev får du en oversigt, der viser de økonomiske forudsæt-

ninger bag den kommunale løsning. Her kan du bl.a. se, at gennemsnitshusstan-

den vil få en årlig varmeudgift på ca. 22.500 kr.

Beregningen af besparelsen tager udgangspunkt i gennemsnittet af brugernes 

registrerede forbrug i varmeårene 07/08 og 08/09, som lå på ca. 27.500 kr.

Beregningen er baseret på en sammenligning med E.ON’s nuværende priser. 

Hvis ikke den kommunale løsning gennemføres, vil det således være E.ON, der 

driver værket videre.

I fjernvarmeværkets regnskaber er optaget en ganske stor underdækning, dvs. 

et ikke finansieret underskud. E.ON vil med al sandsynlighed søge underskuddet 

dækket, hvis ikke kommunen overtager værket. 

Dette vil betyde relativt store stigninger i varmeprisen, hvorfor den opnåede be-

sparelse reelt vil blive højere end de 18 %.

Købsaftalen
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Købssummen er fastsat til 15 mio. kr. Kommunen har dog betinget sig, at E.ON 

vil skulle tilbagebetale dele af købssummen, hvis det efterfølgende viser sig, at 

de overdragede aktiver har været værdisat for højt.

Kommunen vil få kopier af E.ON/NESA’s anlægskartotek, dvs. den dokumenta-

tion, som de to selskaber har anmeldt til Energistyrelsen i forbindelse med fast-

sættelsen af varmeprisen i Slagslunde siden værkets opførelse.

Inden købsaftalen indgås, vil kommunens tekniske rådgiver gennemgå anlægget 

sammen med E.ON, således at parterne er enige om anlæggets tekniske stand 

samt fordelingen af ansvaret, hvis der opstår skader eller lignende.

Driftsaftalen

Den kommunale løsning indebærer, at E.ON vil skulle stå for driften af værket i 

en fireårig periode. Driftsaftalen koster ca. 3,2 mio. kr. årligt i 2010 priser og om-

fatter bl.a. indkøb af gas til anlægget samt salg af elektricitet fra værket.

Det er afgørende for kommunen, at denne del af aftalen bliver fuldstændig gen-

nemsigtig. Dette har E.ON indvilliget i. Således vil den endelige driftsaftale be-

skrive den præcise sammenhæng mellem gasindkøbet og el-produktionen, her-

under hvorledes disse dele reguleres i aftalens løbetid.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at kun 40 % af gasprisen fast-

sættes af E.ON, mens de resterende 60 % udgøres af skatter og afgifter.

Tidshorisont

Når vi har din bekræftelser, vil Kommunalbestyrelsen træffe endelige afgørelse 

16. juni. Herefter vil Egedal Kommune påbegynde oprettelsen af det kommunale 

varmeforsyningsselskab.

Både købsaftalen og driftsaftalen vil naturligvis blive offentligt tilgængelig, når 

de er endeligt godkendt af Egedal Kommune og E.ON.

Hvis alt går efter planen vil det nye selskab kunne overtage værket pr. 1. au-

gust/ 1. september og dermed være i drift inden det nye varmeår begynder.

Med venlig hilsen

Willy R. Eliasen

Borgmester
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