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Egedal kommune
Att. borgmester Svend Kjærgaard Jensen
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

Du har i brev af 9. ds. svaret på Slagslunde Fjernvarmelaugs åbne brev til kommunalbestyrelsen vedrø-
rende det af E.ON ejede forsyningsanlæg i Slagslunde.

Af dit svar fremgår det, at du er enig i, at prisen for varmeforsyningen fra E.ON er høj, men at der ikke 
er grund til at tro, at der er handlet ulovligt og dermed grundlag for at rejse erstatningskrav over for  
E.ON. Endvidere skriver du, at klager over E.ONs prisfastsættelse i flere omgange er blevet behandlet  
og afvist af de kompetente myndigheder. 

Vi undrer os meget over dit svar. Det giver det indtryk, at du muligvis ikke er blevet informeret nok om 
sagen. Så vidt vi er orienteret, har Egedal kommune ikke indgivet klager over E.ONs prispolitik. Vi går 
derfor ud fra, at de klager, som du henviser til, er de klager som vi i fjernvarmelauget og vores med-
lemmer har indgivet til Energitilsyn og Energiklagenævn. Disse sager havde det ikke været nødvendigt 
at henvise til, eftersom ingen kender afgørelserne bedre end os selv. De sager er ikke afvist, men de er 
henvist til Ankenævnet på Energiområdet, fordi de nævnte instanser ikke har kompetence til at tage 
stilling til det kontraktforhold som forbrugerne, herunder også kommunen, indgik med NESA, nu 
E.ON. E.ON har brudt aftalen, hvilket har betydet større varmeregninger, for kommunens vedkom-
mende en merbetaling for varmen i skole og daginstitutioner på op imod 1 mio. kr. Denne sag er såle-
des ikke afvist, men er nu under behandling i Ankenævnet på Energiområdet. Afhængig af hvad anke-
nævnet når frem til, skal vi efterfølgende vurdere, om vi vil rejse en sag ved domstolene.

Slagslunde Fjernvarmelaug havde møde med Willy Eliasen, kommunalbestyrelsesmedlem og formand 
for teknik- og miljøudvalget, Peter Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem og pr. den 1. oktober 2008 
forbrugerrepræsentant i E.ON Varme Danmark ApS' bestyrelse, Jacob Madsen, Regin Nordentoft og 
Jan Falk med henblik på at få kommunens rolle på det rene i denne sag. Konklusionen på mødet blev, 
at Jan Falk, som en af kommunens jurister, skulle afklare kommunens stilling i sagen, dels som en evt. 
selvstændig sagsøger i en sag mod E.ON, dels som deltager i en retssag på lige fod med de øvrige med-
lemmer af fjernvarmelauget, herunder om sagen skulle indstilles til en politisk vurdering i teknik- og 
miljøudvalget. Aftalen på mødet blev, at fjernvarmelauget løbende ville blive holdt underrettet.

Så vidt fjernvarmelauget ved, er der endnu ikke taget politisk stilling til disse tiltag, eller skal vi forstå 
dit svar således, at kommunen har truffet sin beslutning, uden at vi i øvrigt er blevet underrettet herom?

Af dit svar fremgår det, at der er truffet aftale med en konsulent fra Rambøll vedrørende forholdene i  
Slagslunde, og at kommunen er i dialog med E.ON om problematikken. 

Vi skal i den anledning udbede os aktindsigt i hvad der hidindtil er ført af forhandlinger o.a. om dette 
spørgsmål med såvel Rambøll som E.ON, idet vi beder om, at man er opmærksom på  offentligheds-
lovens § 16, stk. 2.

Du skriver endvidere, at de vilkår, der er gældende for levering af varme ligger helt uden for kommun-
ens regi.



Vi skal henlede opmærksomheden på det projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til fjern-
varmeforsyning, som kommunen har godkendt for den nye bebyggelse Bakkegårdsparken og Ellekær 
Vænge. Her fremgår det udtrykkeligt, at projektforslaget bygger på det af NESA og Slagslunde Fjern-
varmelaug udarbejdede projektforslag fra februar 1996, der omfatter etablering af fjernvarmeforsyning 
i Slagslunde baseret på varme fra et naturgasfyret kraftvarmeværk i Slagslunde. Det understøttes bl.a. 
af bilag 3 til projektforslaget, der er tarifblad for fjernvarmeleveringen. Ikke desto mindre viser den 
aftale, der efterfølgende indgås mellem Bülow & Nielsen og NESA, at aftalen tager udgangspunkt i 
E.ONs leveringsbetingelser for fjernvarmelevering november 2003, og ikke i leveringsbestemmelserne 
af 7. november 1995, som forudsat.

Hvordan kan det ligge uden for kommunens regi, at betingelserne i det godkendte projekt efterfølgende 
ændres? Har kommunen ikke her en forpligtelse til at undersøge dette forhold nærmere? Disse spørgs-
mål skal ses i sammenhæng med det første spørgsmål om E.ONs kontraktbrud.

I vort spørgsmål om kommunens tilsynspligt i henhold til varmeforsyningslovens § 25, svarer du, at  
der ikke er krav om regelmæssigt miljøtilsyn. 

§ 25 i varmeforsyningsloven handler slet ikke om miljøtilsyn, men om kommunalbestyrelsens tilsyn 
med indretning og drift af varmeforsyningsanlæg, som begrundes med nødvendigheden af en øget of-
fentlig indsigt med drift og vedligehold. Med en løbende indsigt kan kommunalbestyrelsen, hvis den 
bliver bekendt med eller får mistanke om eventuelle kritisable forhold, sørge for at disse forhold udre-
des. Eksempelvis kan det nævnes, at E.ON Produktion A/S, der ejer værket, for elproduktionen har an-
vendt en 3-ledstarif indtil 1. oktober 2008, skønt det i de senere år har været muligt og mere givtigt at 
gå på det frie elmarked. I andre forbindelser kan kommunen gøre Energitilsynet opmærksom på kritisa-
ble forhold, som f.eks. om leveringsforholdene er rimelige, jf. E.ONs kontraktbrud. Jeg forventer at få 
et svar på, om kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af en ny varmeplan, har planer om nøjere at 
følge driften og vedligeholdelsen af Slagslunde kraftvarmeværk og distributionsnet.

Som det sidste vil vi kommentere dit svar, hvor du mener, at det  er uden for kommunens råderum at  
gøre noget ved E.ONs prisfastsættelse, hvor størstedelen er en fast udgift, der ikke varierer med for-
bruget. 

Det er vi slet ikke enige i. Kommunen er, som nævnt, selv kunde hos E.ON, og bør som sådan arbejde 
aktivt for at få ændret denne uhensigtsmæssighed, der hverken er i overensstemmelse med varmeforsy-
ningslovens § 21, stk. 5, hvoraf det fremgår, at tariffer, omkostningsfordeling o.a. ikke må medføre en i 
samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af energi, eller med den energipolitik som folke-
ting og regering fører.

Vi vil derfor gerne have be- eller afkræftet, om det virkelig er kommunens hensigt ikke aktivt at gå ind 
i undersøgelser af den af E.ON førte energipolitik over for forbrugerne.

Til din orientering er vedlagt kopi af brev, som Slagslunde Fjernvarmelaug netop har sendt til klima- 
og energiminister Connie Hedegaard.

Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev

Dette brev er også sendt til kommunalbestyrelsens medlemmer.
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