
Egedal Kommune Helle Toft Jensen
Rådhustorvet 2 Højstedgårsvej 2
3660 Stenløse 3660 Stenløse
Att.: Borgmester Svend Kjærgaard Tlf. 48184701

Slagslunde den 17.09.2008

Vedr.: Forbrugerrepræsentation i  E.ON Varme Danmark ApS’s bestyrelse

I anledning af, at vi har erfaret, at Villy Eliasen udtræder af bestyrelsen for E.ON Varme 
Danmark ApS (E.ON) pga. habilitetsproblemer, skal vi fra bestyrelsen i Slagslunde 
Fjernvarmelaug (SFL) opfordre kommunalbestyrelsen til i stedet at vælge et 
bestyrelsesmedlem fra SFL som bestyrelsesmedlem i E.ON.

Baggrunden for vores anmodning er, at SFL er interesseorganisation for fjernvarmebrugerne i 
Slagslunde og bindeled mellem E.ON og brugerne, herunder Egedal Kommune, som er 
fuldgyldigt medlem af SFL i kraft af skole og børneinstitutioner i området. Som det nok også 
er bekendt, har vi og har haft diverse sager under behandling i Energitilsynet, 
Energiklagenævnet og Ankenævnet på Energiområdet, eftersom E.ON uden videre har 
tilsidesat en aftale, indgået med 198 brugere i 1995/96, med det resultat, at brugernes udgifter 
til fjernvarme i mange tilfælde er mere end fordoblet. Endvidere blev den nye bebyggelse 
Ellekærvænge og Bakkegårdsparken stillet i udsigt, at kunne aftage varme på samme vilkår, 
som de ”gamle” brugere i kraft af en aftale mellem E.ON (dengang NESA Varme A/S) og 
Egedal Kommune. Denne aftale er også blevet tilsidesat af E.ON.

Årsagen til, at vi fra bestyrelsens side mener, at det er rimeligt, at et bestyrelsesmedlem i SFL 
indtræder på posten som bestyrelsesmedlem i E.ON er, at vi dermed får bedre indsigt og 
dermed indflydelse på driften af varmeselskabet. Dette må formodes at være hensigten med 
de i Varmeforsyningsloven anførte bestemmelser om brugerrepræsentation i 
varmeforsyningsselskabers bestyrelse. Vi i bestyrelsen for SFL mener derudover selv, at vi 
efterhånden har erhvervet indsigt i og forståelse for varmeforsyningssektoren i Danmark, 
hvorfor vi anser os for særdeles kompetente til at deltage i bestyrelsesarbejdet i E.ON.

Eftersom vor formand i SFL  pt. er bortrejst og først vender tilbage den 23. september, vil vi 
senere vende tilbage angående hvilken person, vi vil pege på.
 
Idet vi håber, at De vil se velvilligt på denne henvendelse, er E.ON’s vedtægter og 
Varmeforsyningslovens § 23h vedlagt denne skrivelse. Det fremgår af vedtægterne, at en eller 
flere kommunalbestyrelser skal vælge medlemmer til bestyrelsen i E.ON og det er ikke er en 
forudsætning, at disse bestyrelsesmedlemmer samtidig er kommunalbestyrelsesmedlemmer i 
de samme kommuner. Som vedtægterne er formuleret, kan kommunalbestyrelsen vælge en 
hvilken som helst person.

Med venlig hilsen
Bestyrelsesmedlem i SFL

Helle Toft Jensen
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