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Slagslunde den 29. september 2008

Åbent brev til kommunalbestyrelsen i Egedal kommune

Skal Egedal kommune være energiby?

Ifølge Lokalavisen ugenyt den 23. september 2008 har Egedal kommune på baggrund af kommunens 
Plan- og Agenda 21 Strategi og lavenergibebyggelsen i Stenløse Syd søgt Klima- og Energiministeriet 
om at blive udnævnt til kommunal energiby i forbindelse med klimatopmødet i København i 2009. 
Mona Dates Jørgensen, planchef i kommunen udtaler, at vi kan glæde os over små varmeregninger og 
betydelige CO2-besparelser.

Med den udtalelse fortier kommunen, at situationen er den stik modsatte i Slagslunde. Her leveres 
fjernvarme af E.ON Varme Danmark ApS. Prisen for fjernvarmeleveringen er blandt landets højeste. 
E.ON har dertil ændret sammensætningen af fjernvarmeprisen, således at for de faste udgifter er abon-
nementet steget med 875 %, nemlig fra 665 kr. til 6.481,25 kr. og m2-afgiften med 289 %, nemlig fra 
18 kr. til 70 kr. Samtidig er prisen på de variable omkostninger (forbruget) faldet med 42 %, nemlig fra 
365 kr. til 211,25 kr. Det vil sige, at E.ON har væltet den største udgiftspost for levering af varme over 
på en omkostning, som forbrugeren er ude af stand til selv at regulere ved besparelser på energien. I 
realiteten betyder det, at de, der har et stort forbrug, bliver belønnet i modsætning til de, der har et lavt 
forbrug. Det hænger ikke sammen med den energipolitik, som Egedal kommune gerne vil stå for. Er 
dette i tråd med kommunens energipolitik? Hvor ligger incitamentet til at spare på varmen og dermed 
til at få nedsat CO2-udledningen?

Da kraftvarmeværket blev etableret i Slagslunde i 1995/96, var Stenløse kommune stærkt inde i bille-
det og med til at lægge pres på beboerne i Slagslunde for at få etableret kraftvarmeværket. Det var såle-
des Stenløse kommune, der indgik aftale med NESA om etablering af kraftvarmeværket. 

I forbindelse med etableringen blev Slagslunde Fjernvarmelaug (SFL) stiftet som et bindeled mellem 
E.ON og brugerne, herunder også med Egedal (dengang Stenløse) kommune som medlem. Fjervarme-
selskabet indgik en kontraktligt bindende prisaftale med brugerne ved tilmeldingen, således også med 
kommunen. Denne prisaftale har E.ON uden videre tilsidesat, således at forbrugernes udgifter til fjern-
varme er blevet mere end fordoblet.

For kommunens vedkommende har det betydet en merudgift i de forløbne år på op imod 1 mio.kr., som 
er betalt med borgernes skattekroner. Det gjorde vi allerede i juni 2007 borgmester Svend Kjærgaard 
Jensen og medlemmer af kommunalbestyrelsen opmærksom på.



Slagslunde Fjernvarmelaug har haft flere møder med bl.a. Jacob Madsen, chef for direktørområdet Plan 
og Miljø, Regin Nordentoft, centerchef, Willy Eliasen, formand for teknik- og miljøudvalget og en af 
kommunens jurister Jan Falk. Vi har indtil nu forgæves søgt at få et samarbejde med kommunen, men 
kommunen har hidtil vist meget lidt interesse for sagen. På det seneste møde den 2. juli 2008, hvor 
kommunalbestyrelsesmedlem Peter Hansen også deltog, vedkendte man sig dog fra politisk side det 
ansvar, som kommunen må påtage sig for denne situation.

Det skal her tilføjes, at Willy Eliasen har siddet som forbrugerrepræsentant i E.ON Varmes bestyrelse i 
perioden 25. april 2007 - 30 september 2008, hvor han er fratrådt, fordi han også er medlem af HNGs 
bestyrelse. E.ONs prisstruktur er besluttet i bestyrelsen. Det fremgår ikke af bestyrelsesreferaterne, at 
forbrugerrepræsentanten i bestyrelsen har stemt imod. Dermed er kommunen medansvarlig for den af 
E.ON førte prispolitik, der har gjort det umuligt for forbrugerne at foretage energibesparende investe-
ringer. 

I forbindelse med Willy Eliasens tilbagetræden opfordrede Slagslunde Fjernvarmelaug kommunalbe-
styrelsen til i stedet at vælge et bestyrelsesmedlem fra SFL som bestyrelsesmedlem i E.ON, fordi vi har 
den indsigt, der skal til for at præge driften af varmeforsyningen. 1. viceborgmester Jens Jørgen Ny-
gaard udtalte i den anledning til Frederiksborg Amts Avis, at det er fint, at vi er engageret, men at det 
også er vigtigt, at kommunen er engageret som storkunde. Med denne udtalelse forventer vi, at kom-
munen fremover vil deltage aktivt for en bedre fjernvarmepolitik i Slagslunde. Kommunalbestyrelsen 
har herefter udpeget kommunalbestyrelsesmedlem Peter Hansen til at repræsentere forbrugerne. 

I 2004 indgik Stenløse kommune (nu Egedal kommune) en aftale med NESA (nu E.ON) om, at de nye 
bebyggelser Bakkegårdsparken og Ellekær Vænge skulle tilsluttes fjernvarmeværk og net på samme 
vilkår som de allerede tilsluttede brugere. Denne aftale er også blevet tilsidesat af E.ON.  

I maj måned indgav SFL det forslag til Plan- og Agenda 21 Strategi for Egedal kommune, at Egedal 
kommune gør en større kommunal indsats for at få omstillet Slagslunde Fjernvarmeværk til en bære-
dygtig varmekilde. Eksempelvis kunne det ske ved, at kommunen udarbejder en konkret plan i samar-
bejde med forsyningsselskabet og fjernvarmebrugerne i Slagslunde..

Slagslunde Fjernvarmelaug stiller derfor følgende spørgsmål til Egedal kommune: 

● Har kommunen stadig ikke tænkt sig at gøre noget ved, at der siden tilslutningen til fjernvar-
men i 1996 er spildt op imod 1 mio. kr. af borgernes skattekroner ved en for høj betaling for 
varmeforsyningen i skole og daginstitutioner i Slagslunde?

● Hvorledes har kommunen tænkt sig at råde bod på sit ansvar for den dyre og meget lidt bespa-
rende energiløsning, som kommunen har medvirket til at etablere i Slagslunde?

● Hvorledes kunne kommunen acceptere, at de nye bebyggelser i Slagslunde blev tilsluttet på an-
dre vilkår end de allerede tilsluttede fjernvarmebrugere i Slagslunde?

● Hvordan administrerer kommunen det tilsyn, som kommunen i henhold til varmeforsyningslo-
vens § 25 er forpligtet til? Hvilke tiltag har kommunen udført indtil nu, og hvilke har man 
planlagt?

● Hvornår kan Slagslunde Fjernvarmelaug forvente at få svar på sit forslag til Plan- og Agenda 
21 Strategi?

● Er Klima- og Energiministeriet i kommunens ansøgning om at blive energiby gjort bekendt 
med forholdene i Slagslunde?



● Slagslunde Fjernvarmelaug kan naturligvis kun glæde sig over den førte energirigtige politik 
for så vidt angår Stenløse syd. Men ærligt talt. Kan Egedal kommune tillade sig at bryste sig af 
sin energipolitik, så længe man ikke har gjort noget ved forholdene i Slagslunde?

Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev 
Formand for Slagslunde Fjernvarmelaug

PS. Til orientering er dette brev også sendt teknik- og miljøudvalget, Lokalavisen ugenyt og Frederiks-
borg Amts Avis.
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