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28. juli 2010.

Til fjernvarmebrugerne i Slagslunde

I har den 10. juli modtaget et brev fra Egedal Forsyning. I brevet anmodes I om med jeres under-
skrift at acceptere, at bindingsperioden for levering af fjernvarme forlænges til 1. september 2028 i 
forbindelse med  en kommunal overtagelse af varmeforsyningen.

Det har imidlertid skabt forvirring og tvivl, at brevet ikke er i overensstemmelse med de forbrugstal 
og den beregning af besparelse på 18%, der  tidligere er udmeldt i brev af 26. maj 2010, underskre-
vet af borgmester Willy Eliasen.

SFL har derfor haft møde med borgmester Willy Eliasen, Peter Hansen. kommunalbestyrelsesmed-
lem og bestyrelselsmedlem i Egedal Forsyning A/S, og Peter Elman Hansen, indkøbschef i kommu-
nen.

Willy Eliasen beklagede, at der i Egedal Forsynings brev nævnes tal, der ikke er magen til de tal, der 
har dannet grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om overtagelse af varmeforsyningen i 
Slagslunde. Denne forskel ønsker borgmesteren afklaret og meddelt ud til forbrugerne og til kom-
munalbestyrelsen, inden arbejdet med projektet fortsætter.

Det er derfor besluttet, at SFL sammen med kommunens administration, Egedal Forsyning og revi-
sionsfirmaet Ernst & Young skal finde frem til det rette beregningsgrundlag. 

Af samme grund har borgmesteren besluttet at udsætte fristen om tilbagesvar.

SFL lovede på mødet at oplyse jer om dette nye udspil, hvilket hermed er gjort. Når der er 
sket en afklaring af beregningsgrundlaget vil I få meddelelse om resultatet og om en evt. an-
den svardato.

Det har været vigtigt for såvel kommunen som SFLs bestyrelse, at der for den enkelte ikke hersker 
tvivl om, på hvilket grundlag man giver sit tilsagn om en kommunal overtagelse af varmeforsynin-
gen her i Slagslunde. Vi håber derfor, at I ser positivt på denne meddelelse.

Willy Eliasens referat fra nævnte møde kan ses på vores hjemmeside http://sflinfo.dk.

Med venlig hilsen

Slagslunde Fjernvarmelaug
Marie Louise Allerslev
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