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I efteråret 2011 henvendte E.ON sig som bekendt til Egedal Kommune for at undersøge 
mulighederne for salg af fjernvarmeværk og -net i Slagslunde. Kommunen kontaktede 
efterfølgende SFL, og bestyrelsen havde et sonderende møde med borgmester Willy Eliasen og 
sekretariatschef Henrik Haue, Borgmesterkontoret. 
 
Bestyrelsen for SFL besluttede, at vi skulle gå ind i forhandlinger med E.ON med det formål at opnå 
anstændige varmepriser i Slagslunde.   Der blev indkredset en række betingelser, bestyrelsen fandt 
nødvendige for at indgå i dialog med E.ON, og et forhandlingsoplæg blev udarbejdet. Dette blev 
efterfølgende accepteret af  Egedal Kommune. Bestyrelsen for SFL nedsatte et forhandlingsudvalg 
bestående af Kurt Vikær, Kåre Dinesen og Kaj Madsen. Dette udvalg har efterfølgende haft møder 
med Henrik Haue og en række teknikere fra kommunen.
Den overordnede plan er, at kommunen køber i første omgang, men at der arbejdes hen imod et 
forbrugerdrevet fjernvarmesystem i Slagslunde. 
 
Bestyrelsen for SFL har selvsagt ikke mandat til at indgå aftaler med E.ON på brugernes vegne. 
Det er derfor planen, at vi først undersøger, om der overhovedet er basis for at gå seriøst ind 
i forhandlinger.  Hvis det er tilfældet, vil vi forhandle videre, indtil det bedst mulige resultat er 
opnået. Herefter er det op til forbrugerne at afgøre, om forhandlingsresultatet kan accepteres. 
Forhandlingerne søges afsluttet inden udgangen af 2012. 
 
Den 20. marts 2012 havde E.ON, kommunen og SFL et indledende møde. Mødet foregik i en 
konstruktiv ånd, og der var enighed om at indlede egentlige forhandlinger. E.ON accepterede 
købersidens generelle betingelser:

• At købesummen tager udgangspunkt i den oprindelige anlægssum, fratrukket de årlige 
afskrivninger og tillagt dokumenterede anlægsudgifter

• At en købsaftale ikke skal være bundet op på en driftsaftale med E.ON
• At der ikke skal være forpligtelse til at aftage energi fra en bestemt leverandør
• At de erstatningskrav, forbrugerne har rejst over for E.ON, holdes adskilt fra en købsaftale
• At der er fuld åbenhed om forhandlingerne, så brugerne kan inddrages løbende

Den akkumulerede anlægsværdi er selvsagt et centralt punkt i forhandlingerne. På mødet blev der påpeget 
en række konkrete uklarheder i E.ON’s budgetter og regnskaber gennem årene, og E.ON lovede at give 
en afklaring inden næste forhandlingsmøde, som finder sted efter påske. Der er aftalt yderligere et møde 
inden sommerferien.

Bestyrelsen for Slagslunde Fjernvarmelaug vil løbende holde forbrugerne orienteret om 
forhandlingerne.
 
Venlig hilsen
Kaj Madsen.


