
Fra: Marie Louise Allerslev [mailto:marie@sunway.dk] 
Sendt: 4. oktober 2008 16:49
Til: Peter Hansen (Politiker)
Emne: Forbrugerrepræsentation

Kære Peter Hansen.

Vi har jo erfaret, at du er blevet udpeget af kommunalbestyrelsen til at være forbrugerrepræsentant i 
E.ON Varmes bestyrelse fra den 1. oktober. 

Som du ved, foreslog vi kommunalbestyrelsen, at man udpegede en fra fjernvarmelaugets bestyrelse 
som forbrugerrepræsentant. Det var man jo så ikke enig i, fordi kommunen mener, det er "vigtigt, at 
kommunen er engageret som storkunde". Det tager vi  som et udtryk for, at kommunen via dig 
virkelig vil engagere sig i de problemer, vi kæmper med her i Slagslunde mod E.ONs prispolitik.

Jeg håber, at det samarbejde vi var i færd med at etablere med Willy Eliasen vil fortsætte med dig. 
Jeg var i hvert glad for din deltagelse i det møde, vi havde med kommunen den 2. juli, hvor du også 
gav udtryk for kommunens ansvar i forbindelse med bl.a. etableringen af fjernvarme i Slagslunde. 
Jeg kan i den forbindelse oplyse dig om, at det endnu ikke er lykkedes mig at få tilsendt det 
endelige referat fra mødet og heller ikke at få svar på mit spørgmål vedrørende de nye bebyggelsers 
tilslutning til fjernvarmen, ligesom jeg heller ikke er informeret om, hvad kommunen er nået frem 
til vedrørende 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 medlemmer af fjernvarmelauget, og 
om sagen er blevet indstillet til politisk vurdering i Miljø- og Teknikudvalget. For en ordens skyld 
skal jeg endvidere henlede opmærksomheden på det åbne brev, vi har sendt den 29. september til 
kommunalbestyrelsen, som du også har modtaget.

I forbindelse med kommunens efterlysning af borgernes bemærkninger, forslag m.v. til kommunens 
Agenda 21 Strategi sendte Slagslunde Fjernvarmelaug vedhæftede forslag. Det håber vi meget, at 
du vil engagere dig i.

Jeg er informeret om, at Willy Eliasen har foreslået E.ON Varme, at en uvildig tredjepart kunne 
gennemgå forsyningsanlægget i Slagslunde, evt. via kommunens tekniske afdeling. Det er 
selvfølgelig udmærket at gennemgå driften. Men det er da langt vigtigere at forlange 
dokumentation, revision og afstemning af det udokumenterede, ureviderede og uafstemte regnskab, 
som E.ON Varme har fremlagt  for forbrugerne i Slagslunde. Som det foreligger nu, er vi forbrugere 
blevet rene malkekøer for E.ON Varme, der har fået sig en "no-risk" forretning. E.ON Varme må 
ifølge varmeforsyningsloven ikke have overskud. Det klares nemt ved at alt køb (gas, ydelser, 
ansatte,  betaling af lån m.v., herunder renter), foregår via interne transaktioner med 
moderselskabet. 

Som du måske har læst, påpeger revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers i sit 
revisionsprotokollat til årsrapporten for 2007 for E.ON Varme Danmark ApS da også under punkt 8, 
at selskabets aflagte varmeprismæssige regnskaber ikke er revideret, og af punkt 10 fremgår det, at 
der ikke er udarbejdet afstemning mellem de varmeprismæssige regnskaber og de finansielle 



regnskaber. En sådan afsteming vil medføre en sikring af fuldstændigheden af indtægter, og i 
særdeleshed omkostninger, regnskaberne imellem, skriver revisorerne og anbefaler derfor, at der 
sker en sådan afstemning. 

I øvrigt burde der bores noget mere i punkt 6 og 7 vedrørende afskrivningsperioder og 
opskrivninger. Af punkt 12 i protokollatet fremgår det, at 14 af E.ON Danmark A/S koncernens 
kraftvarmeværker pga. fejl indgår i en gennemgang af de varmeregnskaber, som Energitilsynet vil 
foretage, men desværre først i 2009. Af punkt 13 fremgår det, at selskabet i 2007 har udarbejdet en 
oversigt over de net, som selskabets opskrivningshenlæggelse relaterer sig til (den oversigt kunne 
være interessant). Af punkt 17 fremgår det, at administrationen af selskabet er outsourcet til 
moderselskabet ifølge aftale. I punkt 19 anbefales en mere regelmæssig gennemgang af realiseret 
dækningsbidrag pr. net. Af punkt 20 fremgår det, at E.ON Varme forudfakturerer varme (det er os 
forbrugere der betaler forud). Af punkt 21 fremgår det, at selskabet køber en række serviceydelser 
af moderselskabet. Af punkt 22 fremgår det, at medarbejderne er ansat i E.ON Danmark A/S, og at 
der, eftersom der er ansat flere medarbejdere end afspejlet i samhandelsaftalerne, skal sikres en 
honorering af ydelserne, og at det har medført en fakturering af en yderligere omkostning til 
anpartsselskabet på 1,5 mio.kr. for 2007, og at samhandelsaftalerne først efterfølgende vil blive 
opdateret. Af punkt 24 fremgår det, at der på revisionstidpunktet ikke var udarbejdet en supplerende 
transfer pricing dokumentation (det kunne muligvis være interessant rent skattemæssigt).

Via aktindsigt hos Energitilsynet er min mand blevet bekendt med, at E.ON Varmes finansielle 
halvårsregnskab, viser en negativ egenkapital, og at bestyrelsen skal drøfte en plan for retablering af 
egenkapitalen. Af E.ON Varmes regnskab for 2007 fremgår det, at egenkapitalen er dækket ind via 
opskrivningshenlæggelser (hvilket i øvrigt ikke er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 
bestemmelser). Som anpartsselskab, hvor egenkapitalen skal være lig med anpartskapitalen (der må 
jo iflg. varmeforsyningsloven ikke være overskud)  betyder det, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
kan tvangsopløse selskabet. Hvad betyder det for os forbrugere?

Som nævnt i revisionsprotokollen er der ikke udarbejdet afstemning  mellem de varmeprismæssige 
regnskaber og de finansielle regnskaber. De varmeregnskaber og budgetter, som E.ON Varme har 
fremlagt for Slagslundes vedkommende kan imidlertid ses på SFLs hjemmeside 
http://slagslundefjernvarmelaug.dk . Her kan du i øvrigt også finde andre interessante ting, 
eksempelvis vores klagesag til ankenævnet (som det er meddelt vil blive fremlagt den 28. oktober), 
og vores klage til Ombudsmanden over Energitilsynets og Energiklagenævnets sagsbehandling 
(Ombudsmanden har bedt os om at afvente ankenævnets afgørelse). På vores hjemmeside finder du 
også den seneste oversigt over fjernvarmepriser i Danmark. Slagslunde ligger ganske vist ikke 
længere på en førsteplads. Men vi ligger stadigt blandt de allerdyreste, og for så vidt angår den faste 
afgift, ligger vi indtil videre stadig højest. 

Jeg vil også gerne henlede din opmærksomhed på varmeforsyningslovens § 25, hvoraf det fremgår, 
at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn  med indretningen og driften af kollektive 
varmeforsyningsanlæg, for derved at få en øget offentlig indsigt med driften og vedligeholdelsen.

Du har sikkert fulgt med i, at E.ON Varme også over for sine kunder i Skævinge, Ørslev-Terslev og 
Annebergparken, Nykøbing Sj. har udmeldt nogle tårnhøje prisstigninger, der ligesom det er 
tilfældet i Slagslunde, gør deres boliger usælgelige. Vi er i færd med at etablere et egentligt 
samarbejde med disse forbrugere vedrørende den af E.ON førte prispolitik.

Jeg håber meget, at mine informationer er med til at give dig en vis indsigt i de forhold, som vi i 
Slagslunde mener, er væsentligt at vide noget om for at kunne gennemskue den prispolitik, som 
E.ON Varme fører over for sine kunder.

http://slagslundefjernvarmelaug.dk/


Til din orientering er denne e-mail også sendt til medlemmerne af SFL, der har en stærk interesse i 
at vide, hvad der foregår. Mailen er sendt til dem som skjulte kopier for ikke at videregive e-
mailadresser. 

Som nævnt, håber vi meget på et godt samarbejde med dig.

Med venlig hilsen
Marie Louise Allerslev
Formand for Slagslunde Fjernvarmelaug 

Fra: Peter Hansen 
Sendt: 5. oktober 2008 23:05
Til: Marie Louise Allerslev
Emne: SV: Forbrugerrepræsentation

Kære Marie Louise Allerslev
Tak for din mail.  Jeg er meget interesseret i at indgå i et tæt samarbejde med fjernvarmelaugets bestyrelse. 
Også jeg har noteret mig, at der mange steder, hvor E.ON opererer, opstår stor utilfredshed med 
varmepriserne. 
Jeg ønsker at fortsætte Willy Eliasens arbejde og komme til bunds i hele sagen. Jeg vedstår helt klart mit 
løfte fra vores møde i juli, hvor jeg tilkendegav, at kommunen efter min mening har et stort medansvar for 
etableringen af fjernvarme i Slagslunde.
Jeg følger med beklagelse kommunens meget langsommelige besvarelse af jeres henvendelser. Jeg har 
stor tillid til, at Jacob Madsens personlige indgriben vil rette op på forholdene snarest.
Inden næste bestyrelsesmøde i E.ON 4. december kunne jeg tænke mig et møde med bestyrelsen.
Venlig hilsen
Peter Hansen
 


