
Slagslunde Fjernvarmelaug 

Resumé af møde med Egedal Forsyning, den 28. juni, 2010.

Med:
 Bestyrelsesformand Kim Røgen og direktør Anne M. Hansen i Egedal Forsyning. 

Egedal Forsyning A/S omfatter 3 datterselskaber (i aktieselskabsform), nemlig: Egedal Service, 
Egedal Spildevand, Egedal Vandforsyning. Hertil kommer det nye selskab for varmeforsyningen i 
Slagslunde. 

Egedal Forsyning har først rigtigt været inddraget i forhandlingerne med E.ON efter kommunalbe-
styrelsens vedtagelse den 16/6. Det er Peter Elman kommunens rådgivere, der suverænt har kørt 
sagen.

Tidsplan for Varmeforsyningen: Møde med SFL, brev til forbrugerne, høringsperiode fra 1. juli – 1. 
august, orientering til forbrugerne, valg af forbrugerrepræsentanter, aflæsning af målere. 

SFL gjorde det klart, at 
1. en juridisk bindende tilslutning over 18 år, kræver en klar beskrivelse af, hvad forbrugerne 

binder sig til – og at vi i den forbindelse forestiller os, at der udarbejdes en kontrakt, leve-
ringsbestemmelser og et budget. 

2. Dansk Fjernvarmes leveringsbestemmelser må præciseres og konkretiseres (erfaringer med 
EON viser, at leveringsbestemmelser kan bøjes). 

3. høringsperioden burde forlænges i hvert fald en uge ind i august (så tæt på skoleferien som 
muligt)

4. den enkelte forbruger forventer konkrete oplysninger om varmeprisen.

Varmeforsyningsselskabet dannes først efter, at forbrugerne har tilsluttet sig. Herefter kan selskabet 
optage et kommunegaranteret lån. Først når lånet er optaget kan et budget udarbejdes. Det vanske-
liggør ”bindende” oplysninger til forbrugerne. SFL fastholdt det vigtige i, at der er transparens også 
for forbrugerne, når de tilmelder sig. Det forventes, at der lige som med NESA foreligger klare kon-
traktlige forpligtelser, leveringsbestemmelser, et bud på en varmepris mv. 

Muligheden for at udsende budgetoplysninger med en vis usikkerhed (best case, worst case) blev 
drøftet. Tariferingsbestemmelser besluttes af den kommende bestyrelse, kan således ikke meldes ud 
nu.

I  høringsperioden vil der blive oprettet en hjemmeside med informationer til brugerne, og hvor der 
sommeren igennem er mulighed for at spørge og få svar på spørgsmål, som brugerne måtte have. 

På næste møde, den 5. juli vil Egedal Forsyning præsentere SFL for brevet til forbrugerne

Referent: Annalisa Tams. 
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