
Slagslunde Fjernvarmelaug 

Resumé af møde i Egedal Forsyning, den 5. juli 2010.

Med:
Anne M. Hansen, Kim Røgen, Ric Jacobsen og Jens. Peter Elman..

Dagsorden:
1. Redegørelse for hovedtræk i aftalerne med EON
2. Drøftelse af Egedal Forsynings henvendelse til brugerne

Ad 1.
Peter Elman gennemgik aftalekompleksetet. Overtagelsesaftalen er tilgængelig på hjemmesiden for 
Egedal Forsyning, men kan ikke udskrives.

Driftsaftalen med E.ON har vi endnu ikke set. Den fremlægges først ifølge aftale med E.ON efter 
closing i august. Begrundelsen er, at det har været EON magtpåliggende, at driftsaftalen ikke bliver 
offentligt kendt, før aftalen med Egedal er i hus, da den skal danne matrix over for andre 
kommunale købere. Dette hensyn har kommunen valgt at efterkomme.

Købesummen udgør 15 mio kr. Ifølge overdragelsesaftalen dog tillagt resultatet af det 
ekstraordinære regnskab 1/1 – 31/8 2010, således at den endelige købesum udgør den 
varmeprismæssige værdi pr. overtagelsesdagen. Det er uklart, hvad det betyder. Der er i 
overdragelsesaftalen indsat et forbehold om senere regulering af købsprisen, såfremt det ved en 
retskraftig afgørelse fastsættes, at den varmeprismæssige nedskrevne restgæld er lavere end 
købesummen.

Kommunalbestyrelsen har taget følgende forbehold: brugernes accept af en forlænget 
bindingsperiode på 10 år og 90% tilslutning. Desuden et generelt forbehold for, at teknikken er i 
orden og at den fornødne dokumentation er i orden (due diligence).

Teleaftalen (80.000 kr.) overdrages til EON.. 

Vedr. driftsaftalen blev kortene holdt tæt ind til kroppen. Ifølge aftalen skal EON levere gas i de 
næste 4 år, de første 1½ år til en af EON fastlagt pris (339,74 kr. MWh /366,93 MWh). Varmeåret 
følger kalenderåret fra 2011. For de følgende år kan kommunen/forsyningen fastlåse prisen frem til 
1. september forud for det kommende varmeår, el-forbruget til værket, og indtægt: E.ONs elsalg og 
statens tilskud til EON i forbindelse med el-salget. 

Driftsaftalen skal genforhandles, hvis ”varmemængden” varierer/ændres med +/- 15%. 
Oplysninger på dette punkt fremstod ikke tydelige og slet ikke gennemskuelige for SFL.



Der var ikke tid til uddybende spørgsmål og svar.  Usikkerheden om specielt driftsaftalen blev ikke 
mindsket ved mødet. Det fremstod endnu en gang som en orientering, hvor vi kun så overfladen af 
forhandlingerne, og hvor hensynet til EON talte mere end hensynet til forbrugerne.

Ad 2.
Brevet til forbrugerne, et bud på et driftsbudget, oversigt over de administrative omkostninger samt 
en oversigt over lånemulighedernes indflydelse på varmeprisen blev fremlagt.

I forhold til henvendelsen til brugerne havde SFL nedenstående kommentarer/anbefalinger:

- Vedrørende rammerne for den kommunale forsyning fremhævede SFL, at det er vigtigt, at de 
bliver så klare som muligt og ikke kan skabe unødig tvivl og rådvildhed. Vi anbefalede, at 
Forsyningen tog udgangspunkt i det simuleringspapir, som blev udsendt samtidig med kommunens 
brev af 26/5 til forbrugerne, hvoraf det fremgår, at kommunen vil tage et lån løbende over 18 år. Ud 
fra den forudsætning vil bindingsperioden fremover naturligt løbe til 2027. En præcis dato 
efterlystes.

- SFL gjorde opmærksom på, at forbrugere, der først er blevet tilsluttet senere, ikke er i besiddelse 
af den oprindelige kontrakt med NESA, eksempelvis Bakkegårdsparken og Ellekærvænge. SFL bad 
derfor om, at brevets ordlyd blev ændret i overensstemmelse hermed.

- Da ikke alle fjernvarmebrugere er medlem af SFL, var der enighed om, at det ikke bliver
SFL, men den samlede forbrugergruppe, der til sin tid skal udpege de to forbrugerrepræsentanter. 
SFL dækker vel omkring 95% af forbrugerne. Nogle få af de senere tilkomne har ikke meldt sig ind 
i SFL.

- I udkast til brev anføres, at den forventede varmepris for et gennemsnitshus (130 m2/50,4GJ) vil 
komme til at ligge i området ca. 23.500 – 24.500 kr. incl. moms. SFL påpegede, at denne varmepris 
er steget i forhold til kommunens sidste udmelding til forbrugerne om en besparelse på 18%.

Ifølge driftsbudgettet regnes der med en gennemsnitsomkostning pr. husstand pr. år incl. moms på 
23.451 kr. Budgettet er kun et udkast og er ikke dækkende, da man endnu ikke kender de præcise 
tal for afskrivningerne og renterne (afhænger af det lån, der hjemtages).

I forhold til lånemulighedernes indflydelse på varmeprisen, fremgik det, at varmeprisen er baseret 
på en låneperiode på 18 år. 

Kommunen har lavet en købs- og driftsaftale med EON, der indebærer følgende konsekvenser for 
brugerne:
- Forbrugerne får mere indflydelse på fremtiden (2 repræsentanter i bestyrelsen).

- Da ikke alle fjernvarmebrugere er medlem af SFL, skal de to forbrugerrepræsentanter vælges 
(udpeges) af samtlige forbrugere.

- Kommunen har tidligere i brev til forbrugerne lovet en gennemsnitlig besparelse på 18%.
Denne besparelse, der ikke tager udgangspunkt i de af E.ON anmeldte tariffer, udleveret til 
forbrugerne, for 2010/11 ligger nu på 13% eller væsentligt under.



- Uanset den lavere forrentning ved et kommunegaranteret lån hviler besparelsen alene på en 
forlængelse af lånet og en deraf følgende forlænget bindingsperiode.

- Kommunen lever ikke op til sine egne løfter om gennemskuelighed. Driftsaftalen er endnu ikke 
tilgængelig for os.

- Kommunen holder sit løfte om gennemsigtighed i forhold til regnskaber og budgetter og lover at 
ville følge dansk Fjernvarmes leveringsbestemmelser.. 

Tilslutningen bør efter overdragelsen give
- større tryghed og gennemskuelighed
- demokratisk indflydelse med repræsentanter i bestyrelsen
- bedre mulighed for billiggørelse af varme v.hj.a. alternativ energi fremover

Men:
- besparelserne er alene fremkommer som følge af lån med længere løbetid
- og der er ikke udsigt til væsentligt billigere varmepriser (det tidligere udgangspunkt).

På den basis må brugerne i Slagslunde selv afgøre, om de vil tilslutte sig eller ej.

Referent: Annalisa Tams.


