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Vedr. Slagslunde Kraftvarmeforsyning  
 
Egedal Kommune har afsluttet forhandlingerne med E.ON om rammerne for en 
kommunal overtagelse af Slagslunde Kraftvarmeforsyning.  
 
Udgangspunktet er, at overtagelsen skal medføre en væsentlig reduktion i den 
gennemsnitlige varmepris blandt de tilsluttede forbrugere i Slagslunde.  
 
Prisreduktionen sikres dels ved at udnytte muligheden for optagelse af 
kommunegaranterede lån, dels ved at den samlede afskrivningsperiode for 
anlægget forlænges med 10 år. For at kunne forlænge afskrivningsperioden, er 
der behov for en tilsvarende forlængelse af den enkelte varmeforbrugers 
bindingsperiode.  
 
Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har accepteret at indgå en aftale 
med E.ON, såfremt minimum 90 % af forbrugerne i Slagslunde kan acceptere, 
at deres bindingsperiode forlænges med 10år.  
 
Med de ændrede leveringsvilkår vil bindingsperioden således blive forlænget til 
1. september 2028 for alle varmekunder i Slagslunde. For varmekunder der i 
henhold til gældende lokalplan har tilslutningspligt, er vilkårene uændrede.   
 
 
Egedal Forsyning A/S 
 
Såfremt overtagelsen gennemføres, vil der blive oprettet et selvstændigt 
varmeforsyningsselskab i aktieselskabsform, som datterselskab under Egedal 
Forsyning A/S. Egedal Forsyning A/S ejes af Egedal Kommune. 
 
Egedal Forsyning A/S har besluttet at etablere en bestyrelse for datterselskabet 
med 5 bestyrelsesposter. To af disse bestyrelsesposter i varmeforsynings-
selskabet tilbydes repræsentanter for varmeforbrugerne i Slagslunde.  
 
Egedal Forsyning A/S vil anvende Dansk Fjernvarmes standard leverings-
betingelser, som aftalegrundlag med de kommende varmeforbrugere.  
 
Efter 4 år vil varmeforbrugerne i Slagslunde få tilbud om at overtage ejerskabet 
til Slagslunde Kraftvarmeforsyning til den varmeprismæssige nedskrevne værdi. 
Dette er en del af Kommunalbestyrelsens beslutning. 
 
På Egedal Forsyning A/S’ hjemmeside www.egedalforsyning.dk* foreligger 
aftalen, der vil ligge til grund for overtagelsen af anlægget fra E.ON samt udkast 
til leveringsbetingelserne. 
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Varmepriser 
 
Med forbehold for den endelige lånoptagelse ved køb af kraftvarmeanlægget i 
Slagslunde har vi, i samarbejde med Egedal Kommunes økonomiske rådgiver, 
beregnet en forventet varmepris for perioden 01.09.2010-31.12.2011: 
 
For et gennemsnitshus på 130 m² med et årligt varmeforbrug på 50,4 GJ (14 
MWh) vil den årlige omkostning udgøre ca. 23.000 kr. – 24.000 kr. incl. moms.  
 
Varmeprisen er beregnet på baggrund af en tarifering som udgøres af hhv.: 
Abonnement: 1.750 kr. pr. husstand, arealafgift: ca. 43 - 45 kr. pr. m² og 
varmeafgift pr. GJ: ca. 312 - 325 kr. (Alle priser angives incl. moms.) 
 
Det endelige budget og tarifering besluttes af bestyrelsen for varmeselskabet. 
 
Med henvisning til brevet fra Egedal Kommune 26. maj 2010 samt de benyttede 
forudsætninger for beregning af prisreduktionen, kan den forventede besparelse 
opgøres til 13 - 16%.  
 
Der gøres opmærksom på, at prisreduktionen afhænger af den længere løbetid 
på optagelsen af et kommunegaranteret lån, og den tilhørende forlængelse af 
bindingsperioden. 
 
 
Accept af forlænget bindingsperiode 
 
De bedes på vedlagte blanket meddele, om De kan acceptere en forlængelse af 
bindingsperioden til 1. september 2028, i forbindelse med Egedal Kommunes 
overtagelse af Slagslunde Kraftvarmeforsyning.  
 
Blanketten bedes returneret i vedlagte frankerede svarkuvert, således at den er 
os i hænde senest den 6. august 2010. Såfremt det fornødne antal brugere 
afgiver deres accept, vil den kommunale overtagelse blive gennemført med 
virkning fra 1. september 2010.  
 
Egedal Forsyning A/S vender tilbage med yderligere information om valg af 
forbrugerrepræsentanter, når det efter 6. august 2010 er konstateret, om der er 
tilstrækkelig tilslutning til forlængelse af bindingsperioden. 
 
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan de sendes pr. e-mail til 
forsyning@egefors.dk, mrk. Slagslunde. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Kim Røgen  / Anne M. Hansen 
Bestyrelsesformand  Direktør 
 
 
 
Bilag: Blanket og frankeret svarkuvert.  
* http://www.egedalforsyning.dk/din-forsyning/info-slagslunde-varmeforsyning 


