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Uddybning af aftalegrundlaget

Slagslunde Fjernvarmelaug har i e-mail af 9. juli rejst en række spørgsmål til af-

talegrundlaget forbundet med den eventuelle kommunale overtagelse af fjern-

varmeværket i Slagslunde.

Underdækning

E.ON har overfor kommunen oplyst, at der i regnskabet for Slagslunde Kraftvar-

meforsyning eksisterer en samlet underdækning på ca. 4 mio. kr. Det er videre 

oplyst, at finansieringen af denne underdækning har været stillet i bero, bl.a. un-

der hensyn til de nu afsluttede forhandlinger med kommunen.

Underdækningen indgår ikke i overdragelsesaftalen. Dvs., at E.ON afskriver den-

ne underdækning, uanset at dele af underdækningen formentlig ville kunne 

overtages og opkræves af et kommunalt varmeforsyningsselskab.

E.ON udarbejder et varmeregnskab for perioden 1. maj 2010 til og med 31. au-

gust 2010. Såfremt dette regnskab udviser en overdækning, vil denne blive 

modregnet i tidligere års underdækning. Såfremt regnskabet udviser en under-

dækning, vil denne blive afskrevet af E.ON.

Det bemærkes, at E.ON overfor kommunen har tilkendegivet, at ovenstående 

underdækning på ca. 4 mio. kr. vil blive søgt finansieret over varmeprisen, hvis 

ikke den kommunale løsning realiseres.

Varmemængde

Forhandlingerne mellem E.ON og kommunen har naturligt taget udgangspunkt i 

de senest kendte produktionsforudsætninger for Slagslunde Kraftvarmeforsy-

ning, hvor der leveres ca. 6.000 MWh fjernvarme årligt.

Denne produktionsmængde har dannet baggrund for prisberegningerne forbun-

det med en eventuel kommunal overtagelse.
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Hvis produktionsmængden ændres væsentligt, vil dette påvirke varmeprisen. Parterne har beslut-

tet, at ”væsentligt” i denne sammenhæng falder udenfor spændet +/- 15 %, dvs. mere end 6900 

MWh eller mindre end 5300 MWh.

I overensstemmelse med varmeforsyningsloven er den faktiske varmepris et resultat af en række 

variable faktorer, herunder den mængde elektricitet, som forventes produceret på anlægget.

Såfremt den gensidige forhandlingsret kommer til anvendelse, vil det være den samlede prisdan-

nelse, som skal genforhandles, herunder el-produktionen. 

Der henvises i øvrigt til besvarelsen under punktet ”Fastprisaftale”.  

Teleaftale

E.ON har i dag aftale med TDC. Aftalen giver E.ON et årligt vederlag på 80.000 kr. eksklusiv moms, 

svarende til 100.000 kr. inklusiv moms.

Denne aftale overdrages til det kommunale varmeforsyningsselskab, forudsat  TDC giver samtykke 

til debitorskifte.

E.ON har ikke aftaler med andre teleoperatører. Et kommunalt varmeforsyningsselskab, vil naturlig-

vis undersøge, om der kan indgås yderligere aftaler med andre operatører.

Udtrædelsesgodtgørelse

Som det fremgår af overdragelsesaftalen har kommunen betinget sig, at eventuelle udtrædelses-

godtgørelser, som E.ON måtte modtage, fratrækkes købssummen med den del af godtgørelsen, der 

kan henføres til den udtrædendes andel af endnu ikke afskrevne anlægsaktiver.

Så vidt kommunen er orienteret, er der konkret to husstande, som er udtrådt pr. 1. maj i år. Kom-

munen har fået oplyst, at begge husstande har modtaget en regning fra E.ON dækkende udtræ-

delsesgodtgørelse. Det er uklart, om den fra E.ON fremsatte fordring bestrides. En afklaring forven-

tes først at foreligge efter den eventuelle overdragelse af Slagslunde Kraftvarmeforsyning til kom-

munen.

Fastpris

I forbindelse med et møde mellem Slagslunde Fjernvarmelaug og Egedal Forsyning A/S, blev der 

bl.a. stillet spørgsmål ved lovligheden af en ”Fastprisaftale”.

Kommunen antager, at spørgsmålet var motiveret af Energitilsynets notat fra 2009 om undersø-

gelse af E.ONs prisfastsættelse.

Et centralt stridspunkt mellem forbrugerne og E.ON har været (og er) prisdannelsen i værket. Efter 

forbrugernes opfattelse, er E.ONs prisstruktur uigennemsigtig, hvilket betyder uforudsigelige var-

mepriser.
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Kommunen har en samfundsøkonomisk og miljømæssig interesse i at bevare den kollektive varme-

forsyning i Slagslunde. Derfor må en eventuel aftale nødvendigvis adressere overstående strids-

punkt.

Kommunen har i det hidtidige forløb anvendt formuleringen ”Fastprisaftale”, uanset at denne i en 

snæver juridisk tolkning kan være misvisende. Den endelige driftsaftale vil således ikke være en 

fastprisaftale, idet priserne vil kunne ændres mellem årene i de fire år aftalen løber.

Med formuleringen henviser kommunen til den gennemsigtighed for brugerne, herunder forudsige-

lighed med hensyn til baggrunden for beregningen af varmeprisen, som strukturen i driftsaftalen vil 

sikre.

Kommunen har gennemgået Energistyrelsens notat og her særligt hæftet sig ved punkt 15, hvoraf 

bl.a. fremgår ”(…)Varmeforsyningsloven er ikke til hinder for, at varmeforsyninger indgår admini-

strationsaftaler m.v. Men det må være et krav, at aftalerne er omkostningsbestemte og er gen-

nemskuelige for brugerne(kommunens underunderstregning).(…)”

I bilag A til Driftsaftalen (prisbilaget) har kommunen betinget sig, at E.ON én gang årligt aflægger 

regnskab for el-produktionen, herunder det modtagne offentlige tilskud.

Endvidere har kommunen i overdragelsesaftalens punkt 9.9 forpligtet E.ON til at medvirke i for-

nødent omfang, hvis Energitilsynet skulle kræve yderligere oplysninger i tilknytning til driftsaftalen.

Nærværende brev er sendt d.d. med e-mail samt almindelig post.

Med venlig hilsen

Peter Elman Hansen

indkøbschef
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