
Slagslunde Fjernvarmelaug 
Bestyrelsesmedlem Helle Toft Jensen, Højstedgårdsvej 2, Slagslunde 3660 
Stenløse.  Tlf.:  4818 4701
e-mail:    helletoft@pc.dk      

Slagslunde den 29. marts 2009

Energiklagenævnet 
Frederiksborggade 15
1360 København K

Vedr.: Klage over Energitilsynets afgørelse i sagen om partshøring, Energitilsynets sag 
nr. 4/0989-0200-0095

Slagslunde Fjernvarmelaug (SFL) indsendte den 14.12.2009, en klage, som er vedlagt i kopi,
til Energitilsynet over E.ON koncernens indregning af unødvendige udgifter i fjernvarmetarifferne 
over for fjernvarmebrugerne i Slagslunde. Denne klage gik på indregning af unødvendige udgifter i 
strid med Varmeforsyningsloven § 20.1 på flere områder:

1. Indkøb af gas
2. Salg af el
3. Køb af ydelser hos øvrige koncernselskaber
4. Renteudgifter
5. Afskrivninger og bogført værdi af anlægsaktiver
6. Opgørelse af fremmedkapitalen

Energitilsynet valgte at koble denne klage sammen med Energitilsynets generelle sag om E.ON 
koncernens prisfastsættelse af fjernvarme, men klagen fik sit eget sagsnummer 4/0920-0101-0136.

I forbindelse med et svar til Energipolitisk Udvalg på spørgsmål 31 alm. del af 16. december 2008 
fra Klima- og energiministeren fremgik det, at der i sagen skulle være partshøring. Derfor 
henvendte SFL sig endnu en gang til Energitilsynet med en forespørgsel, hvorvidt SFL kunne 
forvente at blive hørt som part i sagen. 

Energitilsynet har den 6. marts 2009 herefter truffet afgørelse om, SFL ikke er klageberettiget og 
ikke vil få partsstatus. Energitilsynets begrundelse for afslaget er, at man ikke finder, ”at 
fjernvarmelaugets medlemmer ikke har en interesse i sagen, som adskiller sig fra den interesse, som 
andre slutbrugere i E.ON Varmes forsyningsområde kunne have”. Videre siges det: ” Vedrørende 
kravet om individuel interesse er det Energitilsynets opfattelse, at medlemmerne af Slagslunde 
Fjernvarmelaug ikke vil blive særlig berørt af Energitilsynets afgørelse i sagen i forhold til andre 
varmeforbrugere, eller at visse medlemmer vil blive særligt berørt i forhold til andre forbrugere”.

Energitilsynets begrundelser for at give afslag om partshøring er SFL selvsagt ikke enig i. SFL er jf. 
de vedlagte vedtægter en interesseorganisation, som varetager kontakten med E.ON Varme 
Danmark ApS på vegne af medlemmerne, som p.t. udgør 225 af et samlet antal fjernvarmebrugere 
på 243 i Slagslunde. SFL finder, at fjernvarmelaugets medlemmer i særdeleshed har en individuel 
interesse i deres egen sag, som er rejst af SFL om fjernvarmepriserne i Slagslunde og ikke om 



priserne i andre forsyningsområder tilhørende E.ON. Ligeledes finder SFL, at især visse 
medlemmer vil blive berørt af Energitilsynets afgørelse, idet fjernvarmebrugerne i Slagslunde jo fra 
2007/08 til 2008/09 har oplevet en stigning i de faste afgifter fra typisk Kr. 3.000 til Kr.16.000 for 
et gennemsnitshus, hvilket har ført til en omfordeling af de fakturerede varmeudgifter til kunder 
med lavt energiforbrug fra kunder med højt energiforbrug, hvor kunder med lavt energiforbrug 
typisk vil betale mere end Kr. 800 i alt pr. GJ, medens kunder med højt energiforbrug typisk vil 
kunne nøjes med en samlet pris på Kr. 450 pr. GJ. Visse medlemmer af SFL vil derfor blive 
særlig berørt af Energitilsynets afgørelse.
Vi skal pointere, at SFLs klage af 14.12.2009 i kraft af de ovenfor anførte områder 3-6 netop har 
betydning for de faste afgifter, idet E.ON jo henholder sig til, at de faste omkostninger skal 
overvæltes med100% i de faste afgifter.  

Vi skal derfor bede Energiklagenævnet behandle denne klage over Energitilsynets afgørelse om 
partsstatus for SFL under hensyntagen til følgende punkter:

- Klagen er indsendt af SFL og omhandler indregning af unødvendige omkostninger i 
fjernvarmepriserne for Slagslunde.

- Visse forbrugere i Slagslunde vil blive særlig berørt af Energitilsynets afgørelse.
- En sag har mindst to parter ellers er der ingen sag. Det kan ikke være rimeligt, at kun 

modparten (E.ON) er part i en klagesag indgivet af SFL. Dette strider mod den generelle 
retssikkerhed.

- Det er ikke utænkeligt, at SFL under sagsforløbet kunne være Energitilsynet behjælpelig 
mht. ideer og oplysninger i forbindelse med undersøgelsen. 

- Når ingen forbrugere er part i sagen, har disse ingen sikkerhed for, at alle aspekter i sagen 
vil blive belyst.

     

Med venlig hilsen
Helle Toft Jensen

Bestyrelsesmedlem
Slagslunde Fjernvarmelaug

Medsendte bilag: - Energitilsynets afgørelse om partsstatus for SFL.
- SFLs klage af 14.12.2009 til Energitilsynet om indregning af       
   unødvendige omkostninger i fjernvarmetarifferne i Slagslunde.
- Vedtægter for SFL.
- Klima- og energiministerens svar til Energipolitisk 
  Udvalg af 13.01.2009.


