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Kontorchef Kamma Holm Jonassen
Energitilsynet
Nyropsgade 30
1780 København V.

Frederiksborg Amts Avis bragte den 28. ds. en artikel med overskriften "Energitilsynet gransker E.ONs 
priser". I artiklen er De citeret for at sige, at det er et åbent spørgsmål om den undersøgelse, som Ener-
gitilsynet er i færd med at lave vedrørende E.ONs prisfastsættelser, også omfatter de interne transakti-
oner mellem E.ONs varmeselskab og deres moderselskaber i Danmark, Sverige og Tyskland.

I denne anledning skal jeg oplyse, at Slagslunde Fjernvarmelaug sendte en redegørelse vedrørende 
E.ONs prispolitik til klima- og energiminister Connie Hedegaard, der netop påviser, hvorledes de in-
terne transaktioner mellem E.ONs moderselskab og E.ONs datterselskaber er den direkte årsag til de 
meget store omkostninger, der væltes over på E.ONs fjernvarmekunder, medens indtjeningerne kanal-
iseres over i E.ON-koncernen. 

Connie Hedegaard har som svar på vores redegørelse oplyst, at Energitilsynet har taget spørgsmålet om 
varmeværkernes prisfastsættelse op til bedømmelse, der vil munde ud i en redegørelse til december i år 
eller januar næste år, og at Energitilsynets redegørelse således vil vurdere de forhold, som vi har gjort 
rede for omkring E.ONs praksis for prisfastsættelse. Slagslunde Fjernvarmelaugs redegørelse og Ener-
giministerens svar og avisartiklen er vedlagt.

Som det fremgår med al tydeligthed af vores redegørelse, er E.ON Varme Danmark ApS' regnskaber 
tæt forbundet med interne koncerntransaktioner, ligesom gasindkøb sker hos E.ONs egne selskaber. 
Jeg opfatter klart ministerens svar således, at Energitilsynet nu har meddelt, at disse forhold vil blive 
undersøgt. Jeg stiller mig derfor undrende over for Deres udtalelse til Frederiksborg Amts Avis og 
beder Dem oplyse, om det uanset ministerens løfte til os forbrugere, heller ikke  i denne undersøgelse 
er Energitilsynets hensigt at foretage tilbundsgående undersøgelser for så vidt angår E.ON Varme Dan-
mark ApS' regnskaber, herunder alle koncerninterne transaktioner. I den forbindelse skal jeg minde om 
varmeforsyningslovens § 23 a om ransagning, § 23 b, stk. 3, om sikring af gennemsigtighed og § 23 b, 
stk. 4, om uvildig sagkyndig assistance.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Energiminster Connie Hedegår, til Energipolitisk udvalg og Frede-
riksborg Amts Avis.

Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev
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