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I forlængelse af mit brev til Dem af 30. oktober sender jeg Dem denne artikel fra lokal-avisen Fjord-
byerne den 4. november 2008. Denne artikel bestyrker mine påvisninger i min redegørelse til Energi-
ministeren af de finansielle interne transaktioner, der foregår mellem E.ONs moderselskab og E.ONs 
datterselskaber. Af artiklen fremgår det, at pressen åbenbart sidder inde med oplysninger om, at vores 
leverandør af fjernvarme E.ON Varme Danmark ApS har til hensigt at vælte et underskud på 33 mio. 
kr. hos E.ON Produktion Danmark A/S over på os forbrugere. Som det fremgår, er det helt åbenbart 
E.ON Varmes hensigt at kræve underskud i andre af E.ON-koncernens selskaber dækket via de fjern-
varmepriser, som E.ON Varme udmelder til os forbrugere. Hvordan kan det ske, at E.ON Produktion, 
der er en selvstændig juridisk person, og som vi ikke står i kundeforhold til, kan vælte et pludseligt op-
stået underskud af den størrelsesorden over på os forbrugere?

Der foreligger en rammeaftale incl. bilag vedrørende Slagslunde, indgået mellem E.ON Produktion 
Danmark A/S og E.ON Varme Danmark ApS, der angiver E.ON Varmes betaling til E.ON Produktion 
for varme, leveret fra produktionsanlægget. Denne rammeaftale, der er anmeldt til Energitilsynet, er 
begge selskaber forpligtet til at overholde, og skulle vel være garanti for, at ubehagelige overraskelser 
som 33 mio. kr. ikke burde kunne finde sted. Har E.ON Produktion fejldisponeret, skulle det ikke 
efterfølgende være muligt at vælte en sådan fejldisposition over på forbrugerne.

Jeg har ikke modtaget Deres svar på min forespørgsel i mit brev af 30. f.m. Jeg skal derfor endnu en-
gang forespørge, om De fortsat mener, at Energitilsynet i forbindelse med sin undersøgelse af E.ON 
Varme Danmark ApS' regnskaber ikke finder det nødvendigt at inddrage en tilbundsgående undersø-
gelse af de koncerninterne finansielle transaktioner, der foregår mellem E.ON Varme Danmark ApS og 
E.ON-koncernens øvrige selskaber, således som Energiministeren har givet løfte om i sit brev af 27. 
oktober 2008 til mig? 

Dette brev er også sendt pr. mail til Dem og endvidere til Energiministeren og til Folketingets Energi-
politiske udvalg til orientering.

Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev



E.ON: Vi beskytter forbrugerne  
Selvom det ikke er længere tid siden end maj i år, at priserne på fjernvarme i Frederikssund fik 
endnu et nøk opad, ser det ud til at forbrugerne godt kan indstille sig på en endnu højere 
varmeregning i fremtiden. Det fremgår af et fortroligt dokument fra E.ON Danmark A/S, som 
Fjordbyerne er kommet i besiddelse af
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Selvom det er forbrugerne af fjernvarme, der skal betale for underskuddet på 33 millioner kroner hos E.ON 
Produktion A/S, som E.ON Varme køber gas af, mener virksomheden alligevel, at de gør deres for at beskytte 
forbrugerne. 
For ifølge Kommunikationschef i E.ON Danmark A/S Michael Strangholt, kunne virksomheden vælge at 
indkassere hele underskuddet på én gang. Planen er i stedet nu, at forsøge at overbevise Energitilsynet om, at 
regningen kan deles ud over en periode mellem 3-5 år.

”Der er kun et sted at sende regningen hen, og det er til forbrugerne. Det kan sammenlignes med at spise mad på 
en restaurant, hvor maden er spist, men regningen viser sig at være dyrere end forventet” siger Michael 
Strangholt.
Alt i alt regner selskabet med et underskud på 44 millioner for 2008. Et underskud der primært skyldes de 
stigende priser på gas.

Forbrugerne har fået nok

Selvom E.ON mener, at de beskytter forbrugerne, rejser modstanden mod de E.ON-ejede fjernvarme værker sig 
nu over hele sjælland. Forbrugerne har fået nok af de høje priser, tilslutningspligt og skyhøje regninger for at 
framelde sig E-ONs fjernvarme. Torsdag var der derfor forbrugerrepræsentanter for de E.ON-ejede værker i 
Annebergparken, Frederikssund, Skævinge, Slagslunde og Ørslev-Terslev samlet i Skævinge på Sjælland for 
at diskutere, hvordan de får råbt politikerne op. 

På trods af forskelle mellem de fem kraftvarmeværker, så fandt de 14 fremmødte hurtigt fællestrækkene: 

På grund af tinglyste deklarationer på deres ejendomme, regler om tilslutningspligt i lokalplaner eller meget 
høje udtrædelsesafgifter er de tvunget til at være tilknyttet fjernvarmeværker, som i bund og grund ikke er 
rentable. 

”Vi er havnet i en situation, hvor vi er helt uden forbrugerbeskyttelse, for varmeforsyningsloven – som ellers 
skulle beskytte den almindelige fjernvarmeforbruger – virker ikke efter hensigten. Loven har i stedet udviklet 
sig til en lov for kommercielle interesser,” siger Kim Hendry fra Skævinge,
”Hvis vi kunne vælge mellem effektive, miljøvenlige og billige opvarmningsformer, som der er masser af, så 
kunne vi bare ”handle et andet sted”. Men det kan vi ikke. For hvis vi melder os ud - hvis vi overhovedet kan 
melde os ud - så skal hver enkelt betale en udtrædelsesafgift i størrelsesordenen 80-110.000 kr. Det stavnsbinder 
os til E.ON,” siger Marie Louise Allerslev fra Slagslunde.

Og der er flere end de utilfredse beboere, som nu er begyndt at stille spørgsmålstegn ved de høje 
fjernvarmepriser. Energitilsynet som vil granske priserne for fjernvarme i Skævinge og Faxe Kommune har 
spurgt E.ON om at få indsigt i flere ting som ligger til baggrund for priserne i Ørslev og Terslev.
”Jeg kan sagtens forstå, at folk er vrede,” siger Michael Strangholt samtidig med at han forsikrer om, at E.ON 
hele tiden forsøger at regne ud, hvordan virksomheden kan optimere, så varmen bliver billigere. 

”Den primære årsag til priserne er, at mange af de værker vi har, ligger i områder, hvor der er store tab på nettet. 
Nogle steder er det over 40 procent af varmen, der stiger,” siger Michael Stranholt. og understreger, at hvis 
nettet skal forbedres er der kun ét sted at sende regningen til - forbrugerne.


