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Vedr. j.nr. 1010-0123.

Kære Connie Hedegaard.

Som formand for foreningen af fjernvarmeforbrugere i Slagslunde - Slagslunde Fjernvarmelaug - sendte jeg 
dig en redegørelse den 13. oktober 2008 vedrørende E.ONs prispolitik over for sine fjernvarmekunder.

Du svarede i brev af 27. oktober 2008, at Energitilsynet er ved at se nærmere på varmepriserne og værker-
nes omkostninger, og at Energitilsynet vil vurdere de forhold, som jeg gjorde rede for omkring E.ONs prak-
sis for prisfastsættelse.

Efterfølgende har kontorchef i Energitilsynet Kamma Holm Jonassen til pressen udtalt, at det er et åbent 
spørgsmål om Energitilsynets undersøgelse også skal omfatte de interne transaktioner mellem E.ONs 
varmeselskab og moderselskaberne i Danmark, Sverige og Tyskland. Netop de koncerninterne transaktioner 
var et væsentligt punkt i min redegørelse til dig. På den baggrund sendte jeg den 30. oktober en forespørgsel 
til kontorchef Kamma Holm Jonassen, om det kunne have sin rigtighed, at dette forhold ikke ville blive 
undersøgt. Kopi af dette brev er vedlagt.

Efterfølgende er påvisningen i redegørelsen af at de fjernvarmepriser, som E.ON Varme Danmark ApS ud-
melder til os forbrugere styres af interne finansielle transaktioner, blevet yderlige bestyrket. Jeg skal henvise 
til vedlagte artikel, bragt i lokalavisen Fjordbyerne den 4. november 2008. Pressen er åbenbart i besiddelse 
af dokumenter, der påviser, hvorledes underskud fra andre af E.ON-koncernens selskaber overføres til os 
forbrugere. 

I den anledning og da jeg endnu ikke har fået svar på min tidligere forespørgsel, har jeg i dag sendt endnu 
en forespørgsel til Kamma Holm Jonassen. Kopi af denne forespørgsel er vedlagt.

Vi er vidende om, at der er rigtig mange vrede E.ON-kunder, der har henvendt sig til dig. Og  ikke uden 
grund. Vi forbrugere må afmægtigt konstatere,  at den store koncern, som E.ON jo er, med varmeforsy-
ningsloven i hånden og under dække af de stigende priser på gas og på store tab over fjernvarmenettene kan 
drive en lukrativ og "no-risk" forretning, fordi deres indtjening kanaliseres over i andre af koncernens sel-
skaber, medens underskuddene videresendes til forbrugerne. Det er en rigtig god forretning for E.ON, mens 
forbrugerne må bløde. Det er ikke rimeligt. Er fjernvarme som energikilde så dyr, som E.ON gør det til, bør 
der snarest tages tiltag til nedlæggelse af de for forbrugerne urentable værker til fordel for etablering af an-
dre energiformer eller tilslutning til nærliggende bedre økonomisk drevne værker.

I øvrigt er vi orienteret om, at alle de mange henvendelser, du har modtaget, er sendt videre til besvarelse i 



Energitilsynet. Energitilsynet har behandlet alle disse henvendelser som klager. Alle har fået det svar, at det 
er Energitilsynets vurdering , at pågældende ikke har en individuel interesse i sagen og derfor ikke er klage-
berettiget. Det er et noget særegent argument, at en fjernvarmebruger ikke skulle have en individuel interes-
se i sin egen varmeregning. Hvor magtesløse skal vi føle os?

Vi håber derfor meget, at du vil medvirke til, at Energitilsynet får  vendt hver en sten i sin undersøgelse, så-
ledes at det kan blive konstateret, om det er E.ON, der kunstigt holder priserne oppe, eller det virkelig er 
værker og net, der er urentable.

Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev
Formand for Slagslunde Fjernvarmelaug

Kopi af dette brev er også sendt til medlemmerne af Folketingets energipolitiske udvalg.



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.


