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Klima- og energiminister Connie Hedegaard
Klima- og Energiministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K

Kære Connie Hedegaard.

Varmeforsyningsloven bør fungere efter hensigten.

Vi har tidligere skrevet til dig om E.ON og deres omlægning af varmeudgiften fra en overvejende variabel 
afgift til en overvejende fast afgift, der udelukker forbrugerens mulighed for at kompensere for 
prisstigningerne gennem ændret adfærd (energibesparelse).

Som vi også tidligere har orienteret dig om, har vi gentagne gange klaget til  Energitilsynet, Energiklage-
nævnet og Ankenævnet på Energiområdet over E.ON. Energitilsynet har nu indtaget den holdning at afvise 
klager fra os forbrugere med henvisning til, at vi ikke har en væsentlig og individuel interesse i vores egen 
varmeregning. I øjeblikket har vi en klage inde hos Ankenævnet på Energiområdet vedrørende E.ONs brud 
på den kontrakt, som forbrugerne i Slagslunde har indgået om varmelevering. Og vi har en klage inde hos 
Energitilsynet over, at E.ON indregner omkostninger, som er langt fra, hvad der falder ind under de i var-
meforsyningslovens § 20 anførte nødvendige omkostninger. Jeg skal her ikke undlade at gøre opmærksom 
på , at  det ”hvile-i-sig-selv”-princip som E.ON henviser til i sit forsvar for de meget høje afgifter, omhand-
ler  ”nødvendige omkostninger”, der kan indregnes i priserne for levering af varme ved en effektiv drift af 
anlægget. Dette princip kan således ikke anvendes i sammenhængen med alle mulige andre udokumente-
rede omkostninger, som vi påviser i brev af 14/12 2008 til Energitilsynet, at E.ON har indregnet i sine var-
mepriser.

Den 25/1 2009 har vi sendt en klage til Folketingets Ombudsmand over de oven for nævnte myndigheders 
sagsbehandling.

Nu har vi yderligere den 14/2 2009 sendt en klage til Forbrugerombudsmanden vedrørende E.ONs overtræ-
delse af markedsføringsloven. Til orientering er klagen medsendt, fordi jeg særligt ønsker at henlede din op-
mærksomhed på, at vi i denne klage tilbageviser E.ONs stadige henvisning til, at E.ONs meget høje faste 
afgifter er fastsat efter varmeforsyningsloven og de retningslinjer om kostægte tarifering, som fremgår af 
Energitilsynets praksis. Flere politikere er i forbindelse med debatten om de høje faste afgifter kommet med 
udtalelser om, at stigningerne i den faste varmepris kunne tyde på et hul i lovgivningen. Men - E.ONs 
omlægning af varmeprisen hviler alene på Energitilsynets praksis. Varmeforsyningsloven er derfor 
ikke til hinder for, dels at E.ON ikke følger Energitilsynets praksis, dels at Energitilsynet pålægges at 
anlægge en mere tidssvarende praksis. 

Da det ifølge den nationale energipolitik er hensigten at en stor del af individuel naturgas skal erstattes 
med fjernvarme, skal jeg erindre om, at forudsætningen ifølge de undersøgelser som denne beslutning hvi-
ler på, er at fjernvarmeværkerne ejes i fællesskab og ikke af private virksomheder. Det burde føre til 
en beslutning om, at private varmeforsyningsvirksomheder ikke er omfattet af varmeforsyningsloven, såle-



des at en koncern som E.ON ikke længere kan udnytte varmeforsyningslovens bestemmelser til ugunst for 
forbrugerne. Jeg skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på varmeforsyningslovens § 2, stk. 4, 
hvoraf det fremgår, at økonomimi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at visse former for kol-
lektive varmeforsyningsanlæg helt eller delvis ikke skal være omfattet af loven. Det harmonerer nu engang 
ikke med varmeforsyningsloven, at en varmeforsyningsvirksomhed drives af en privat virksomhed, hvis 
formål det er at tjene penge på forbrugernes bekostning. En beslutning om at private varmeforsyningsvirk-
somheder ikke er omfattet af varmeforsyningsloven, kræver således ikke en lovændring.

Vi håber, at du vil tage disse oplysninger med i dine overvejelser om, hvordan der politisk kan sættes ind til 
gunst for de forbrugere af fjernvarme, der er kommet i klemme hos et kommercielt foretagende.

Jeg skal i øvrigt henvise til vores hjemmeside http://slagslundefjernvarmelaug.dk , hvor det er muligt at ind-
hente flere oplysninger.

Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev
Formand for Slagslunde Fjernvarmelaug

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

http://slagslundefjernvarmelaug.dk/

	Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse.  Tlf.:  4818 3884
	e-mail:  SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk

