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Slagslunde rejser fælles erstatningskrav mod EON DANMARK A/S.

Næsten 200 fjernvarmekunder i Nordsjælland vil nu gå rettens vej for at kræve 7-8 mio kr. 
tilbagebetalt af E.ON. Ifølge deres  kontrakt om levering af fjernvarme har de betalt alt for meget, 
siden E.ON i 2005  overtog byens fjernvarmeværk i Slagslunde fra NESA. 

Alle husstande indgik i 1995 en individuel kontrakt  med NESA om levering af fjernvarme, med en 
meget specificeret skriftlig prisgaranti. Denne prisgaranti har E.ON brudt.  Priserne er siden E.ON's 
overtagelse steget langt udover den pris, der var kontraktligt aftalt med NESA.

Fjernvarmekunderne er enige om, at det er nu, der skal kræves penge tilbage, og nu der skal 
kæmpes for rimelige priser i fremtiden, udtaler bestyrelsen for Slagslunde Fjernvarmelaug.

Slagslunde er en lille landsby, der kæmper mod en multinational koncern med en omsætning på 
mere end 420 mia kr. kr. på verdensplan. Det sker i harme over, at den store koncern negligerer 
forbrugerbeskyttelsen i aftaleloven og markedsføringsloven, og ikke respekterer, at en aftale er en 
aftale. Man kan som fjernvarmeaftager hos E.ON åbenbart ikke føle sig sikker, selv med en 
kontraktligt indgået prisgaranti.

Også Energitilsynet har fokus på E.ON's varmeforsyningsvirksomhed. Her er man i gang med en 
større undersøgelse af E.ON's forretningsmetoder. Andre fjernvarmekunder gør også  oprør mod 
E.ON.  I Ørslev-Terslev (Faxe kommune) er 170 fjernvarmeaftagere i færd med at melde sig ud af 
E.ON's fjernvarmeforsyning, til trods for at E.ON forlanger, at de hver skal betale 50.000 – 100.000 
kr. i godtgørelse for at udtræde. Flere af dem er derfor gået sammen i et fælles søgsmål mod E.ON. 
I Skævinge, Hillerød kommune, er den gennemsnitlige varmeregning fra E.ON for et 130 m2 stort 
hus på 31.602 kr. om året. Her har fjernvarmeaftagerne slet ikke mulighed for at framelde sig som 
kunde, da Hillerød kommune har pålagt dem en tilslutningspligt, der desværre  stavnsbinder dem til 
E.ON.


