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Kære Fjernvarmebrugere i Slagslunde, 

 

Den 3. august 2010 afsagde Retten i Hillerød en dom, hvor det blev slået fast, at 

NESA tilbage i 1995/1996 i forbindelse med etableringen af fjernvarme havde afgi-

vet en garanti omkring fastsættelse af prisen for fjernvarme. Herefter kunne retten 

ikke give E.ON medhold i, at der skulle betales svarende til de opkrævninger, som 

E.ON havde fremsendt til to husejere i Slagslunde. 

 

Sagen er nu af E.ON anket til Østre Landsret. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår 

sagen skal behandles. 

 

Med baggrund i dommen må det kunne lægges til grund, at øvrige fjernvarmebru-

gere i Slagslunde også har betalt for meget. 

 

Det må derfor være min anbefaling, at alle fjernvarmebrugere i Slagslund snarest 

anmelder deres krav over for E.ON.  

 

Videre må det være min anbefaling, at der om fornødent udtages stævning mod 

E.ON med krav om betaling, således at der ikke indtræder forældelse. 

 

Endelig må det være min anbefaling, at yderligere betaling til E.ON alene sker un-

der protest. 
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På fællesmøde den 20/9 2010 orienterede jeg om mulighederne for, at alle fjern-

varmebrugere i Slagslunde kunne tilslutte sig en fælles sag mod E.ON, hvor kra-

vet ville blive rejst samlet mod E.ON. 

 

Fordelen for den enkelte fjernvarmebruger er, at der sikres en kompetent behand-

ling af sagen, at alle får fælles udbytte af indsatsen mod E.ON, samt at omkostnin-

gerne for den enkelte bliver mindre ved en fælles sag, end hvis hver enkelt skal fø-

re sin egen sag mod E.ON. 

 

Vedhæftet finder i en tilmeldingsblanket til brug for tilslutning til den fælles sag 

mod E.ON. 

 

1. I bedes udfylde blanketten med tydelig angivelse af navn og cpr.nr. samt adresse. 

 

2. Endvidere skal I så vidt muligt vedlægge jeres fjernvarmeopgørelse fra varmeåret 

2005/06 og frem. Hvis I ikke har opgørelserne, kan de muligt fremskaffes gennem 

E.ONs hjemmeside. 

 

3. Hvis I har den aftale, der blev indgået om levering af fjernvarme, skal den lægges 

ved. Dette gælder både aftalen fra 1995/1996 samt eventuel senere aftaler. 

 

4. Hvis I har købt huset efter at fjernvarme blev etableret i 1995/1996 må der meget 

gerne vedlægges en kopi af købsaftalen. 

 

5. Ligeledes skal I give oplysninger om, hvor I har tegnet en retshjælpsforsikring 

samt årsopgørelser for 2008 og 2009 til brug for ansøgning om fri proces. En 

oversigt over reglerne for fri proces er ligeledes vedhæftet. Til brug for fri proces 

skal I også oplyse antallet af hjemmeboende børn under 18 år. 

 

6. Hvis I ikke har eller ikke kan finde alle bilag, sendes blanketten ind med det I har. 

Om fornødent laver vi så en efterfølgende opsamling. 

 

7. Blanketten med tilhørende bilag sendes til AdvokatHuset Nordsjælland, Slotsgade 

48, 3400 Hillerød. Den kan ligeledes sendes på mail til mail@advokathus.dk. 
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8. Samtidig skal jeg bede om, at der sker indbetaling af kr. 2.000,00 til sikkerhed for 

indledende sagsomkostning. Indbetalingen skal ske til AdvokatHuset Nordsjæl-

land, Slotsgade 48, 3400 Hillerød, klientkonto i Nordea, Hillerød Afdelingen, 

reg.nr. 2230, kontonr. 0691 177 505 mærket ”E.ON” og jeres cpr.nr. Det er vigtigt 

at I angiver cpr.nr., så betalingen kan registreres korrekt. 

 

For nærmere omkring afregning, retshjælpsdækning/fri proces mv. henvises til af-

snittet i tilmeldingsblanketten. 

 

Når tilmeldingsblanket og indbetaling er modtaget her, vil I modtage en kvitte-

ringsskrivelse for, at jeres sag nu er modtaget og registreret. 

 

Fristen for tilmelding er den 25. oktober 2010. 

 

I november vil et påkrav blive fremsendt til E.ON, hvor dels jeres krav rejses, lige 

som det vil blive meddelt, at fremtidige indbetalinger sker under protest. 

 

Inden årets udgang vil der om nødvendigt blive udtaget stævning mod E.ON. 

 

Bemærk, at folk, som har ejet et hus i den periode, hvor E.ON har stået for fjern-

varmeleveringen, men som nu har solgt det, også kan have et krav mod E.ON som 

skal medtages. Hvis I er i den situation, er I velkomne til at kontakt os for nærme-

re oplysninger. 

 

Hvis I måtte have supplerende spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig, advo-

kat Majken Maegaard Albrechtsen eller min sekretær Charlotte Nielsen på telefon 

48 26 23 00. 

 

Jeg ser frem til jeres tilmelding. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan Torp Hansen 

jth@advokathus.dk 
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