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Indholdsfortegnelse   
1.   Godkendelse af dagsorden (B) Alle  
2.   Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Alle  
3.   Gensidig orientering (O) Alle  
4.   Ansøgning til Realdania Puljen ’Regn i Byer’ (O) Alle  
5.   Forberedelse af generalforsamling (B) Alle  
6.   Gennemgang af forretningsorden og bestyrelsesud-

valg (B) 
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7.   CSR-politik og input til årsrapport 2017 (B)   
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Fraværende: Jens K. Jensen og Kasper Nørbjerg.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)
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Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender dagsordenen.   
 

 
 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)
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Bestyrelsen godkendte referatet.

Beslutning for punkt 2: Godkendelse af referat (B)
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Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet den 22. december 2016. 
 

 
 

Punkt 2: Godkendelse af referat (B)
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Formand Asger Kej orienterede om, at han og administrerende direktør Michael Brandt deltager på
ejerkommunernes Økonomiudvalgsmøder i februar, hvor de beretter om, hvad selskabet har lavet de foregående år,
og hvad der påtænkes for det kommende år – med fokus på opfyldelse af ejerkommunernes forventninger til
selskabet (blandt andet realisering af synergier, være en stærk og kompetent samarbejdspartner for erhvervslivet,
katalysator for regional udvikling, en ambitiøs miljø- og klimaprofil, være en attraktiv arbejdsplads, bidrage til at
realisere ejernes klima- og miljømål, sikre høj forsyningssikkerhed og sundhed). Der står i ejeraftalen, at Fors A/S
skal aflægge en årlig skriftlig statusrapport. Det er imidlertid efterfølgende aftalt, at der i stedet gives en mundtlig
præsentation for ejernes Økonomiudvalg.

Der har været afholdt møde med fire konsulentvirksomheder, som er blevet bedt om at komme med bud på
udarbejdelse af analyse omkring samling af de administrative funktioner. Analysen ventes færdig til
bestyrelsesmødet i juni, hvor den valgte konsulent fremlægger analysens resultater for bestyrelsen.
Forretningsudvalget vælger en af de fire konsulentvirksomheder, hvorefter bestyrelsen ikke involveres yderligere i
konsulenternes analysearbejde.

Administrerende direktør Michael Brandt orienterer om, at Fors A/S – som sidste år – deltager på Folkemødet. Vi
har opfordret vores tre brancheorganisationer (DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme) til at lave et
fælles forsyningstelt. De tog opfordringen til sig og etablerer et fælles forsyningstelt.

Der har ikke været arbejdsmiljø- eller øvrige miljøsager siden seneste bestyrelsesmøde. Mogens Nørskov Madsen
stillede opklarende spørgsmål til punktet.

Fors A/S påtænker at frasælge to matrikler. Roskilde Kommune har rettet henvendelse omkring køb af areal ved
Rådmandshaven og en nabo til en nu nedlagt pumpestation har ligeledes rettet henvendelse om køb af et mindre
areal – ca. 100 m2.

Beslutning for punkt 3: Gensidig orientering (O)
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Gensidig orientering (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Bestyrelsen og direktionen orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste bestyrel-
sesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen. 
 
Anbefaling:    
At orienteringen tages til efterretning.   
 

 
 

Punkt 3: Gensidig orientering (O)
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 4: Ansøgning til Realdania Puljen 'Regn i Byer' (O)
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Ansøgning til Realdania Puljen 'Regn i Byer' (O) 
 

Sagsbehandler: BN 

 
Sagsfremstilling: 

  

Fors A/S har givet tilsagn om at deltage i to ansøgninger til puljen ”Regn i Byer” sammen 
med henholdsvis Holbæk Kommune og Roskilde Kommune. Puljen er udbudt af Realda-
nia, SVANA, DANVA, KTC og Forsikring & Pension og tildeler 250.000 kr. til rådgivning til 
fire forsøgsprojekter der skal styrke udviklingen af klima tilpasning med merværdi i et 
konkret område. Puljen kan søges af kommuner og vandselskaber i samarbejde, og an-
søgningsfristen er 24. januar 2017. 
 
Holbæk Kommune søger sammen med Fors A/S om støtte til at udvikle en klimarobust 
regnvandsløsning til et nyt stort boligprojekt i Holbæk Have, som vil medføre en markant 
fortætning af bebyggelsen i centrum af byen. Roskilde Kommune søger sammen med 
Fors A/S støtte til det store stationsprojekt i Ny Østergade-området og har fokus på sam-
skabelse mellem regnvandsløsningen og projektets øvrige målsætninger for en bære-
dygtig og levende bydel. 
 
De projekter, der udvælges til at modtage støtte af Regn i Byer, vil blive pionerer i arbej-
det med klimatilpasning og skal som fyrtårnsprojekter vise vejen for andre kommuner 
og vandselskaber.  
 
Der skal i ansøgningen vedlægges en hensigtserklæring, for begge projekter fra hen-
holdsvis Fors A/S bestyrelse og de tre kommuners Klima- og Miljøudvalg, som viser at 
projekterne er politisk og strategisk forankrede. I Fors A/S er ansøgningerne forankrende 
i det strategiske projekt ’4.4 Ny regnvandshåndtering’ – et strategisk projekt som skal 
udarbejdes i samarbejde med ejerkommunerne. 
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
Grundet den korte ansøgningsfrist (24. januar 2017) har formand Asger Kej på vegne af 
bestyrelsen underskrevet ansøgningerne. 
 
Fors A/S vurdering:   
Projektet er en god mulighed for i samarbejde med to af vore ejerkommuner at udvikle 
nye klimaløsninger, som eventuelt kan implementeres i vort eget forsyningsområde, og 
samtidig sætte Fors A/S på landkortet. Derudover understøtter deltagelse i projektet det 
strategiske projekt ’4.4 Ny regnvandshåndtering’ 
 
Økonomi:   
Projektet har ingen direkte økonomiske konsekvenser i sig selv, da parterne ikke er bun-
det til at skulle gennemføre et eventuelt anbefalet forsøgsprojekt. 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 

Punkt 4: Ansøgning til Realdania Puljen 'Regn i Byer' (O)
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• Bilag 04.1 - Underskrevne ansøgninger til 'Regn i byer'.pdf
Bilag til Punkt 4: Ansøgning til Realdania Puljen 'Regn i Byer' (O)
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Bestyrelsen besluttede den fremlagte proces.

Bestyrelsen besluttede det fremlagte forslag til dagsorden.

Beslutning for punkt 5: Forberedelse af generalforsamling (B)
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Forberedelse af generalforsamling (B) 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsresume:  
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for 
de i lovgivningen og i vedtægterne fastsatte grænser. Bestyrelsen modtager udkast til 
dagsordenen og forslag til protokol til gennemsyn inden den fremsendes til ejerne. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at den hvert år på februar-mødet forbereder generalforsam-
lingen. 
 
Sagsfremstilling:   
Der afholdes generalforsamling for Fors Holding A/S og Fors A/S tirsdag den 16. maj 2017 
fra klokken 10.00 til klokken 11.30. Generalforsamlingen afholdes hos Fors A/S, Betonvej 
12, 4000 Roskilde. 
 
Processen frem til generalforsamlingen den 16. maj 2017 er: 
 
23.01: Indledende snak i Forretningsudvalget om ønsker til dagsordenen 
06.02: Første snak i bestyrelsen om afvikling og ønsker til dagsorden 
13:02: Ejermøde og indledende drøftelse af ønsker til dagsordenen 
16.02: Udsendelse af mail til ejerkommunerne om ønsker til dagsorden  
07.04: Sidste frist for ejerkommunernes ønsker til dagsorden  
27.04: Orientering om dagsorden til generalforsamling for bestyrelsen  
28.04: Fremsendelse af dagsordenspunkter uden bilag til ejerkommuner 
02.05: Ejermøde inden generalforsamling 
02.05: Gennemgang af materiale til generalforsamling i Forretningsudvalget 
02.05: Sidste frist for udsendelse af dagsorden og bilag til ejerkommuner 
 
Ifølge selskabets vedtægter skal generalforsamlingen som minimum have nedenstående 
standardpunkter: 
 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af årsrapport 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god-

kendte årsrapport 

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse* 

6. Valg af revisor 

7. Vederlag til bestyrelsen 

8. Eventuelt 

* Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion indebærer, at bestyrelse og direktion som udgangspunkt er ansvarsfri i forhold til 

oplysninger, som fremgår af selskabets årsrapport. Forudsætningen herfor er naturligvis, at der i al væsentlighed er givet rigtige og fuld-

stændige oplysninger i årsrapporten. Decharge indebærer ikke ansvarsfrihed for bestyrelsens og direktionens beslutninger om andre for-

hold, som ikke er afspejlet i årsrapporten. 

 
For at sikre at ejerne har tid til at indarbejde deres ønsker, fremsendes mail til ejerkom-

Punkt 5: Forberedelse af generalforsamling (B)
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munerne om, at de skal fremsende forslag til dagsordenen. Desuden er der afholdt ejer-
møde 13. februar 2017, hvor ejerne er blevet præsenteret for muligheden for at for-
enkle selskabskonstruktionen i Fors-koncernen samt eventuelt ændre i bestyrelsessam-
mensætningen i holding- og serviceselskaberne.  
 
På den baggrund forventes det (afklares på ejermødet den 13. februar 2017), at dagsor-
denen – foruden standardpunkterne – vil have følgende to punkter: 
 

 Samling af netselskaberne i koncernen 

 Bestyrelsessammensætning og -kompetencer i holding- og netselskaberne 
 
Der kan ske en drøftelse af bestyrelsessammensætningen i løbet af foråret og ved efter-
årets strategiseminar kan ønskede kompetencer drøftes mere indgående. 
 
Retsgrundlag:   
Selskabslovens §76-110 
Vedtægter for Fors Holding A/S §8 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager den fremlagte proces til orientering. 
 
At bestyrelsen fastlægger dagsordenen. 
 

 
 

 

Punkt 5: Forberedelse af generalforsamling (B)
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Bestyrelsen gennemgik den fremlagte forretningsorden.

Bestyrelsen besluttede at fastholde de nuværende bestyrelsesudvalg.

Beslutning for punkt 6: Gennemgang af forretningsorden og bestyrelsesudvalg (B)
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Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden og be-
styrelsesudvalg (B) 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsresume:  
Forretningsordenen er bestyrelsens vejledning, arbejdsplan og huskeliste, og den skal 
derfor bruges som en hjælp i bestyrelsesarbejdet. Forretningsordenen er en dynamisk 
størrelse, der kan og skal tilpasses selskabet i takt med dets udvikling. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at den en gang årligt – på februar-mødet – gennemgår den 
aktuelle forretningsorden. 
 
Den gældende forretningsorden blev vedtaget på bestyrelsesmødet 14. juni 2016. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Forretningsorden: 
Forretningsordenen må ikke opfattes formalistisk og som et nødvendigt onde. Tværti-
mod er den bestyrelsens vejledning, arbejdsplan og huskeliste, og den skal bruges som 
hjælp i bestyrelsesarbejdet. 
 
Selskabsloven indeholder alene forslag til, og ikke krav om, hvad der kan være omfattet 
af forretningsordenen. Loven beskriver, hvad bestyrelsen kan overveje at tage med i den 
forretningsorden, som skal danne grundlag for dens arbejde. Selskabslovens § 130 er 
ikke udtømmende. Dette forhold stiller krav til hvert enkelt selskabs bestyrelse til kon-
kret at indrette sig efter selskabets behov – altså tænke over, hvordan arbejdet i besty-
relsen udføres bedst for netop det pågældende selskab. Rigtigt udformet og anvendt er 
forretningsordenen bestyrelsens vigtigste arbejdsredskab. 
 
Forretningsordenen skal udfærdiges på en måde, som dels adresserer de formelle, sel-
skabsretlige forhold og dels inddrager forretningsmæssige forhold, som gør sig gælden-
den for det enkelte selskab. 
 
Af selskabslovens § 130, stk. 1 følger, at hvis bestyrelsen består af flere medlemmer, skal 
der ved en forretningsorden træffes nærmere bestemmelser om udførelse af bestyrel-
sens hverv. Efter selskabslovens ikrafttrædelse skelnes der nu ikke længere mellem ak-
tie- og anpartsselskaber i forhold til pligten til at udarbejde en forretningsorden. Det 
afgørende er, hvilken type ledelsesstruktur det enkelte kapitalselskab har valgt, nemlig 
om der er valgt en bestyrelse, og om dette øverste ledelsesorgan har flere medlemmer. 
Det eneste punkt hvor selskabsloven skelner mellem forskellige typer kapitalselskaber 
er i forhold til statslige aktieselskaber. 
 
Bestyrelsesudvalg: 
Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler tre almindeligt anerkendte ledelsesudvalg 
– vederlagsudvalg, nomineringsudvalg og revisionsudvalg. Formålet med at nedsætte 
disse udvalg er at kvalificere bestyrelsens beslutningsgrundlag og forankre væsentlige 
beslutninger hos dens medlemmer. 
 

Punkt 6: Gennemgang af forretningsorden og bestyrelsesudvalg (B)
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Etableringen af bestyrelsesudvalg har alene et forberedende formål forud for behand-
ling i bestyrelsen og må ikke medføre, at væsentlig information, som alle medlemmer af 
bestyrelsen har behov for at modtage, alene tilgår udvalget, eller at den fornødne be-
handling i bestyrelsen begrænses eller undlades. 
 
Mulige bestyrelsesudvalg: 
 
Revisionsudvalg 
Bestemmelserne om revisionsudvalg fremgår allerede af revisorloven. Imidlertid er det 
efter revisorloven muligt, at det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) som helhed vareta-
ger revisionsudvalgets funktioner. Det er imidlertid komitéens vurdering, at det vil være 
til gavn for selskaber, hvis enkelte bestyrelsesmedlemmer, som det er tilfældet for de 
øvrige ledelsesudvalg, har mulighed for at fordybe sig i de specifikke problemstillinger 
for derved at forberede et fuldt oplyst beslutningsgrundlag for bestyrelsen. Derfor an-
befaler komitéen, at selskaber nedsætter et egentligt revisionsudvalg. Revisionsudval-
gets overordnede formål er at overvåge regnskabsaflæggelsesproceduren samt den eks-
terne revisors arbejde. Yderligere har revisionsudvalget til opgave at overvåge, om sel-
skabets interne kontroller og risikosystemer fungerer effektivt samt sikre selskabets 
nødvendige forsikringer. 
 
Vederlagsudvalg 
Vederlagsudvalget fremkommer med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer 
af bestyrelse og direktion samt sikrer, at vederlaget er i overensstemmelse med selska-
bets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. 
 
Nomineringsudvalg 
Nomineringsudvalget har bl.a. som forberedende opgave, at beskrive de kvalifikationer, 
der kræves i bestyrelse og direktion samt årligt vurdere de kompetencer, der er i besty-
relse og direktion. Ligeledes skal nomineringsudvalget overveje forslag til kandidater til 
bestyrelse og direktion. 
 
Retsgrundlag:   
- LBKG 2015-09-14 nr. 1089 (Selskabsloven) § 130 
- Årshjul for bestyrelsesmøder i Fors A/S 
- Bestyrelsens forretningsorden 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Selskabsloven indeholder alene anbefalinger til, og ikke krav om, hvad der kan være om-
fattet af forretningsordenen. Det er således bestyrelsen selv, der suverænt beslutter, 
hvilket indhold forretningsordenen skal have – men forretningsordenen må naturligvis 
ikke indeholde bestemmelser, som er i modstrid med lovgivningen eller selskabets ved-
tægter. En bestyrelse er kun bundet af bestemmelser i en ejeraftale, hvis disse bestem-
melser tillige er indeholdt i selskabets vedtægter.  
 
For noterede selskaber skal der være et samspil mellem corporate governance-anbefa-
linger (Anbefalinger for god selskabsledelse) og selskabets forretningsorden, men også 
for andre selskaber kan det være hensigtsmæssigt at skele til corporate governance-

Punkt 6: Gennemgang af forretningsorden og bestyrelsesudvalg (B)
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anbefalingerne. 
 
Revisor har en selvstændig forpligtelse til at påse, at selskabet har udarbejdet en forret-
ningsorden. 
 
Bestyrelsen bør løbende efterse, om forretningsordenen er i overensstemmelse med 
lovgivningen, selskabets vedtægter og tilpasset selskabets udvikling.  
 
Bestyrelsen har allerede nedsat et valgudvalg, hvor Julie Hermind repræsenterer besty-
relsen. Valgudvalget vil i 2017 blandt andet beskæftige sig med valg af medarbejdere og 
kunder til bestyrelsen for henholdsvis Fors Holding A/S og vand- og spildevandsselska-
berne i koncernen.  
 
I lyset af McKinsey-rapporten og den øgede fokus på bestyrelsesmedlemmers kompe-
tencer, kan bestyrelsen drøfte muligheden for at oprette et nomineringsudvalg med det 
formål overordnet at drøfte sammensætning og størrelse af direktionen og bestyrelsen. 
Desuden kan bestyrelsen drøfte nedsættelse af et revisionsudvalg (revisions- og risiko-
udvalg) og vederlagsudvalg. 
 
Da bestyrelsens nuværende forretningsorden blev vedtaget 14. juni 2016 vurderer Fors 
A/S, at den fortsat er dækkende for selskabet og dets udvikling. Det bør dog overvejes, 
om bestyrelsen bør følge Komitéen for god selskabsskiks anbefaling og nedsætte et eller 
flere bestyrelsesudvalg.  
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen gennemgår bestyrelsens forretningsorden. 
At bestyrelsen beslutter om den ønsker at nedsætte et eller flere bestyrelsesudvalg. 
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• Bilag 06.1 - Forretningsorden.pdf
Bilag til Punkt 6: Gennemgang af forretningsorden og bestyrelsesudvalg (B)
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Bestyrelsen godkendte med mindre sproglige rettelser den fremlagte CSR-politik. Dog med den justering at
måltallet for kønsmæssig sammensætning i bestyrelsen justeres fra 35 % til 33 %.

Det skal tydeligt fremgå af CSR-rapporten, at bestyrelsens sammensætning bestemmes af ejere, medarbejdere og
kunder.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte målsætning med den tilføjelse, at der skal være et måltal på fem elevpladser/
lærlinge i Fors A/S fordelt bredt over hele virksomheden. Dette skal nås i 2018.

Bestyrelsen ønsker, at der til bestyrelsesmødet i februar 2018 udarbejdes målsætninger for vandområdet.

Beslutning for punkt 7: CSR-politik og input til årsrapport 2017 (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

CSR-politik og input til årsrapport 2017 (B) 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsresume:  
Bestyrelsen for Fors A/S godkendte på sit møde den 28. april 2016 en CSR-politik for Fors 
A/S. På mødet gav bestyrelsen udtryk for, at den ønskede konkrete målsætninger på 
CSR-området.  
 
Sagsfremstilling:   
På baggrund af bestyrelsens ønske er der udarbejdet et revideret forslag til CSR-politik 
hvoraf det tydeligt fremgår, at der årligt fastlægges og afrapporteres på målsætninger 
inden for CSR-området. CSR-politikken udtrykker dermed Fors A/S kontinuerlige ambi-
tion om at gøre en forskel for vores omverden.  

Fors A/S konkrete målsætninger på CSR-området på både langt og kort sigt foreslås så-
ledes udarbejdet og revideret løbende. 
 
I forlængelse heraf udarbejdes der en årlig rapportering med fremdrift og status på de 
forskellige målsætninger for bestyrelsen og i vores CSR-rapport. Nye målsætninger skal 
godkendes af bestyrelsen en gang om året.  
 
Foreslåede målsætninger for 2017-2025 fremgår af vedhæftede bilag. 
 
CSR-rapporten for 2016 ventes at kunne blive præsenteret for bestyrelsen på bestyrel-
sesmødet den 27. april 2017.   
 
Retsgrundlag:   
Årsregnskabslovens §99a & §99b. 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Ved at have en dynamisk tilgang til vedtagelsen af nye målsætninger på CSR-området 
sikres at de fastlagte målsætninger – i modsætning til faste målsætninger – altid er am-
bitiøse samt forankret i bestyrelse og ledelse. 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen kommer med forslag til temaer i CSR-rapporten. 
 
At bestyrelsen godkender den reviderede CSR-politik. 
 
At bestyrelsen godkender de fremlagte CSR-målsætninger for perioden 2017-2025. 
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• Bilag 07.1 - Udkast til CSR-politik for Fors A_S.pdf
• Bilag 07.2 - CSR-målsætninger 2017.pdf

Bilag til Punkt 7: CSR-politik og input til årsrapport 2017 (B)
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Bestyrelsen godkendte budgetudvidelsen.

Beslutning for punkt 8: Udvidelse af anlægsbudgettet til fjernvarmeudvidel-sen i Himmelev (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Udvidelse af anlægsbudgettet til fjernvarmeudvidelsen 
i Himmelev (B) 
 

Sagsbehandler: BN 

 
Sagsresume:  

  

Bestyrelsen bevilligede på mødet den 17. november 2016 otte millioner kroner til kun-
deprojektet om fjernvarmeudvidelse i Himmelev i Roskilde. Bestyrelsen blev dengang 
orienteret om, at det fremlagte budget var udarbejdet på baggrund af tilsagn om tilslut-
ning fra kunder i dele af området, og at det muligvis gav mening efterfølgende at udvide 
budgettet, hvis der kom flere tilsagn om tilslutning fra andre dele af området.  
 
Efterfølgende er der gennemført en markedsføringsindsats og udarbejdet en revideret 
businesscase for fjernvarmeudvidelsen. På den baggrund anmodes bestyrelsen om at 
udvide 2017-budgettet med 9,8 millioner kroner. 
 
Sagsfremstilling:   
Fjernvarmenettet i Himmelev er siden 2013 udbygget i takt med kundernes interesse og 
behov for tilslutning.  

Fremgangsmåden for fjernvarmeudvidelsen er således, at der forud for forventet op-
start i et område, markedsføres og informeres om mulighederne for fjernvarme. Beslut-
ningen om at gå i gang med at udbygge et område tages, når ca. 70 % af ejendommene 
har tilkendegivet positiv interesse for fjernvarme. 

Fokus har i forlængelse heraf været at få udbygget fjernvarmen på strategisk placerede 
veje gennem Himmelev, og på den måde på længere sigt forsyne hele bydelen. Den stra-
tegiske tilgang skal sikre det størst mulige aftag af fjernvarme og dermed indtægt fra 
varmesalget.  

Ved budgetlægningen i 2016 blev der afsat midler til konvertering i de områder, hvor 
der på daværende tidspunkt var tilkendegivet positiv interesse for fjernvarme. Derfor er 
der i det oprindelige budget for fjernvarmeudbygningen ikke afsat midler til yderligere 
anlægsarbejde i 2017.  

Efter gennemførelsen af en markedsføringsindsats og udarbejdelse af en businesscase 
viser det sig, at det kan give mening at påbegynde yderligere udbygninger i 2017.  

Der er udarbejdet et overordnet skøn over projekterne for at kunne fremstille et budget. 
Der skal udføres projektering og udbud af projekterne før den endelige økonomi og tids-
plan er kendt. Der er en risiko for at det ikke er alle yderligere udbygninger, der kan 
gennemføres i 2017.  

Bestyrelsen vil i forbindelse med budgetrapporteringer blive orienteret om fremdriften 
på disse projekter. 

Retsgrundlag:   
Fjernvarmeprojektet i Himmelev er godkendt i flere delprojektforslag, hvor samfunds-, 
selskabs-, og brugerøkonomi er vurderet positivt. Projektforslagene er udarbejdet efter 
retningslinjerne i Varmeforsyningsloven, LBK nr. 1307 af 24/11/2014. 
 
Høring:   

Punkt 8: Udvidelse af anlægsbudgettet til fjernvarmeudvidel-sen i Himmelev (B)
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- 
 
Fors A/S vurdering:   
Fors A/S opererer med tre typer af investeringer:  
 

 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx 
nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. 

 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 
nedslidning, fx kloakrenoveringer. 

 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er 
forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Der er her tale om et kundeprojekt, der udbygger fjernvarmen til nye kunder. Yderligere 
er en af ledningerne i udbygningen, som ønskes gennemført i 2017, den sidste strategisk 
placerede vej der mangler for at have ’rygraden’ i fjernvarmenettet i Himmelev på plads.  
 
Positive tilbagemeldinger giver behov for budgetudvidelse. Et accelereret tempo på 
fjernvarmeudvidelsen medvirker desuden til at skabe yderligere interesse for tilslutning 
til fjernvarmenettet i de områder af Himmelev, som endnu ikke har mulighed for at til-
slutte sig. 

Forsyning med fjernvarme i Himmelev vil ikke kun give kunderne en driftssikker og nem 
varmeforsyning, men også reducere CO2 emissioner når gas og olie i området fortræn-
ges. Dette er både i tråd med Roskilde Kommunens ønsker såvel som nationale/interna-
tionale aftaler. 
 
Økonomi:   
Ved at udvide budget med 9,8 millioner kroner udgør budgettet til fjernvarmeudvidel-
sen i Himmelev i 2017 17,8 millioner kroner. Grundet den høje grad af positive tilkende-
givelser vurderes det, at investeringen senest bør gennemføres i 2018.  

Der er udarbejdet en businesscase som viser, at det foreslåede projekt samlet set er 
selskabsøkonomisk rentabelt allerede fra 2018 (se bilag med businesscase). En udvidelse 
af budgettet har således ikke konsekvenser for fjernvarmeprisen. 

Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender budgetudvidelsen med 9,8 millioner kr. 
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• Bilag 08.1 - Økonomisk Businesscase Himmelev Konvertering.pdf
Bilag til Punkt 8: Udvidelse af anlægsbudgettet til fjernvarmeudvidel-sen i Himmelev (B)
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Bestyrelsen godkendte det fremlagte paradigme for overtagelse af private vandværker. Dog med den justering, at
det skal tydeliggøres, at Fors A/S ved en overtagelse ikke ønsker at overtage flere forpligtigelser fra sælger, end
dem sælger tydeligt gør opmærksom på i forbindelse med indgåelse af aftale om overtagelse.

Beslutning for punkt 9: Paradigme for overtagelse af private vandværker (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Paradigme for overtagelse af private vandværker (B) 
 

Sagsbehandler: BN 

 
Sagsresume:  
Fors A/S er løbende i dialog med private vandværker der ønsker, at vi overtager vand-
forsyningen til deres kunder. De seneste år har der været gennemført et par overtagel-
ser. Fælles for disse er, at Fors A/S har nedlagt de mindre private vandværker, og koblet 
de nye kunder på det eksisterende ledningsnet.  
 
Der har ikke tidligere været et paradigme for disse overtagelser. 
 
På den baggrund besluttede bestyrelsen for Fors A/S på sit møde den 14. juni 2016, at 
der skulle udarbejdes et paradigme for overtagelse af private vandværker, og at et så-
dant paradigme skal godkendes af bestyrelsen. 
 
Sagsfremstilling:   
For at kunne håndtere de private vandværker ens uanset hvilken af ejerkommunerne de 
er beliggende i, har advokatfirmaet Horten udarbejdet et paradigme for overtagelse af 
vandværker. Paradigmet beskriver de selskabsretslige vilkår for overtagelse samt på 
hvilke tekniske og økonomiske forudsætninger en overtagelse kan finde sted. 
 
Paradigmet er udarbejdet på baggrund af en konkret aftale om overtagelse af Allerslev 
Vandværk i Lejre Kommune. Paradigmet er dog dynamisk, således at en aftale nemt kan 
tilpasses de særlige forhold der gør sig gældende for de enkelte vandværker. 
 
Som supplement til paradigmet for aftale for overtagelse af private vandværker er der 
udarbejdet et paradigme for beregning af de økonomiske forudsætninger i en sådan af-
tale med henblik på at kunne komme med pålideligt overslag over økonomiske konse-
kvenser for Fors A/S og det pågældende vandværk. 
 
Såfremt udgifterne ved en overtagelse overstiger en eventuel formue i det overtagne 
vandværk, vil der kunne opkræves særskilt forhøjet pris hos de overtagne kunder i ek-
sempelvis fem år efter overtagelsen til at dække udgifterne. 
 
Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. 
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen. 
- Lov nr. 469 af 12/06/2009 – Lov om vandsektorens organisering og økonomiske 

forhold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner).  
- Lov nr. 1584 af 10/12/2015 – Bekendtgørelse af lov om vandforsyning (med 

efterfølgende revisioner).   
- Vandforsyningslovens §47 stk. 2 & §52a stk. 2.  
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Med det foreliggende paradigme til prissætning af overtagelse af private vandværker, 

Punkt 9: Paradigme for overtagelse af private vandværker (B)
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vil Fors A/S administrativt hurtigt og professionelt kunne give en klar udmelding om ret-
ningslinjer forud for evt. overtagelse af private vandværker. 
 
Økonomi:   
Overtagelse af private vandværker må, jf. Vandforsyningslovens §52a stk. 2, ikke med-
føre direkte eller indirekte højere priser for eksisterende kunder. 
 
I forbindelse med overtagelserne kan der dog godt komme omkostninger som følge af 
behov for udbygning af eksisterende ledningsnet, som ikke alene skal tilskrives overta-
gelsen. Hvis disse omkostninger ikke kan holdes inden for de eksisterende budgetter, 
præsenteres de for bestyrelsen, så denne kan beslutte, hvornår overtagelse kan finan-
sieres og dermed effektueres.  
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender paradigme for overtagelse af vandværker. 
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• Bilag 09.1 - Paradigme for overtagelse af private vandværker.pdf
Bilag til Punkt 9: Paradigme for overtagelse af private vandværker (B)
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Bestyrelsen beslutter at følgende bestyrelsesmedlemmer deltager på diverse landsmøder:

DANVA: Asger Kej, Julie Hermind, Ole Brockdorff, Peter Madsen og Søren Jensen

Dansk Fjernvarme: Peter Madsen og Ole Brockdorff

Dansk Affaldsforening: Ole Brockdorff (John Harpøth deltager gennem anden organisation)

Beslutning for punkt 10: Deltagere til landsmøde hos Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og DANVA (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Deltagere til landsmøde hos Dansk Affaldsforening, 
Dansk Fjernvarme og DANVA (B) 
 

Sagsbehandler: BHS 

 
Sagsresume:  
- 
 
Sagsfremstilling:   
Brancheforeningen DANVA (Dansk vand- og spildevandsforening) afholder årsmøde i 
Aarhus torsdag den 18. til fredag den 19. maj 2016.  

Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med temaet ’Let’s Rethink’, hvilket DANVA 
har ladet sig inspirere af til dette års program. Deltagerne vil på årsmødet opleve, at 
gentænkning, bæredygtighed og kultur bliver sat i en kontekst med vandselskabernes 
arbejde, samtidigt med at der stilles skarpt på vandbranchens udfordringer. 

Brancheforeningen Dansk Affaldsforening afholder årsmøde i Vejle onsdag den 31. maj 
til torsdag den 1. juni (var oprindeligt programsat til 09. – 11. maj).  

2017 står i kommunalvalgets tegn. Derfor sætter Dansk Affaldsforening fokus på, hvor-
dan affald og cirkulær økonomi kan spille en rolle i valgkampen.  

Brancheforeningen Dansk Fjernvarmes landsmøde afholder landsmøde tordsag den 26. 
til fredag den 27. oktober i Aalborg. 

Når bestyrelsen har udpeget deltagerkredsen sørger Fors A/S for tilmelding, herunder 
afklaring omkring overnatning. 
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen udpeger de medlemmer, som skal deltage på DANVA’s årsmøde. 
 
At bestyrelsen udpeger de medlemmer, som skal deltage på Dansk Affaldsforenings års-
møde. 
 
At bestyrelsen udpeger de medlemmer, som skal deltage på Dansk Fjernvarmes lands-
møde. 
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Bestyrelsen besluttede at alle punkter på dagsordenen åbnes.

Bestyrelsen besluttede at der skal udarbejdes pressemeddelelse om fjernvarmeudvidelsen i Himmelev.

Beslutning for punkt 11: Orientering af interessenter (B)
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www.fors.dk 

Orientering af interessenter (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat med 
åbne punkter fremsendes til ejerne. 
 
Ledelsessekretariatet udarbejder nyhedsbrev til medarbejderne om de væsentligste 
åbne punkter, som bestyrelsen har behandlet.  
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen beslutter hvilke punkter, der skal åbnes. 
 

 
 

Punkt 11: Orientering af interessenter (B)

36



 

 
 

 

Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Næste møde (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 27. april kl. 08.30 til kl. 11.30. Mødet 
finder sted hos Fors A/S, Kantinen, Betonvej 12, 4000 Roskilde. 
 

 
 

Punkt 12: Næste møde (O)
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Peter Madsen foreslår at varmestrategi, som bestyrelsen i anden sammenhæng har besluttet at udarbejde, bliver en
del af bestyrelsens årlige strategiseminar i september.

Beslutning for punkt 13: Eventuelt
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Eventuelt (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
- 
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Notat 
 

 

Dato: 29-11-2016 
Sagsnr.: S-2016-1313 
 
Ref.: BHS 
 

Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Bilag 144.1 - Udkast til CSR-politik for Fors A/S V2 
 

Fors A/S er forpligtet over for medarbejdere, kunder, ejere og hele det omgivende 
samfund til at tage et samfundsansvar og integrere virksomhedens sociale ansvar i 
forretningsstrategien og den daglige drift.  
 
Fors A/S CSR-aktiviteter retter sig mod fire områder: 
 
1. Miljø og klima 
Fors A/S er en miljøvirksomhed. Vi leverer miljørigtig fjernvarme, rent drikkevand, 
renser spildevand og indsamler/genbruger affald. Alt sammen processer, som påvirker 
klima og miljø.  
 
Derfor er det vigtigt, at vi tænker miljø- og bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør, 
mindsker vores energiforbrug, og løbende reducerer vores påvirkning af det 
omkringliggende miljø.  
 
2. Ressourcer 
Vi vil bidrage til at værne om vores og det øvrige samfunds ressourcer. Derfor vil vi 
løbende nedbringe mængden af affald, mindske udledningen af drivhusgasser og spild 
i vores produktion. Omvendt vil vi øge genanvendelsen af restprodukter. 
 
Fors A/S indtægter er baseret på kundernes forbrug af vand, fjernvarme, spildevand 
og affald. Kundernes forbrug er imidlertid en belastning for vores fælles miljø. Derfor 
fortæller vi aktivt kunderne, hvordan de kan spare og sortere. Vi arbejder aktivt for at 
sikre en høj genanvendelsesprocent på affald. 
 
3. Samfundet 
I Fors A/S har vi indskrevet sociale og etiske klausuler i vores indkøbspolitik. Herunder 
krav til at overholde ILO-konventionen.  I forbindelse med udbud af tjenesteydelser og 
bygge – samt anlægsopgaver vurderer Fors A/S altid mulighederne for anvendelse af 
sociale klausuler. 
 
Fors A/S ønsker som virksomhed at være et spejl af hele det samfund, som vi er en del 
af. Derfor har vi løbende mennesker i jobprøvning, flexjob, mv. for at bidrage til, at de 
bliver en del af arbejdsmarkedet. 
 
Fors A/S aktiviteter har afgørende betydning for samfundets udvikling. Derfor ønsker 
vi at bidrage til vores regions udvikling og vækst samt ikke mindst, at den bliver et 
attraktivt sted at bosætte sig.  
 
4. Medarbejderforhold 
I Fors A/S ved vi, at motiverede og resultatorienterede medarbejdere er vigtige for at 
sikre, at vi opfylder vores forretningsmæssige mål.  
 
Derfor ønsker Fors A/S at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere på alle 
niveauer samt at være en arbejdsplads, hvor sikkerheden prioriteres, og hvor den 
enkelte medarbejder trives og har mulighed for personlig og faglig udvikling. 
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Fors A/S ønsker at virksomheds ansatte afspejler det samfund, som vi er en del af. Vi 
forholder os ikke til køn, religion, etnisk oprindelse eller politisk tilhørsforhold i vores 
ansættelsesprocesser, men skeler udelukkende til ansøgernes kvalifikationer. 
 
Vi har dog som målsætning, at vores øverste ledelse (bestyrelse, direktion og 
chefgruppe), i det omfang det er muligt, er kønsmæssigt repræsentativt sammensat, 
og forholder os til den målsætning i forbindelse med ansættelser i de øverste 
ledelseslag. Som virksomhed opfordrer vi derfor aktivt vores ejere og øvrige 
interessenter til at arbejde frem mod at sikre en kønsmæssigt repræsentativ 
bestyrelse. På den baggrund har vi som måltal at andelen af kvinder i bestyrelsen 
minimum bør være 35 %. Det måltal tilstræbes opnået ved førstkommende valg af ny 
bestyrelse, som forventes at finde sted i 2017. 
 
Målsætninger 
Denne CSR-politik afspejler Fors A/S ambition om at udøve en positiv indflydelse på 
det samfund og den omverden, vi er en del af. Denne ambition er fast. Men det er 
hverken vores muligheder og omverden ikke. I erkendelse heraf indeholder denne 
CSR-politik få konkrete målsætninger.  
 
Vore konkrete målsætninger på CSR-området på både den lange og korte bane 
udarbejdes og revideres således løbende. I forlængelse heraf udarbejdes der en årlig 
rapportering med fremdrift og status på de forskellige målsætninger for vores 
bestyrelse og i vores CSR-rapport. Målsætningerne skal godkendes af bestyrelsen. 
 
Opfølgning 
I CSR rapporten sikrer vi, at vi hvert år følger op på projekter fra forrige år ved at gøre 
status for implementeringen, og hvordan projekterne er med til at understøtte både 
vores CSR-arbejde og vore forretningsmæssige mål. 
 
Vedtaget af Fors A/S bestyrelse den 6. februar 2017. 
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Bilag 07.2 - CSR-målsætninger 2017-2025 
 

Fors A/S målsætninger på CSR-området skal ses i forlængelse af virksomhedens CSR-
strategi, som er generisk. Af denne fremgår det, at der løbende skal udarbejdes 
konkrete målsætninger, og at der til disse målsætninger skal knyttes klare KPI’er.  

Målsætningerne skal godkendes af bestyrelsen, og evalueres/suppleres en gang årligt 
i forbindelse med gennemgangen af Fors A/S årlige CSR-rapport.  

De nuværende CSR-målsætninger er vedtaget på bestyrelsesmødet 6. februar 2017. 

Målsætning 

Hvad/Hvorfor? 

Gennemført år  

KPI 

30+ sociale ansættelser i 2017 

Sociale ansættelser gør en forskel for de enkelte 
mennesker der ansættes i kortere eller længere 
perioder, og også for det samfund, som Fors A/S 
er en del af. 

2017 

Opgørelse ved årets afslutning. 

Reduktion af energiforbruget ved behandling af 
slam med 125 tons CO2 årligt 

Ved at udfase tørreanlægget på Bjergmarken 
Renseanlæg og overgå til almindelig 
slambehandling. 

2017 
 
Måling af ny behandlingsmetode 
skal vise reduktion på 125 tons i 
forhold til behandling ved tørring. 

70 % af alt affald som Fors A/S håndterer skal 
genbruges/genanvendes  

Ved at øge genanvendelsesprocenten mindskes 
miljøpåvirkningen ved bortskaffelse af affald. 
Samtidig bruges der færre ressourcer på at 
producere nyt 

2017 

Måling ved hjælp af tal fra 
modtageanlæg og renovatør 
(anerkendt målemetode) 

 

52 % genanvendelse af de 7 fokusfraktioner 
(bio, papir, glas, metal, plast, pap, træ) ift. den 
nationale målsætning på 50% genanvendelse i 
2022.  

Ved at øge genanvendelsesprocenten mindskes 
miljøpåvirkningen ved bortskaffelse af affald. 
Samtidig bruges der færre ressourcer på at 
producere nyt 

2017  

Måling ved hjælp af tal fra 
modtageanlæg og renovatør 
(anerkendt målemetode) 

Fors A/S to største renseanlæg skal være 
energineutrale 

Ved at gøre behandlingen af spildevand på vore 
to største renseanlæg energineutral mindskes 

2025 

Måling ved hjælp af anerkendt 
målemetode. 

Der aflægges årlig rapport om 

Punkt 7, Bilag 2: Bilag 07.2 - CSR-målsætninger 2017.pdf



 

 2 / 2 

udledningen af CO2.  fremdrift for bestyrelsen 

Udarbejdelse af handleplan for reduktion af 
CO2-udledningen fra de ti største CO2-syndere i 
Fors A/S 

Ved at reducere vores udledning af CO2 bidrager 
Fors A/S til at modvirke klimaforandringer. 
Samtidig mindsker vi vort energiforbrug og 
dermed en væsentlig løbende omkostning. 

2017 

Afdækning af de primære CO2-
syndere i Fors A/S.  

Handleplan for reduktion af CO2-
udledningen for hver af de ti 
største CO2-syndere. 

Udledningen af CO2 på Fors A/S 
produktionsanlæg (ikke varmekøb) skal samlet 
reduceres med 15 % 

Ved at reducere vores udledning af CO2 bidrager 
Fors A/S til at modvirke klimaforandringer. 
Samtidig mindsker vi vort energiforbrug og 
dermed en væsentlig løbende omkostning. 

2020 

Beregning med 2016-tal som 
baseline. 

Der aflægges årlig rapport om 
fremdrift for bestyrelsen. 
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Bilag 08.1 - Økonomisk Businesscase Himmelev 
Konvertering 
 
Økonomi 
Fjernvarmenettet i Himmelev er siden 2013 udbygget i takt med kundernes interesse og 
behov for tilslutning.  

Fokus har i forlængelse heraf været at få udbygget fjernvarmen på strategisk placerede veje 
gennem Himmelev, og på den måde på længere sigt forsyne hele bydelen. Den strategiske 
tilgang skal sikre det størst mulige aftag af fjernvarme og dermed indtægt fra varmesalget.  

Det følgende er en opsummering af de økonomiske beregninger som Fors A/S har foretaget til 
vurdering af økonomien i naturgaskonverteringen af de tre udbygninger i Himmelev. 
 
Beregningerne omfatter tilslutning af Knolden (en afdeling i Boligselskabet Sjælland) samt to 
yderligere veje i Himmelev Lundemarken og Himmelev Sognevej. Knolden har ultimo 2016 
indgået aftale. Tilslutning af Knolden betyder, at der samlet set er positiv likviditet til at 
forrente og afdrage lån uden at det belaster de øvrige kunders varmepris.  
 
Initialinvestering – en budgetudvidelse på 9,8 millioner kroner. 
Den samlede initialinvestering i denne businesscase er på 9,8 millioner kr. Initialinvesteringen 
er ikke indeholdt i budget 2017 (som er på otte millioner kr.), hvilket betyder at bestyrelsen 
skal godkende en budgetudvidelse med 9,8 millioner kroner. 
 

 
 
Finansiering og likviditet 
Relateres Lundemarken og Himmelev Sognevej med den øvrige naturgaskonvertering i 
Himmelev samt Knolden ses det, at det samlede naturgaskonvertering i Himmelev er 
selvfinansieret. Allerede i 2018 forventes en positiv likviditet på 189 tusind kr. og et resultat 
før skat på 312 tusind kr. At den samlede naturgaskonvertering i Himmelev er selvfinansieret 
betyder, at der ikke vil være afledte takstforhøjelser til de øvrige kunder i Fors Varme Roskilde 
A/S.  

Investeringer i alt Lundemarken
Himmelev
Sognevej

Knolden

2017 9.798 2.023 5.775 2.000
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Beregningerne bygger på, at finansieringen sker via et 25 årigt annuitetslån fra Kommune-
kredit, hvilket vil sige at lånene er fuldt afdraget ultimo 2042. Der forventes en kunde-
tilslutning i 2017 på 60% for Lundemarken og på 40% Himmelev Sognevej. I 2028 forventes 
der 100% tilslutning på begge veje. 
 
Likviditetsbidraget fra Lundemarken og Himmelev Sognevej vil i den første 10 års periode ikke 
bidrage positivt. Dertil er initialinvesteringen pr. kunde for høj og kundetilslutningen i 2017 
for lav. 

 Lundemarken vil allerede i 2030 bidrage med et periodisk positivt cash flow, og i 2046 vil 

Lundemarken bidrage med en positivt NPV, hvorved tilbagebetalingstiden er estimeret til 

29 år. 

 Himmelev Sognevej vil først i 2043 bidrage med et periodisk positivt cash flow, men vil 

ikke kunne bidrage med en positiv NPV. Dette skyldes primært initial-investeringens 

størrelse pr kunde og færre forventede kunder tilsluttet primo 2018. 

Følsomhedsanalyser 
Der er udarbejdet følsomhedsberegninger for diverse scenarier. Nedenstående graf viser de 
forskellige scenariers udfaldsrum. I Base casen vil Lundemarken og Himmelev Sognevej 
trække på 2,0 millioner kr. Opstår alle scenarier, øges likviditetstrækket med 25% til 2,5 
millioner kr. 
 

 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Likviditet ultimo 189 528 1.011 1.545 2.147 2.306 2.481 2.674 2.883

Lundemarken (52) (77) (77) (66) (42) (73) (100) (124) (143)

Himmelev Sognevej (306) (553) (748) (919) (1.064 (1.266 (1.457 (1.639 (1.810

Knolden 547 1.158 1.835 2.531 3.254 3.645 4.039 4.436 4.836
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Væsentligste forudsætninger  
Nedenstående tabel angiver de væsentligste forudsætninger for investeringsberegningen. 

 
 
 
 

 

Renteomk Budget 2017-2026 på 3%

Annuitetslån 25 år

Gns. årlig takstprisforøgelse 1,5%

Gns. årlig VEKS-prisforøgelse 1,2%

Prisindex Budget 2017-2026

Ledningstab 10%

Initialinvesteringer i alt, mkr. 9,8           

Lundemarken 2,0           

Himmelev Sognevej 5,8           

Knolden 2,0           

Kundertilmeldning 2017 2017 2028

Lundemarken 60% 17 28

Himmelev Sognevej 40% 20 51

Knolden 100%

Gns forbrug pr kunde, mwh 2017

Lundemarken 21,4         

Himmelev Sognevej 19,5         

Knolden 7,5           

Gns m2 pr kunde 2017

Lundemarken 154,0       

Himmelev Sognevej 140,0       

Knolden 70,8         
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OVERDRAGELSESAFTALE 

MELLEM  FORS Vand XX A/S 
CVR nr. 33054211 
Højbyvej 19, st. th. 
4320 Lejre 
 
("Køber ") 

  
OG XX Vandværk 

 
("Sælger") 
 

 (begge tilsammen benævnt "Parterne" og hver for sig en 
"Part") 

 
indgår med virkning fra den 1. januar 2017 denne aftale om overdragelse af Sælgers 
vandforsyningsvirksomhed (herefter benævnt "Vandforsyningen") til Køber (heref-
ter som transaktion "Overdragelsen"). 

1. BAGGRUND 

1.1 Sælger har truffet beslutning om at overdrage Vandforsyningen til Køber.  

1.2 Med denne aftale ("Overdragelsesaftalen") overdrager Sælger sin Vandfor-
syning til Køber ved en aktivoverdragelse. Køber overtager samtlige aktiver 
og passiver knyttet til Vandforsyningen samt forpligtelser over for forbru-
gerne og tredjemand. 

2. OVERDRAGELSENS GENSTAND 

2.1 Køber overtager med Vandforsyningen både retten og pligten til at tilbyde 
vandforsyning til forbrugerne i Vandforsyningens forsyningsområde, lige-
som Køber forpligter sig til at drive Vandforsyningen inden for de rammer, 
der følger af gældende og fremtidig lovgivning, offentlige påbud mv.   

2.2 Overdragelsen omfatter aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, der 
indgår i Vandforsyningen. Dette gælder uanset, om dette fremgår af over-
tagelsesbalancen, jf. pkt. 3 ("Overtagelsesbalancen") og Overdragelsesaft-
alen med bilag.  

2.3 Aktiverne omfatter særligt: 

[Indsæt beskrivelse af konkrete aktiver] 

3. VEDERLAG 

3.1 Køber overtager Sælgers samlede aktiver til deres regnskabsmæssigt bog-
førte værdi pr. 1. januar 2017. 

3.2 Som vederlag for overtagelsen af Sælgers samlede aktiver overtager Køber 
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samtidig Sælgers passiver. Sælgers passiver udgør i al væsentlighed [ind-
sæt beskrivelse]. Der henvises i øvrigt til pkt. 6.6.  

3.3 [Tilføj evt. andet vederlag] 

4. OVERTAGELSESDAG 

4.1 Overdragelsen af Vandforsyningen sker med virkning fra den 1. januar 
2017 ("Overtagelsesdagen"). 

4.2 Som bilag 4.2 vedlægges udkast til Overtagelsesbalance pr. 1. januar 2017. 
Sælger udarbejder, og Køber godkender den endelige Overtagelsesbalance 
senest den [indsæt dato]. 

4.3 Indtægter og udgifter for tiden efter Overtagelsesdagen oppebæres af re-
spektive afholdes for Købers regning og risiko. 

5. GENNEMFØRSEL AF OVERDRAGELSEN  

5.1 Overdragelsen af Vandforsyningen sker ved Parternes underskrift af Over-
dragelsesaftalen.  

6. ØVRIGE VILKÅR 

6.1 Dokumentation 

6.1.1 Overdragelsen dokumenteres ved Overdragelsesaftalen med bilag. 

6.1.2 Parterne er forpligtede til efter Overdragelsen at udstede dokumenter og 
udføre handlinger, som er nødvendige eller hensigtsmæssige for at sikre 
Overdragelsen. Dette omfatter tinglysning af overdragelse af Ejendom-
men(e), jf. pkt. 6.2.1, tinglysning af deklarationer vedrørende boringer og 
ledninger på privat ejendom, jf. pkt. 6.3, meddelelse om overdragelse til 
forbrugerne samt ikrafttræden af Købers regulativ, jf. pkt. 6.6.1.  

6.2 Ejendomme 

6.2.1 Køber overtager ejendommen matr. nr. [indsæt], beliggende [indsæt], 
[evt. yderligere ejendomme] (herefter "Ejendommen(e)"). Sammen med 
Ejendommen overtager Køber tilhørende bygninger, grund-, mur- og na-
gelfast tilbehør og i øvrigt alt Ejendommen tilhørende. Overdragelsen ting-
lyses på Ejendommens ejendomsblad i tingbogen på Købers foranledning 
og regning. Aktuelle tingbogsudskrifter for Ejendommen vedlægges som 
Bilag 6.2.1.  

6.2.2 Køber indtræder ved Overdragelsen i samtlige rettigheder og forpligtelser 
vedrørende Ejendommen(e), herunder deklarationer, servitutter og brugs-
rettigheder (herefter "Rettighederne"). Forud for Overdragelsen meddeler 
Sælger tredjemand, at Køber indtræder som rettighedshaver i henhold til 
Rettighederne. Tillige indhenter Sælger om fornødent tredjemands sam-
tykke til, at Køber overtager forpligtelserne i henhold til Rettighederne.  

6.2.3 Såfremt Køber ikke kan opnå samtykke fra tredjemand, jf. pkt. 6.2.2, er 
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Parterne bekendt med, at tredjemand kan gøre forpligtelserne i henhold 
til Rettighederne gældende mod både Sælger og Køber, og at Sælger ikke 
over for tredjemand er frigjort for forpligtelserne. Parterne er enige om, at 
Køber indbyrdes mellem Parterne bærer samtlige forpligtelser i henhold til 
Rettighederne. Køber er derfor på anfordring forpligtet til at refundere 
Sælger ethvert krav, som tredjemand måtte rette mod Sælger i henhold til 
Rettighederne. 

6.2.4 Køber overtager ingen gæld vedrørende Ejendommen(e). Køber overtager 
heller ikke Sælgers forsikringer vedrørende Ejendommen(e). 

6.3 Brugsrettigheder 

6.3.1 Boring [indsæt beskrivelse og beliggenhed], sikres ved tinglyst deklaration. 
Sælger bistår Køber med at indhente samtykke fra ejeren af ejendommen 
til at tinglyse Købers ret til at udnytte boringen. Vandindvindingstilladel-
serne overdrages efter aftale med Lejre Kommune (herefter "Kommu-
nen"). Kommunens bekræftelse vedlægges som Aftalens bilag 6.3.1.  

6.3.2 Vandforsyningsledninger eller øvrige anlæg, som ligger på privat ejendom, 
skal sikres ved tinglyst deklaration.  

6.3.3 Sælger har oplyst, at følgende [ledninger/anlæg] ligger på privat ejendom: 

-  [Indsæt beskrivelse] 

6.3.4 Sælger har oplyst, at der ud over de i pkt. 6.3.1 og 6.3.2 nævnte anlæg ikke 
er anlæg beliggende på privat ejendom.  

6.3.5 Købers rettigheder efter pkt. 6.3.1 - 6.3.3 sikres ved tinglysning af den som 
bilag 6.3.5.a vedlagte standarddeklaration. Såfremt rettigheden er ting-
lyst, indtræder Køber som ny rettighedshaver og påtaleberettiget i over-
ensstemmelse med den som bilag 6.3.5.b vedlagte standardallonge. Ting-
lysning sker for Købers regning. Sælger bistår med at indhente samtykke 
fra ejerne af de berørte ejendomme til tinglysning af deklarationer. 

6.4 Anlæg 

6.4.1 Køber overtager Sælgers samlede vandforsyningsnet. En oversigt over 
ledningsnettet er vedlagt som Overdragelsesaftalens bilag 6.4.1.  

6.4.2 I forbindelse med Overdragelsen nedlægges afgangsledningerne fra vand-
værket, og Vandforsyningens net tilsluttes Købers vandforsyningsnet. 
Dette sker, så snart det er praktisk muligt. Køber afholder omkostningerne 
forbundet med afkoblingen af vandværket og tilslutningen af Vandforsy-
ningens ledningsnet til Købers vandforsyningsnet. 

6.4.3 Indtil afkobling er sket, og Vandforsyningens ledningsnet er tilsluttet Kø-
bers vandforsyningsnet, varetager Sælger driften af vandværket.  

6.5 Gæld, som overtages 

6.5.1 Sammen med ledningsnettet overtager Køber Sælgers gæld i nettet bestå-
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ende [indsæt beskrivelse af gæld]. Kopi af [aftaledokumenter – fx lånedo-
kumenter] er vedlagt som bilag 6.5.1. 

6.5.2 Herudover overtager Køber passiver vedrørende moms, skat og skyldige 
omkostninger, jf. bilag 4.2  

6.5.3 Køber overtager ikke anden gæld knyttet til Vandforsyningen. 

6.6 Kontrakt- og aftaleforhold mv., som overdrages  

6.6.1 Overdragelsen omfatter samtlige kundeaftaler knyttet til Vandforsynin-
gen, hvori Køber indtræder som part. En oversigt over Vandforsyningens 
kunder fremgår af bilag 6.6.1.a. Forud for Overdragelsen meddeler Sælger 
forbrugerne, at Købers regulativ gælder for forholdet mellem Køber og for-
brugerne efter Overdragelsen. Købers gældende regulativ er vedlagt som 
bilag 6.6.1.b. 

6.6.2 Køber overtager ingen leverandøraftaler mv., herunder aftaler vedrørende 
igangværende projekter. Sælger opsiger eventuelle leverandøraftaler.  

6.7 Debitorer og andre tilgodehavender 

6.7.1 Køber overtager alle Vandforsyningens debitorer. En opgørelse over Vand-
forsyningens største tilgodehavender vedlægges Aftalen som bilag 6.7.1. 

6.8 Immaterielle rettigheder 

6.8.1 Der findes ingen immaterielle rettigheder, som vedrører Vandforsyningen.  

6.9 Forsikringsaftaler  

6.9.1 Forsikringsaftaler knyttet til Vandforsyningen overgår ikke til Køber. Køber 
har efter Overdragelsen ansvaret for, at aktiverne omfattet af Overdragel-
sen er forsvarligt forsikrede. Sælger opsiger gældende forsikringsaftaler 
vedrørende Vandforsyningen med virkning fra datoen for Overdragelse-
saftalens underskrivelse. 

6.10 Medarbejdere 

6.10.1 Køber overtager ingen medarbejdere eller medarbejderforpligtelser. 

7. DOKUMENTER OG ARKIVALIER  

7.1 Alle dokumenter og arkivalier, herunder i form af papirer, kort, tegninger, 
planer, fotografier, mikrofilm, lyd- og videobånd, og elektronisk lagrede 
oplysninger, herunder i ESDH- og EDH-systemer, registre og databaser pr. 
[indsæt dato], som vedrører Vandforsyningen, overdrages til Køber.  

7.2 Køber har modtaget Sælgers digitale ledningsregistrering. Sælger er for-
pligtet til at bistå med eventuelle oplysninger og digitale informationer i 
forbindelse med arbejdet med at tilpasse Sælgers digitale oplysninger til 
Købers grundkort. Køber afholder eventuelle omkostninger til nødvendig 
ekstern bistand til brug for tilpasning af oplysningerne. 
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8. ANSVAR 

8.1 Køber overtager samtlige aktiver, som de er og forefindes (som beset) pr. 
1. januar 2017. 

8.2 Sælger indestår ikke for stand, fejl eller mangler. Køber fraskriver sig såle-
des retten til at gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende 
mod Sælger ud over vanhjemmel. 

9. MOMS 

9.1 Køber overtager momsreguleringsforpligtelser, som måtte påhvile Sælger 
ved overdragelse af aktiverne i Vandforsyningen. Køber ansøger SKAT om 
tilladelse til ikke at opgøre momsreguleringsforpligtelsen, og Køber forplig-
ter sig til loyalt at opfylde betingelserne herfor, herunder pligt til at opbe-
vare oplysninger, som SKAT måtte stille som vilkår for tilladelsen. 

9.2 Parterne er enige om, at Overdragelsen udgør en virksomhedsoverdra-
gelse omfattet af momslovens § 8, stk. 1. Køber erklærer ved bestyrelsens 
underskrift, at Køber vil fortsætte den overdragne virksomhed uændret, 
ligesom Køber ved bestyrelsens underskrift erklærer, at Køber er eller vil 
blive registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a i momsloven. Såfremt Over-
dragelsen – mod Parternes forventning – måtte vise sig at være en moms-
pligtig levering, forpligter Sælger sig til at betale afgiften inklusive evt. til-
læg og renter af enhver art til Køber. Sælger skal inden 8 dage efter Over-
dragelsen give SKAT meddelelse om Købers navn og adresse samt om 
salgsprisen for de overdragne aktiver. 

9.3 Køber overtager uden særskilt vederlag Sælgers momsreguleringsforplig-
telser.  

10. AFTALENS ENHED 

10.1 Overdragelsesaftalen med bilag udgør sammen med Overtagelsesbalan-
cen grundlaget for Overdragelsen. Såfremt der måtte være uoverensstem-
melser i ordlyden af dokumenterne, har Overtagelsesbalancen forrang, 
mens Overdragelsesaftalen har forrang over bilagene hertil.  

10.2 Ud over, hvad der udtrykkeligt fremgår af Overdragelsesaftalens bestem-
melser, er Parterne forpligtet til at udføre sådanne handlinger, som er nød-
vendige eller hensigtsmæssige for, at Overdragelsesaftalen efterleves ef-
ter sit formål og indhold. 

11. OMKOSTNINGER 

11.1 Køber afholder samtlige omkostninger forbundet med Overdragelsen. 

11.2 Det påhviler Køber at bære omkostninger til gennemførelse af nødvendige 
anmeldelser, registreringer, godkendelser mv. til gennemførelse af Over-
dragelsen og sikring af Købers rettigheder. 

12. UNDERSKRIFTER 
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12.1 Denne Aftale er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et ek-
semplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale. 

Den: 
Sted: 
 
For FORS Vand XX A/S: 
 
 
 

 Den: 
Sted: 
 
For XX Vandværk: 
 
 
 

 
   
Navn: 
Titel: 

  
   
Navn: 
Titel: 
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