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3. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S 
samt 2. bestyrelsesmøde for alle øvrige selskaber i 
Fors-koncernen 
Dato: 22. juni 2017  
Tid: Kl. 17.00 – 20.00  
Sted: Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk 
  
Fra bestyrelse og direktion deltager:   

 Asger Kej, formand, Fors Holding A/S & Fors A/S   

 Søren Jensen, Fors Holding A/S   

 John Harpøth, Fors Holding A/S & Fors A/S   

 Julie Hermind, Fors Holding A/S & Fors A/S   

 Ole Brockdorff, Fors Holding A/S   

 Jens Kristian Jensen, Fors Holding A/S   

 Torben Jørgensen, Fors Holding A/S   

 Peter Madsen, Fors Holding A/S    

 Leif Ordrup Pedersen, Fors Holding A/S   

 Kasper Nørbjerg, Fors Holding A/S   

 Mogens Nørskov Madsen, Fors Holding A/S 

 Ernst Ekegren, Fors Vand- & Spildevand Holbæk A/S 

 Johnny Gybel, Fors Vand- & Spildevand Holbæk A/S 

 Finn Nejstgaard, Fors Vand- & Spildevand Lejre A/S 

 Søren Grøn, Fors Vand- & Spildevand Lejre A/S 

 Frede Lærke Pedersen, Fors Vand- & Spildevand Roskilde A/S 

 Thomas Sommersted, Fors Vand- & Spildevand Roskilde A/S 

 Michael Brandt (adm. direktør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S 

 Charlotte Vincents (økonomidirektør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & 
Fors A/S 

 Henrik Correll (produktionsdirektør) alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors 
A/S 

 
Fra den øvrige direktion deltager:   
- Rikke Saltoft, stabschef 
- Thomas Hopp, kundedirektør 

  

 
Gæst: 

  

- Pernille Fassov, Rambøll 
- Helen Kristensen, Rambøll 
   
Referent:    
- Bjørk Hasager Sørensen, forretningskonsulent   
   
Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning   
   
Indholdsfortegnelse Selskab  
35.  Godkendelse af dagsorden (B) Alle  
36.  Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Alle  
37.  Gensidig orientering (O) Alle  

Punkt 0: Overblik
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38. Tilslutning af nye kunder til vandforsyningen i Fors 
Vand Lejre A/S (O) 

Fors Holding A/S & Fors Vand 
Lejre A/S 

39. Evaluering af genbrugsbutik på Tornved Genbrugs-
plads (O) 

Fors Holding A/S & Fors Af-
fald Holbæk A/S 

40. Evaluering af generalforsamling (O) Fors Holding A/S 
41. Fors A/S får mulighed for at inddrive gæld hos kun-

derne 
Alle 

42. Samling af administrative funktioner (B) Fors Holding A/S 
43. Forsikringer og kontrakter (B) Alle  
44. Evaluering af direktionen (B) Alle 
45. Revidering af bestyrelsens forretningsorden (B) Fors Holding A/S 
46. Milen – revideret businesscase (B) Fors Holding A/S, Fors Vand- 

& Spildevand Roskilde A/S 
47. Valgregulativ til afholdelse af valg blandt kunder og 

medarbejdere til bestyrelsen (B) 
Alle 

48. Budgetopfølgning Q1 2017 (B) Alle  
49.  Orientering af interessenter (B) Alle  
50.  Næste møde (O) Alle  
51.  Eventuelt (O) Alle  

 

Punkt 0: Overblik

2



Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Beslutning for punkt 35: Godkendelse af dagsorden (B)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender dagsordenen.   
 

 
 

Punkt 35: Godkendelse af dagsorden (B)
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Bestyrelsen godkendte referaterne af bestyrelsesmøderne i både netselskaber og Fors A/S og Fors Holding A/S.

Beslutning for punkt 36: Godkendelse af referat (B)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.   
Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen for Fors Holding A/S og Fors A/S godkender referatet af bestyrelsesmødet 
den 27. april 2017. 
At bestyrelserne for de øvrige selskaber i Fors-koncernen godkender referatet af besty-
relsesmødet den 25. april 2017.  
 

 
 

Punkt 36: Godkendelse af referat (B)
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Formand Asger Kej orienterede om, at han har været til fremlæggelse af DANVAs anbefaling for god
selskabsledelse. Denne sendes rundt med referatet.

Adm. direktør Michael Brandt orienterede om:

Forrentning af indskudskapital
Efter bestyrelsen i Fors A/S behandling af spørgsmålet om forrentning af indskudskapital har byrådet i Roskilde
Kommune på initiativ fra byrådsmedlem Karim Arfaoui (A) på sit møde den 31. maj 2017 besluttet, at den ikke
ønsker, at trække penge ud af Fors Varme Roskilde A/S. Roskilde Kommune har i forlængelse heraf tilkendegivet,
at den ikke forholder sig til, hvordan man internt i Fors A/S håndterer spørgsmålet om forrentning af
indskudskapital.

Tilpasningsforhandlinger i efteråret
Husaftalen med AC-gruppen er faldet på plads og træder i kraft 1. august 2017. Dermed er medarbejderne i Fors A/
S dækket af ensartede ansættelsesaftaler, uanset om de er nyansatte eller fra et af de tre tidligere selskaber. Der
er iværksat et arbejde, hvor vi gennemgår og evt. genforhandler de forskellige lokalaftaler for at skabe ens vilkår på
de områder. Der er nu udarbejdet nye lokalaftaler, hvor eksempelvis mødesteder, mødetider og rådighedsvagten
har været behandlet. Herudover ses der på at lave aftaler om flexbarsel o. lign. De skal gælde for de relevante
medarbejdere på tværs af koncernen.

I forbindelse med dannelsen af Fors A/S blev der nedsat et ’Overgangs-SU’ bestående af samarbejdsudvalgene fra
de tre tidligere selskaber. I og med at Fors A/S nu er ’i drift’ er der ikke længere behov for et Overgangs-SU. I
stedet dannes der pr. 1. juli 2017 et

Samarbejdsudvalg bestående af ledelsen og repræsentanter for medarbejderne. Samarbejdsudvalget har vedtaget
en samarbejdsaftale og består af ti medlemmer.

Fusionen betyder at mange medarbejdere fortsat har travlt. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som skal
udarbejde et oplæg til stresspolitik i Fors A/S. Der er imidlertid allerede nu planlagt fyraftensseancer om
stresshåndtering. Det er Fors A/S ønske at stress så vidt det overhovedet er muligt skal forebygges inden det
kommer til sygemelding – og at medarbejderen naturligvis får den rigtige hjælp, hvis han eller hun bliver ramt af
stress.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejder et udkast til en lønpolitik for Fors A/S. Lønpolitikken bliver
retningsgivende for, hvilke kriterier der lægges vægt på ved lønsamtaler. Lønpolitikken forventes at blive forelagt
bestyrelsen til efteråret.

Stabschef Rikke Saltoft orienterede om, at der har været fem arbejdsulykker siden seneste bestyrelsesmøde. De
fire ulykker skyldes at fire medarbejdere - uden skyld - var impliceret i en trafikulykke - her var der en medarbejder,
som havde tre sygedage. Den femte ulykke skyldes et uheld på Holbæk Renseanlæg, her var der ingen sygedage
som følge af arbejdsulykken.

Økonomidirektør Charlotte Vincents orienterede om, at VEKS har nedsat varmekøbsprisen med hvad der svarer til
20 millioner kroner.

Beslutning for punkt 37: Gensidig orientering (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Gensidig orientering (0) 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 37: Gensidig orientering (O)
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Bestyrelsen ønsker et notat, om hvilke konsekvenser det kan få for Fors Vand Lejre A/S, at tilslutning af så få
kunder kan tilsluttes med så store omkostninger til følge, og om omkostninger i den aktuelle sag kan afholdes af
Lejre Kommune.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 38: Tilslutning af nye kunder til vandforsyningen i Fors Vand
Lejre A/S (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors Vand Lejre A/S. 
Tilslutning af nye kunder til vandforsyningen i Fors Vand 
Lejre A/S (O) 

 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsfremstilling: 

  

Syv kunder ved Skullerup i Lejre, som hidtil har fået vand fra et ’ikke alment vandværk’, 
ønsker at blive forsynet af Fors A/S. 
 
Projektet indebærer blandt andet etablering af en 1,3 km hovedledning, 85 meter stik-
ledning samt syv målerbrønde. Dette medfører at de forventede omkostninger i størrel-
sesordenen én million kroner til projektet langt overgår de forventede indtægter via til-
slutningsbidraget fra de syv ejendomme på samlet cirka 130.000 kroner. 
 
Da der er tale om et ’ikke alment vandværk’ i Fors Vand Lejre A/S forsyningsområde og 
ikke et ’alment vandværk’ er det ikke muligt, at tilslutte kunderne ud fra betingelserne i 
Vandforsyningslovens §47 stk. 2 & §52a stk. 2 hvoraf det fremgår, at overtagelse af pri-
vate vandværker ikke må medføre omkostninger for eksisterende kunder.  
 
Retsgrundlag:   
- Lov nr. 1584 af 10/12/2015 – Bekendtgørelse af lov om vandforsyning (med efter-

følgende revisioner).    
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Der er tale om et kundeprojekt, hvor Fors Vand Lejre A/S har forsyningspligt.  
 
Økonomi:   
Der er lavet et estimat på omkostningerne på mellem 750.000 - 1.000.000 kroner. Ind-
tægten for tilslutningsbidraget for de 7 ejendomme bliver 128.167,30 kr. 
 
Projektet ventes finansieret ved omprioritering af andre projekter i Fors Vand Lejre A/S.  
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
 

 

Punkt 38: Tilslutning af nye kunder til vandforsyningen i Fors Vand Lejre A/S (O)
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 39: Evaluering af genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads
(O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors Affald Holbæk A/S. 
Evaluering af genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads 
(O) 
 

Sagsbehandler: TH 

 
Sagsresume:  
På bestyrelsesmødet den 16. september 2016 besluttede bestyrelsen at etablere en 
genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads. Formålet med etableringen var at mindske 
omkostningerne til affaldsbehandling og øge genanvendelsesprocenten. 
 
I forlængelse af beslutningen om at etablere genbrugsbutikken ønskede bestyrelsen en 
orientering efter kort tids drift. 
 
Sagsfremstilling:   
Genbrugsbutikken i Tornved har nu både fået et navn og en ansvarlig; ’Find og forny’ 
blev navnet, og den ansvarlige er Berit Ellegaard. Der er indtil videre blevet afholdt to 
markedsdage, en i december og en april, som begge var velbesøgte med god omsætning 
og så populære, at folk stod i kø en halv time inden åbning. 
 
Vi har nu fået de endelig tilladelser fra bygge- og brandmyndighed til en varig butik, så 
efter et lille lørdagsmarked den 27. maj, vil butikken fremover holde åbent hver tirsdag 
og torsdag kl. 10-15 samt lørdagsåbent en enkelt gang om måneden. Samtidig undersø-
ges muligheden for at ansætte folk i jobpraktik, flexjob eller lignende til at hjælpe til i 
butikken.  
 
Omkring årsskiftet vil der foreligge en opsamling på erfaringerne med driften af butik-
ken. 
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At orienteringen tages til efterretning. 
 

 
 

 

Punkt 39: Evaluering af genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads (O)
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Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker at afholde et orienteringsmøde for byrådene i forbindelse med generalforsamlingen, som bør
afholdes om eftermiddagen.

Beslutning for punkt 40: Evaluering af generalforsamlingen (O)

13



 

Side 1 af 1 
 

 

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 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S. 
Evaluering af generalforsamlingen (B) 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsresume:  
Jævnfør bestyrelsens årshjul evalueres den netop afholdte generalforsamling i Fors Hol-
ding A/S hvert år på junimødet. 
 
Sagsfremstilling:   
Der afholdtes generalforsamling i Fors Holding A/S tirsdag den 18. maj 2017. Til stede 
på generalforsamlingen var bestyrelsesmedlemmer samt borgmestrene fra de tre ejer-
kommuner. Borgmestrene repræsenterede ejerne. 
 
Generalforsamlingen vedtog de fremlagte indstillinger. 
 
Retsgrundlag:   
Selskabslovens kapitel 6. 
Bestyrelsens årshjul. 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At Bestyrelsen evaluerer generalforsamlingens forløb og evt. kommer med forslag til, 
hvordan setup’et kan tilpasses fremadrettet. 
 

 
 

 

Punkt 40: Evaluering af generalforsamlingen (O)
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 41: Fors A/S får mulighed for at inddrive gæld hos kunderne
(O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.   
Fors A/S får mulighed for at inddrive gæld hos kun-
derne (O) 
 

Sagsbehandler: TH 

 
Sagsfremstilling: 

  

Der er en indgået bred politisk aftale om, at forsyningsselskaber kan overtage inddrivel-
sesopgaver fra SKAT. Det betyder, at vandselskaberne selv vil kunne hente en stor del af 
de flere end 150 millioner kroner, som over 16.000 vandkunder ikke har betalt, og som 
i sidste ende alt andet lige kan medføre højere vandtakster. 
 
Aftalepartierne er enige om, at der vil blive tale om afskrivning af en mindre del af gælds-
posterne, der er overgivet til SKAT før 19. november 2015. Det var den dato en særlov 
om inddrivelse oven på sagen med EFI (et fælles inddrivelsessystem) trådte i kraft.  
 
Aftalepartierne er ligeledes enig om, at fordringshaverne skal have en kompensation for 
tabet. 
 
Afskrivning indebærer konkret: 

 Alle gældsposter under 1000 kr. med tvivl om gyldigheden afskrives ekstraordinært. 

 Gældsposter 1000-7500 kr. med tvivl om gyldigheden afskrives ekstraordinært, hvis 
skyldneren er en fysisk person med en årlig skattepligtig indkomst under 200.000 kr. 

 Alle gældsposter over 7500 kr. bibeholdes – uanset skyldnerens indkomst. 

 Gældsposter, der enten ikke kan afskrives (fx udenlandske krav og privatretlige un-
derholdningsbidrag) eller i særlig grad kan støde retsfølelsen (fx politibøder og sags-
omkostninger og skattebøder), friholdes for afskrivning. 

 
Aftalens betydning for Fors A/S: 
Fors A/S har i alt tilgodehavender, som er forfalden, hos kunderne for cirka 19,5 millio-
ner kroner. Af disse tilgodehavender er cirka 10,6 millioner kroner ældre end seks må-
neder og skal dermed procesmæssigt til inddrivelse hos Skat. 
 
Fordelt på forsyningsarter udgør disse restancer: 
Spildevand: 6.077.899  
Vand: 612.875 
Varme: 1.588.857 
Affald: 667.896 
Øvrige (primært serviceselskab): 1.737.870 
 
På baggrund af indgåelsen af den politiske aftale har Fors A/S iværksat et arbejde hvor 
det afdækkes, hvor meget der afskrives mod evt. kompensation og hvilke restancer det 
giver mening for selskabet at arbejde videre på at inddrive. 
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 

Punkt 41: Fors A/S får mulighed for at inddrive gæld hos kunderne (O)
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Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
Der er i regnskabet afsat til eventuelle tab i forbindelse med kundernes restancer. 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 

 
 

 

Punkt 41: Fors A/S får mulighed for at inddrive gæld hos kunderne (O)
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Bestyrelsen gennemgik den fremlagte forsikringserklæring, hvorefter den godkendte den.

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at indhente tilbud på udvidet forsikringsdækning på de områder, hvor
direktionen vurderer det nødvendigt.

Der fremlægges et oplæg om forsikringsdækning for bestyrelsen ultimo 2017.

Beslutning for punkt 43: Forsikringer og kontrakter (B)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.   
Forsikringer og kontrakter (B) 
 

Sagsbehandler: CV 

   
Sagsresume: 
Èn gang årligt gennemgår bestyrelsen – jævnfør bestyrelsens årshjul forsikringer og kon-
trakter. 
 
Sagsfremstilling: 
Fors A/S forsikringsmægler (Contea Assurance Forsikringsmæglingsselskab P/S) har ud-
arbejdet en erklæring om Fors-koncernens forsikringsforhold til bestyrelsen.  

Formålet er at give bestyrelsen et overblik over koncernens forsikringsforhold samt en 
vurdering af, hvorvidt koncernen overholder sin risiko- og forsikringspolitik.  

I den anledning afgiver Contea følgende erklæring: 

’Det er Conteas opfattelse, at forsikringsdækningen er i overensstemmelse med den 
valgte forsikringspolitik og at Fors overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rap-
portering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden 
væsentlige fejl og mangler. ’ 

Erklæringen indeholder desuden en opsummering af skadeshistorikken for 2016, som 
samlet set svarer til det niveau, som Contea erfaringsmæssigt oplever hos tilsvarende 
forsyningsvirksomheder.  

Foruden de forsikringsdækkede skader er der sket en miljøskade i Holbæk. I fald oprens-
ningen var sket på basis af et påbud fra myndigheden ville en miljøforsikring formentlig 
delvist have dækket udgiften.  

Det gældende forsikringsprogram er nedfældet i en formel risiko- og forsikringspolitik, 
fremlagt for bestyrelsen på mødet den 16. juni 2016 og løber til forsikringsprogrammet 
udbydes på ny i 2017. 

Det nuværende forsikringsprogram er etableret på basis af de oprindelige forsikrings-
dækninger for de tre fusionerede virksomheder. På basis af udbuddet i 2017 og de ind-
komne priser vil der blive taget stilling til den fremtidige fælles dækning i koncernen.  

Retsgrundlag:   
Bestyrelsens årshjul. 
 
Høring:   
- 
Fors A/S vurdering:   
På baggrund af Conteas gennemgang af Fors A/S forsikringsforhold og de indkomne pri-
ser i forbindelse med udbud vil ledelsen tage stilling til den fremtidige fælles dækning i 
koncernen, således som de væsentligste: 
 
- Vurdere behovet for miljøansvarsforsikring i hele forsyningsområdet. 
- Vurdere behovet for en årsentrepriseforsikring i hele forsyningsområdet. 
- Vurdere behovet for en cyberforsikring. 
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Økonomi: 
- 
 

  

 
 
Anbefaling: 

  

At bestyrelsen gennemgår og godkender den fremlagte forsikringserklæring. 
At bestyrelsen bemyndiger direktionen til at udvide forsikringsdækningen på områder, 
hvor direktionen vurderer det nødvendigt.  
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Fors Holding A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
Att. Økonomidirektør Charlotte V. Johansen 
 
 

Esbjerg d. 8. marts 2017 
 
 
Erklæring om forsikringsforhold i Fors Holding A/S- koncernen 
Til brug for bestyrelsen fremsendes denne erklæring om forsikringsforholdene for Fors Holding A/S-
koncernen (i det følgende kaldet Fors). 
 
Forord 
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S (i det følgende kaldet Contea) har været forsikringsmægler 
for Fors Holding A/S-koncernen siden november 2015 og har forestået sammenlægning af relevante 
forsikringer fra de tidligere forsyningsselskaber pr. 1.1.2016, samt serviceret forsikringsprogrammet i årets 
løb.  
 
Forsikringspolitik 
Det gældende forsikringsprogram er nedfældet i en formel risiko- og forsikringspolitik, som er gennemgået 
og foreløbig godkendt af Fors. For de forsikringsdækninger- og summer, hvor der er mindre forskelle, 
fortsættes de tidligere dækninger, indtil forsikringsprogrammet udbydes på ny i 2017. 
 
I den anledning kan vi afgive følgende erklæring: 
 
Det er Conteas opfattelse, at forsikringsdækningen er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik 
og at Fors overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så 
forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler. 
 
Grundlaget for erklæringen 
Erklæringen er baseret på indgået forsikringsmægleraftale af 20. november 2015 mellem Fors Holding A/S 
og Contea, og en samtidigt afgivet mæglerfuldmagt. 
 
I henhold til den indgåede forsikringsmægleraftale, foretages der årligt en revision af forsikringsforholdene. 
Den seneste revision har fundet sted februar 2017. 
 
Det er således Conteas vurdering, at Fors er korrekt forsikret i overensstemmelse med den udarbejdede 
forsikringspolitik, og at Fors overholder forsikringsmægleraftalens forpligtelser. 
 
En række risici er dog fortsat uforsikrede. Heraf er nogen ikke forsikringsbare af natur, mens andre 
risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en større selvrisiko. 
 
Følgende væsentlige/relevante risici er uforsikrede for nuværende: 
 

 Miljøansvarsforsikring for driftsområdet i Holbæk Kommune 
o Tilbud indhentes ifm. udbud i 2017 

 Cyberforsikring (risici ifm. hacking, nedbrud af systemer m.v.) 
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o Tilbud er fremsendt, marts 2017 

 Professionel ansvarsforsikring (fx intern projektering og energirådgivning) 
o Tilbud indhentes ifm. udbud i 2017 

 Transportforsikring for køretøjer fra tidl. Roskilde Forsyning og Lejre Forsyning 

o Tilbud indhentes ifm. udbud i 2017 

 Sundhedsforsikring 

o Tilbud er indhentet i 2016 – udestår 

 Kollektiv ulykkesforsikring 

o Ønskes ej forsikret 

Det bemærkes, at ovenstående risici er uforsikrede i mange andre forsyningsvirksomheder, men at Contea 
til enhver tid anbefaler, at der indhentes tilbud på forsikring af disse risici, hvorefter ledelse/bestyrelse 
tager stilling til evt. fravalg på et oplyst grundlag. 
 
Forsikringsomfang og betingelser 
Fors tegner forsikring iht. den gældende forsikringspolitik, hvoraf følgende fremgår: 
 

 Forsikringsselskaber 

 Tegningsperioder 

 Forsikrede risici 

 Uforsikrede risici 

 Selvrisici 

 Arealer og forsikringssummer 
 
Skadehistorik 
Den gældende skadehistorik for de tidligere selskaber i Fors-koncernen for perioden 1.1.2016 – 31.12.2016 
opsummeres herved: 
 

 Bygninger/løsøre: 1 skade (tilbagebrand, halmvarmeværk, Tåstrupvej 11, St. Merløse),  
  skadeudgift ej opgjort. 

 Entreprise: 0 skader 

 Motorkøretøjer: 14 skader (samlet udbetaling kr. 121.193). 

 Arbejdsskader: Mht. arbejdsskader, oplyser forsikringsselskaberne ikke noget om disse, da  
der er tale om personfølsomme oplysninger. 

 Ansvarsskader: 25 skader (samlet udbetaling kr. 32.057 – flere skader er  
Uafsluttede, hvorfor der henstår reserver for kr. 158.510). 

 
Samlet set er der i 2016 anmeldt 40 skader (ekskl. arbejdsskader) og der er netto udbetalt kr. 145.904. 
 
Skadehistorikken svarer samlet set til det niveau, som Contea erfaringsmæssigt oplever hos tilsvarende 
forsyningsvirksomheder. Dog er der en høj andel af ansvarsskader (krav fra 3. mand ifm. ledningsdrift og 
entrepriser o.l.), mens skader på motorkøretøjer, bygninger/løsøre og arbejdsskade ligger på et fornuftigt 
lavt niveau. De mange ansvarsskader medfører oftest, at erstatningsansvar afvises, hvorfor selve 
sagsbehandlingen og friholdelse af ansvar er forsikringsselskabets kerneopgave i disse tilfælde. 
 
Specielle forsikringer som fx bestyrelsesansvar, kriminalitets og netbank, miljøskade o.l. er sjældent 
skaderamte og der har i perioden således heller ikke været sådanne skader hos Fors. 
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Miljøskade 
Der er i efteråret 2016 sket en miljøskade i Holbæk-driftsområdet, hvor der ikke er tegnet miljøskade-
forsikring. Udgifterne til skaden er, i skrivende stund, på ca. kr. 1,6 mio. Oplysninger om denne skade er 
forelagt forsikringsselskabet AIG, som bl.a. forsikrer miljøansvaret i Roskilde-driftsområdet.  
 
AIG´s ikke bindende udtalelse herom, er fremsendt i særskilt dokument og konklusionen herpå er, at der 
kunne/ville have været delvis dækning af de udgifter, som Fors har haft ifm. skaden. Det afgørende for, om 
forsikringen kommer i spil er, at en skadevolder mødes med et påbud fra myndighederne. En selvvalgt 
oprydning, rensning o.l., som Fors iværksatte i Holbæk, er dermed ikke nødvendigvis omfattet af 
miljøskadeforsikringen. 
 
Udbud 
Forsikringsprogrammet skal i udbud over forår/sommer 2017, da de nuværende flerårige aftaler med 
holdende forsikringsselskaber udløber pr. 31.12.2017. Der er igangsat en proces med ajourføring af data, 
aktiver, aktiviteter m.v., på hvilket baggrund Contea forestår udbuddet og fremlægger en tilbudsrapport for 
Fors efterfølgende. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
  
Klaus Lodberg 
Forsikringsmægler, cand.merc., partner 
Direkte:  +45 7511 9970 - Mobilnr: +45 2323 0153 
Videokonference: 1929934@lifesizecloud.com 
klo@contea.dk - www.contea.dk 
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1. Formål 
 
Formålet med nærværende politik er, at udarbejde og fastlægge forsikringspolitik og –retnings-
linjer for Fors A/S inkl. relaterede selskaber. 
 
Risikopolitikken bygger på en risikoanalyse og den heraf afledte risikoprofil - udført hvert år.  
 
Virksomhedens forsikringer er en del af virksomhedens risikostyring, der, i henhold til 
Selskabslovens § 115, stk. 2, er bestyrelsens ansvar. 
 
Politikken godkendes af bestyrelsen og formålet med risiko- og forsikringspolitikken er derfor at 
beskrive, hvorledes bestyrelsen ønsker at virksomheden skal håndtere sine risici, hvem der har 
ansvaret for gennemførelsen af den besluttede politik. 
 
Det er herudover formålet med politikken, at skabe klarhed og forståelse for de besluttede 
politikker. 
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2. Generelle oplysninger 
 
1. FORS A/S 
 

Fors A/S 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
CVR-nummer: 33 03 28 38 
EAN-nummer: 5790002308321 m.fl. 
 

Risikoens art 
 

Varme-, vand-, spildevand- og kloakforsyningsvirksomhed, 
herunder drift, nedlægning, udbygning, reparation og 
vedligeholdelse af forsyningsledninger samt vand-, varme- og 
kloakinstallationer, herunder trykprøvning og 
udskiftning af målere hos forbrugere, samt tømning af 
septiktanke. 
Entreprenørarbejde i mindre omfang. 
Installation af kloakinstallationer. 
Rottebekæmpelse, skorstensfejning. 
Administration og drift af affaldsordning for Holbæk Kommune, 
herunder drift af genbrugspladser, 
kraftvarmeværker samt fremvisning af egne anlæg (åbent hus 
mv.). 
Lønkørsel for Halsnæs Forsyning A/S samt opkrævning af 
takster mv. for Holbæk Kommune. Opkrævning af 
vandafgift for Tjebberup Vandværk A.m.b.a. 
Udlejning af kantine til private formål. 
Bistand til Odsherred Forsyningsservice med én junioringeniør 
(ophørt pr. 05.02.2015). 
(uddrag af erhvervsansvarsforsikringen) 
 

Særlige aftaler 
 

Ingen 
 

Forsikringsselskaber 
 

Tryg Forsikring A/S 
Klausdalsbrovej 604 
2750 Ballerup 
(arbejdsskade) 
 
Codan Forsikring A/S 
Gl. Kongevej 60 
1790 København V 
(bygninger/løsøre, maskinkasko og driftstab, årsentreprise samt 
koll. ulykkesforsikring) 
 
Gjensidige Forsikring 
A.C. Meyers Vænge 9 
2450 København SV 
(erhvervs- og produktansvar, motor og transport for Holbæk) 
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Topdanmark A/S 
Borupvang 4 
2750 Ballerup 
(kriminalitet, netbank, og miljøansvar for Lejre) 
 
AIG  
Osvald Helmuths Vej 4 
2000 Frederiksberg 
(miljøansvar for Roskilde og direktions- og bestyrelsesansvar) 
 
HDI-Gerling Forsikring 
Indiakaj 6, 1. 
2100 København Ø 
(netbank, excess) 
 
Gouda Rejseforsikring 
A.C. Meyers Vænge 9 
2450 København SV 
(rejse) 
 
 

Tegningsperiode Codan:  5-årig med udløb 31.12.2017 
Tryg:                                       1-årig fortløbende 
Gjensidige:   3-årig med udløb 31.12.2017 
Topdanmark:  5-årig med udløb 31.12.2017 
 

Præmiebetaling Helårlig 
 

Hovedforfald 1. januar 
 
 

2. Contea 
 

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S 
Dokken 10, 3. 
6700 Esbjerg 
Tlf. +45 75 11 99 60 
e-mail: contea@contea.dk 
 
Forsikringsmægler Klaus Lodberg 
e-mail  klo@contea.dk 
Mobil tlf.  23 23 01 53 
Direkte 75 11 99 70 
 
Forsikringsmæglerassistent Lis Jakobsen 
e-mail  lja@contea.dk 
Direkte 75 11 99 66 
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3. Skader 
 
 

For yderligere oplysninger om skadebehandling henvises der til 
servicemanualen. 
 

Storskader 
 
 

Ved større skader skal forsikringsmægleren kontaktes omgå-
ende, og der skal ved større skader på bygning og/eller løsøre 
straks tages kontakt til Dansk Bygningskontrol 72 28 28 19 (24 
timers vagt). 
 
 

 
Såfremt der er uoverensstemmelse mellem forsikringspolitikken og policen, er det altid de 
i policen anførte betingelser og vilkår som er gældende og finder anvendelse. 
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3. Dækningsoversigt 

3.1 Bygning (tidl. Holbæk) 
 

Forsikringsplan tingskadeforsikringer 
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Bygninger 
    

Enkeltstående policer hos Codan Forsikring  
(jf. udleverede policeoversigt) 
Selvrisiko kr. 25.000 

1 Bygningsbrand X    Samlede arealer/summer, se bilag 2 

 a) fuld- og ny værdi X     

 b) dagsværdi   X   

 c) første risiko   X   

 d) sumforsikring   X   

2 Anden pludselig skade (all risks) X     

3 Kortslutning (el-skade) X     

4 Anden bygningsskade (storm m.v.) X     

5 Husejeransvar  X   Forsikret under erhvervsansvarsforsikringen 

6 Svamp & insekt X X   For udvalgte ejendomme – se police 

7 Udvidet rørskade/rør- og stikledning X X   For udvalgte ejendomme – se police 

8 Særlig udsmykning  X    

9 Fredet bygning  X    

10 Pavillon/skurvogn  X    

11 Glas/sanitet X     

12 Skilte/baldakin/andet  X    

13 Naturkatastrofer/oversvømmelse  X    

14 Stormflod  X   Dog begrænset dækning via Stormrådet 

15 Hærværk X     

16 Retshjælp  X    

17 Underforsikringsklausul X    Indtil kr. 50.000.000 pr. forsikringssted 

Efter dækningsberettiget skade       

18 Restværdidækning X    Ved 50 % bygningsbeskadigelse 

19 Huslejetab/tab af lejeindtægt X    Indtil kr. 3.500.000 

20 Oprydningsomkostninger X    Indtil kr. 10.000.000 (fælles for bygn./løsøre) 

21 Jorddækning X    Indtil kr. 10.000.000 

22 Lovliggørelse (bygn., miljø og brand) X    Indtil kr. 5.000.000 

23 Enhver form for fundament X     

Nybygning/ombygning     Forsikring etableres efter behov 

1 Brand/storm X    For entrepriser op til kr. 6.546.216 

2 Kaskodækning/entreprise      

3 Kaskodækning/bestående bygninger      

4 Ansvar      

Varmt arbejde: Diverse forretningsgange ifm. varmt arbejde er gennemgået:  Ja   Nej  
Foretages der årlig termografering af eltavler:    Ja   Nej   

Punkt 43, Bilag 2: Risiko- og forsikringspolitik, Fors A_S.PDF

http://intranet.contea.local/media/12433/logo.png


 

 Side 6 af 22 

3.2 Bygning (tidl. Roskilde og Lejre) 
 

Forsikringsplan tingskadeforsikringer 
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Bygninger 
    

Enkeltstående policer hos Codan Forsikring  
(jf. udleverede policeoversigt) 
Selvrisiko kr. 25.000 

1 Bygningsbrand X    Samlede arealer/summer, se bilag 2 

 a) fuld- og ny værdi X     

 b) dagsværdi   X   

 c) første risiko   X   

 d) sumforsikring   X   

2 Anden pludselig skade (all risks) X     

3 Kortslutning (el-skade) X     

4 Anden bygningsskade (storm m.v.) X     

5 Husejeransvar  X   Forsikret under erhvervsansvarsforsikringen 

6 Svamp & insekt X X   For udvalgte ejendomme – se police 

7 Udvidet rørskade/rør- og stikledning X X   For udvalgte ejendomme – se police 

8 Særlig udsmykning  X    

9 Fredet bygning  X    

10 Pavillon/skurvogn  X    

11 Glas/sanitet  X    

12 Skilte/baldakin/andet  X    

13 Naturkatastrofer/oversvømmelse  X    

14 Stormflod  X   Dog begrænset dækning via Stormrådet 

15 Hærværk X     

16 Retshjælp  X    

17 Underforsikringsklausul X    Indtil kr. 50.000.000 pr. forsikringssted 

Efter dækningsberettiget skade       

18 Restværdidækning X    Ved 50 % bygningsbeskadigelse 

19 Huslejetab/tab af lejeindtægt X    Indtil kr. 10.240.764 

20 Oprydningsomkostninger X    Indtil kr. 4.432.399 (fælles for bygn./løsøre) 

21 Jorddækning X    Indtil kr. 10.240.764 

22 Lovliggørelse (bygn., miljø og brand) X    Indtil kr. 10.240.764 

23 Enhver form for fundament X     

Nybygning/ombygning     Forsikring etableres efter behov 

1 Brand/storm X    For entrepriser op til kr. 6.896.327 

2 Kaskodækning/entreprise      

3 Kaskodækning/bestående bygninger      

4 Ansvar      

Varmt arbejde: Diverse forretningsgange ifm. varmt arbejde er gennemgået:  Ja   Nej  
Foretages der årlig termografering af eltavler:    Ja   Nej   
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3.3 Løsøre (tidl. Holbæk) 
 
 

Forsikringsplan tingskadeforsikringer 
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Løsøre 

    

Enkeltstående policer hos Codan 
(jf. udleverede policeoversigt) 
Selvrisiko kr. 25.000 

1 Løsørebrand X    Samlede arealer/summer, se bilag 2 

 a) nyværdi X     

 b) dagsværdi   X   

 c) første risiko   X   

2 Anden pludselig skade (all risks) X     

3 Kortslutning/el-skade X     

4 Indbrudstyveri X     

5 Penge alm. gemme X    max. kr. 5.000 ved tyveri 

6 Penge i pengeboks X    max. kr. 15.000 ved tyveri 

7 Ran/røveri X    max. kr. 200.000 for rede penge 

8 Vandskade X     

9 Storm udvendigt anlæg X    Indtil kr. 1.000.000 

10 Naturkatastrofer/oversvømmelse  X    

11 Låseomkodning X    Indtil kr. 100.000 til omlægning af låse i yderdøre 

12 For fremmed regning/varetægt  X    

13 Underforsikringsgaranti X    Indtil kr. 10.000.000 pr. forsikringssted 

14 Løsøre udenfor forsikringsstedet X    Indtil kr. 2.500.000 

15 Genstande under åben himmel X    Indtil kr. 2.500.000 (kun brand) 

16 Stormflod  X   Dog begrænset dækning via Stormrådet 

17 Hærværk på løsøre i bygning X     

18 Retshjælp  X    

Tillægsdækning      

19 Oprydningsomkostninger X    Indtil kr. 10.000.000 (fælles for bygn./løsøre) 

20 Lovliggørelse X    Indtil kr. 5.000.000 
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3.4 Løsøre (tidl. Roskilde og Lejre) 
 
 

Forsikringsplan tingskadeforsikringer 
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Bemærkninger 

Løsøre 

    

Enkeltstående policer hos Codan 
(jf. udleverede policeoversigt) 
Selvrisiko kr. 25.000 

1 Løsørebrand X    Samlede arealer/summer, se bilag 2 

 a) nyværdi X     

 b) dagsværdi   X   

 c) første risiko   X   

2 Anden pludselig skade (all risks) X     

3 Kortslutning/el-skade X     

4 Indbrudstyveri X     

5 Penge alm. gemme X    max. kr. 5.000 ved tyveri 

6 Penge i pengeboks X    max. kr. 100.000 ved tyveri 

7 Ran/røveri X    max. kr. 200.000 for rede penge 

8 Vandskade X     

9 Storm udvendigt anlæg X    Indtil kr. 1.024.076 

10 Naturkatastrofer/oversvømmelse  X    

11 Låseomkodning X    Indtil kr. 30.000 til omlægning af låse i yderdøre 

12 For fremmed regning/varetægt  X    

13 Underforsikringsgaranti X    Indtil kr. 10.000.000 pr. forsikringssted 

14 Løsøre udenfor forsikringsstedet X    Indtil kr. 5.000.000 

15 Genstande under åben himmel  X    

16 Stormflod  X   Dog begrænset dækning via Stormrådet 

17 Hærværk på løsøre i bygning X     

18 Retshjælp  X    

Tillægsdækning      

19 Oprydningsomkostninger X    Indtil kr. 4.432.399 (fælles for bygn./løsøre) 

20 Lovliggørelse X    Indtil kr. 5.000.000 
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3.5 Edb- og maskinkasko 
 
 

 

Forsikringsplan tingskadeforsikringer 
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Bemærkninger 

EDB-anlæg inkl. kontormaskiner 

        

Codan, pol. nr. 663 472 543 1 (Tidl. Holbæk Fors.) 
Selvrisiko kr. 5.000 
Codan, pol.nr. 663 488 976 9 (Tidl. R.F. Holding) 
Selvrisiko kr. 25.000 

1 Kaskoskader 
X    

Forsikringssum kr. 2.561.186 (tidl. Holbæk F.) 
Forsikringssum kr. 2.100.000 (tidl. Roskilde F.) 

2 Brand, indbrudstyveri og vandskader X    Via løsørepolicen 

3 Udleje, udlåne, udleaset EDB-udstyr  X    

4 Databærer-/softwaredækning X    Forsikringssum kr. 1.000.000 (tidl. Roskilde F.) 

5 Meromkostningsdækning  X    

6 EDB udenfor forsikringsstedet (DK, 
Europa, verden, ansattes private adr.) 

 X    

       

Maskinkasko     Kun gældende for Fors Varme Holbæk, Jyderup  

1 Motorer X    

Codan, pol. nr. 663 472 579 0, 2 stk. Ulstein Bergen 
motorer inkl. generatorer m.v., forsikringssum kr. 
25.200.000. 
Behov for maskinkasko/driftstab på renseanlæg 
undersøges af Fors A/S 

2 Maskinkasko - driftstab X    
Forsikringssum kr. 5.000.000. Dækningsperiode: 12 
måneder, karenstid 3 dage 

       

Andre kaskodækninger  X     

1 Erhvervsantenne 
a) kasko 
b) ansvar 

     

2 Automater      

3 Tekniske instrumenter      

4 Kontormaskiner      

5 Andre      
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3.6 Driftstab/meromkostninger 
 

 

Forsikringsplan tingskadeforsikringer 
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Bemærkninger 

Driftstab 
    

Enkeltstående policer hos Codan 
(jf. udleverede policeoversigt) 

1 Brand X    

Pol. nr. 663 472 579 0. Kun Jyderup Varme, 
forsikringssum kr. 5.000.000. 
Dækningsperiode: 12 måneder 

2 Indbrudstyveri X    

3 Vandskade X    

4 Forlængelse efter myndighedspåbud X    

5 Restværdidækning X    

6 Til produktionsløn  X    

7 Skade hos kunde/leverandør/ 
reparatør  X   

Opretholdelse af varmeforsyning ved skade på 
leverandørs værk (KARA og VEKS). Behov undersøges 
hos Fors. 

8 Koncernens indbyrdes afhængighed  X    

9 Svigtende energiforsyning  X    

10 Meromkostninger 
X    

Forsikringssum kr. 10.000.000 (Tidl. Holbæk) 
Forsikringssum kr. 5.000.000 (Tidl. Roskilde og Lejre) 
Dækningsperiode 12 mdr. 

11 Avancetab   X   

12 Driftstab ammoniak/køl   X   

13 Maskinmeromkostninger   X   
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3.7 Ansvar 
 

 

Forsikringsplan ansvarsforsikringer 
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Bemærkninger 

Erhvervsansvar 

    

Gjensidige, pol. nr.1120063 
Selvrisiko kr. 5.000 
Geografisk dækningsområde: 
Europa 

1 Personskade X    Forsikringssum kr. 25.000.000 

2 Tingskade X    Forsikringssum kr. 25.000.000 

3 Kran- og løfteansvar X     

4 Ansvar ifm. bygge- og jordarbejder X     

5 Hus- og grundejeransvar X     

6 Bygherreansvar X    Der henvises til entrepriseforsikring på side 9 

7 Motoransvar - arbejdsmaskiner X    Indtil 25 HK, øvrige arbejdsmask. forsikres særskilt 

8 Suppleringskrav X     

9 Forureningsansvar, pludselig X    
Forsikringssum kr. 5.000.000, alene forurening på 3. 
mand, evt. krav fra offentlige myndigheder 

10 Montageansvar  X   Der henvises til entrepriseforsikring på side 9 

11 Ansvar ifm. brug af sprængstoffer  X   Der henvises til entrepriseforsikring på side 9 

12 Indbyrdes ansvar  X   Fravalgt ifm. fusionen. 

13 Ansvar ifm. ejendomsoplysninger X    Forsikringssum kr. 1.000.000 

        

Produktansvar     
Gjensidige, pol. nr. 1120063 
Selvrisiko kr. 5.000 
Geografisk dækningsområde: Europa  

1 Personskade X    Forsikringssum kr. 25.000.000 

2 Tingskade X    Forsikringssum kr. 25.000.000 

3 Behandling- og bearbejdning X    Forsikringssum kr. 5.000.000 

4 Ingrediens- og komponentskade X    
Forsikringssum kr. 5.000.000 (tidl. 10 mio. for 
Holbæk) 

5 Ingrediens- og komponenttab X    
Forsikringssum kr. 5.000.000 (tidl. 10 mio. for 
Holbæk) 

6 Fareafværgelse X    Forsikringssum kr. 1.000.000 

7 Recall   X   

8 Dataansvar   X   

9 Formuetab   X   

10 Salgs- og lev. betingelser godkendt      Ja   Nej  

11 Bagudregulering af præmie      Ja   Nej  

12 Præmieregulering fremadrettet      Ja   Nej  

        

Miljøskade   X   

Topdanmark, pol.nr. 9413 7949 376 (Lejre) 
Forsikringssum kr. 5.000.000 – selvrisiko kr. 250.000 
AIG Europe, pol.nr. 48.0.01.075 (Roskilde) 
Forsikringssum kr. 10.000.000 – selvrisiko kr. 250.000 
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Drøftes, Holbæk? 

        

Professionelt ansvar 
 

    
I forbindelse med rådgivning mod betaling 
Drøftes, projektering? 

1 Afgivelse af ejendomsoplysninger X    Sum kr. 1 mio. 

2 Projektering  X   
Fors oplyser antal ingeniører, der projekterer 
(årsværk), hvorefter Contea indhenter tilbud 

3 Energirådgivning  X   
Der er ansat 1 energirådgiver i Fors 
Tilbud på prof. ansvarsforsikring indhentes af Contea 

        

 
Bestyrelses- og direktionsansvar     

AIG Europe, pol. nr. 50.0.02.856 
Forsikringssum kr. 50.000.000 pr. forsikringsår 
Selvrisiko kr. 0 

1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer X     
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3.8 Entreprise 
 
 

Forsikringsplan projektforsikringer 
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Bemærkninger 

Entreprise 

    

Etableret hos Codan Forsikring, pol.nr. 663 467 427 4 
Selvrisiko kr. 25.000, dog kr. 5.000 v/ansvar 
max 24 mdr. byggeperiode 
(sikrede: tidl. Holbæk og Lejre selskaber) 

1 All risks X    Sum indtil kr. 32.000.000 

2 Brand & storm X    Sum indtil kr. 32.000.000 

3 Entrepriseansvar X    Sum kr. 20.000.000 

4 1. risiko bestående bygninger X    Sum indtil kr. 2.000.000 

5 Entreprenørmateriel  X    

6 Ansvar ifm. brug af sprængstoffer  X    

7 Grundvandssænkning X    Bemærk klausuler i policen. 

8 Ramning/spunsning  X    Bemærk klausuler i policen. 

9 Større nedbrydningsarbejder  X   Der skal altid indsendes geoteknisk rapport, 
situationsplan, arbejdsbeskrivelse m.v. 1 måned 
inden arbejdets begyndelse.  
Der henvises til servicemanualen. 

10 Undermuring   X   

11 Pilotering  X   

       

Montageforsikring X    Tegnes efter behov 

1 All risks      

2 Brand & storm      

3 1. risiko bestående bygninger/anlæg      

4 Entreprenørmateriel      

5 Ekspresfragt      

6 Hot-test      

7 Afhjælpningsperiode      
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3.9 Motor 
 
 

 

Forsikringsplan motorforsikringer 
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Bemærkninger 

Personbiler 
    

Etableret på fællespolicer hos Gjensidige, jf. den 
udleverede policeoversigt, samt bilag 3.  
Selvrisiko kr. 10.000, dog kr. 0 ved ansvar 

1 Ansvar X     

2 Kasko X     

3 Fastpræmie X     

4 Bilafsavn  X    

5 Vejhjælp  X    

6 Førerulykke  X    

7 Retshjælp  X    

8 Særligt udstyr X    Indtil kr. 50.000 (OBS! Værkstedsudrustning) 

       

Vare- og lastbiler 
    

Etableret på fællespolicer hos Gjensidige, jf. den 
udleverede policeoversigt, samt bilag 3.  
Selvrisiko kr. 10.000, dog kr. 0 ved ansvar 

1 Ansvar X     

2 Kasko X     

3 Fastpræmie X     

4 Bilafsavn  X    

5 Vejhjælp  X    

6 Førerulykke  X    

7 Retshjælp  X    

8 Særligt udstyr X    Indtil kr. 50.000 (OBS! Værkstedsudrustning) 

       

Påhængsvogne 
    

Etableret på fællespolicer hos Gjensidige, jf. den 
udleverede policeoversigt, samt bilag 3.  
Selvrisiko kr. 10.000, dog kr. 0 ved ansvar 

1 Kasko/stilstandskasko X    For påhængsvogne med en nyværdi over kr. 25.000 

2 Brand X     

       

Selvkørende arbejdsmaskiner 
(registreringspligtige)     

Etableret på fællespolicer hos Gjensidige, jf. den 
udleverede policeoversigt, samt bilag 3.  
Selvrisiko kr. 10.000, dog kr. 0 ved ansvar 

1 Ansvar X     

2 Kasko X     

3 Selvstændig brandforsikring X     
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Forsikringsplan motorforsikringer 
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Bemærkninger 

Selvkørende arbejdsmaskiner 
(uindregistrerede)     

Fællespolicer hos Gjensidige, jf. den udleverede 
policeoversigt, samt bilag 3.  
Selvrisiko kr. 10.000, dog kr. 0 ved ansvar 

1 Ansvar 
X    

Køretøjer med under 25 HK samt ikke selvkørende 
køretøjer, er ansvarsforsikret på den generelle 
erhvervsansvarsforsikring 

2 Kasko X     

3 Selvstændig brandforsikring X      

 

 

3.10 Transport 
 

 

Forsikringsplan transportforsikringer 
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Bemærkninger 

Transport egne effekter 
    

Gjensidige, pol. nr. 5312335 
Selvrisiko kr. 5.131 (kun tidl. Holbæk) 

1 Værktøjer og materialer 

X    

Forsikringssum indtil kr. 1.400.000 pr. forsikringsår - 
50.000 pr. varebil, dog kr. 200.000 for trailer med 
reg.nr. ZX 3567 
Det undersøges hos Fors, om der ønskes 
transportforsikring for alle (relevante) køretøjer i 
koncernen. 

2 Køb og salg af maskine  X    

3 Ekstern reparation af egne maskiner  X    
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3.11 Arbejdsskade/ulykke/rejse/pension-sundhed 
 

 

Forsikringsplan personaleforsikringer 
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Arbejdsskadeforsikring 

    

Tryg, pol. nr. 653-700.768  
Antal medarbejdere: 190 
Kontor: 56 
Ledelse og tilsyn: 9 
Øvrige: 125 

1 Arbejdsulykker X    Dækning iht. Loven.   

2 Brilleskader  X     

        

Ulykkesforsikring 
    

Codan, pol.nr. 646 691 732 8 
Sikrede: Michael Brandt og Charlotte V. Johansen 

1 Dødsfald X    Forsikringssum kr. 3.000.000 

2 Invaliditet X    Forsikringssum kr. 3.000.000 

3 Sygdomsinvaliditet  X    

4 Tandskade X     

        

Rejseforsikring 
    

Gouda Rejseforsikring, pol. nr. DK-4722374 
Dækker i hele verden - reguleres bagud 

1 Sygdom/hjemtransport X    Ubegrænset sum 

2 Sygeledsagelse X    Ubegrænset sum 

3 Tilkaldelse X    Ubegrænset sum 

4 Hjemkaldelse X    Ubegrænset sum 

5 Erstatningsperson X    Ubegrænset sum 

6 Ulykke – dødsfald X    Sum kr. 1.000.000 

7 Ulykke – invaliditet X    Sum kr. 1.000.000 

8 Overfald X    Sum kr. 500.000 

9 Rejsegods/bagage X    Indtil kr. 25.000 

10 Bagageforsinkelse X    Indtil kr. 3.500 

11 Flyforsinkelse X    Indtil kr. 1.000 

12 Afbestilling  X   
Tidl. kr. 5.000 Tilbud på afbestilling indhentes – sum 
kr. 10.000. 

13 Privatansvar X    Sum kr. 10 og kr. 5 mio. v/ hhv. person- og tingskade 

14 Retshjælp X    Indtil kr. 175.000 

15 Sikkerhedsstillelse X    Indtil kr. 100.000 

16 Forsinket fremmøde X    Indtil kr. kr. 25.000 

      

Pension/sundhed 
 X   

Drøftes jf. fremsendte information. HR/stabschef 
vurderer nærmere herpå. 

1 Sundhedssikring/hospitalsforsikring      

2 Pensionsordning      

 a) Tab af erhvervsevne      

 b) Dødsfald      
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 c) Pensionering      

 d) Kritisk Sygdom      
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3.12 Særlige risici 
 
 

 

Forsikringsplan, særlige risici 
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Bemærkninger 

Debitorforsikring  X    

       

Kautionsforsikring  X    

      

Kriminalitetsforsikring X    
Topdanmark, pol. nr. 9400 506 539,  
forsikringssum kr. 2.000.000 – selvrisiko kr. 25.000 

      

Netbankforsikring X    

Topdanmark, pol. nr. 9416 772 531 (primær) 
Forsikringssum kr. 50.000.000 – selvrisiko kr. 5.386 
HDI, pol.nr. 594-08656801-14002 (excessdækning) 
Forsikringssum kr. 37.500.000 – selvrisiko kr. 0 

      

Kidnapning  X    

      

Cyberrisk  X   
Drøftes internt hos Fors, som oplyser, at Deloitte er 
involveret i test af IT-sikkerhed m.v. 

      

Garantiforsikring  X    

      

Kontaminering  X    

      

Oversvømmelse  X    

      

Hundeansvar  X    

      

Værftsansvar   X   

      

Forhandler og værksted  X    
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4. Forebyggelse af risici/skader 
 
En proaktiv indsats på risikoområder kan sikre Fors A/S for økonomiske tab og endvidere være 
befordrende for et godt skadeforløb fremadrettet, så Fors A/S er en attraktiv kunde for 
forsikringsselskabet. 
 
I det følgende oplistes en række vigtige punkter, som kan forebygge risici for Fors A/S: 
 
1. Brand  Årlig termografering af eltavler 

 Røg- og gasalarmer 

 Friholdelse af plads foran eltavler 

 Forbud mod tobaksrygning 

 Brandtjek/årlig inspektion af DBI (Dansk Brandteknisk 
Institut) 

 
2. Tyveri  Aflåsning 

 Alarmer 

 Overvågning 

 Årligt besøg af sikringskonsulent 
 

3. Ansvar  Godkendte salgs- og leveringsbetingelser 
(ansvarsfraskrivelser) 

 
4. Personskade  Identifikation af farekilder 

 Udarbejdelse og implementering af sikkerhedspolitik 

 Årlige audits 
 

5. Driftstab  Nødplaner 

 Energiforsyning 
 

6. Klimatiske risici  Beredskabsplaner 
 

7. Cyberrisici  Etisk hacking 

 IT-politik 
 

 
De under punkt 4 omtalte råd til forebyggelse, tjener udelukkende til inspiration, og er 
fremkommet med udgangspunkt i de risici, som Contea har kendskab til i forhold til Fors A/S ´ 
aktiviteter ved udarbejdelsen af nærværende forsikringspolitik.  
 
Oplistningen er vejledende, men ikke udtømmende. 
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BILAG 1 
 

Selskabsoversigt 
 

 Selskab 
 

Aktiviteter Adresse Forsikringsansvarlig Bemærkninger 

1 Fors Holding A/S Moderselskab 

Betonvej 12 

4000 Roskilde 

& 

Tåstrup Møllevej 5             

4300 Holbæk 

 
Økonomidirektør 
Charlotte Vincents 
Johansen 
 
 
Projektøkonom 
Helena Huong Nguyen 
 
Kundekonsulent 
Birgit Hummelmose 
 
Teknisk assistent 
Susanne Christensen 
 

 

2 
Fors A/S 

Adm. selskab 
 

3 
Fors Varme Roskilde A/S 

Fjernvarmeforsyning 
 

4 
Fors Vand Roskilde A/S Vandforsyning og 

vandværker 

 

5 
Fors Spildevand Roskilde A/S Kloakker, hustanke og 

renseanlæg 

 

6 
Fors Grøn Energi A/S Investeringsselskab 

(ejerandele i vindmøllepark) 

 

7 
Fors Spildevand Lejre A/S Kloakker, hustanke og 

renseanlæg 

 

8 Fors Vand Lejre A/S 
Vandforsyning og 
vandværker 

 

9 
Fors Affald Holbæk A/S Affald, genbrugspladser og 

dagrenovation 

 

10 
Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S Fjernvarmeforsyning i  

St. Merløse 
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 Selskab 
 

Aktiviteter Adresse Forsikringsansvarlig Bemærkninger 

11 
Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S Fjernvarmeforsyning i 

Jyderup 

 

12 
Fors Spildevand Holbæk A/S Kloakker, hustanke og 

renseanlæg 

 

13 
Fors Vand Holbæk A/S Vandforsyning og 

vandværker 
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BILAG 2 
 

Opgørelse over bygningsarealer og løsøresummer 
 
Der henvises til den udarbejdede aktivlister, som bør ajourføres. 
 
 

 
BILAG 3 
 

Opgørelse over køretøjer, motorredskaber og påhængsvogne 
 
Der henvises til auto-fællespolicen pr. 1. jan. 2016 (under udstedelse). 
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Bestyrelsen gennemgik bestyrelsens forretningsorden og tilhørende bilag.

Bestyrelsen besluttede - med mindre sproglige rettelser - den fremlagte reviderede forretningsorden.

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et forslag til revideret forretningsorden for bestyrelserne i
netselskaberne i koncernen, der så vidt muligt ligner forretningsordenen bestyrelsen i Fors Holding A/S.

Beslutning for punkt 45: Revidering af bestyrelsens forretningsorden (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 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S   
Revidering af bestyrelsens forretningsorden (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 besluttede på sit møde den 14. juni 2016 at revidere bestyrelsens forret-
ningsorden medio 2017. På den baggrund har Fors A/S udarbejdet et første udkast til 
revideret forretningsorden, der tager højde for de ændringer der er sket i bestyrelsens 
arbejde siden seneste revision, herunder at tilbyde observatørstatus til kundevalgte be-
styrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling:   
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 sel-
skabs bestyrelse til konkret at indrette sig efter selskabets behov – altså tænke over, 
hvordan arbejdet i bestyrelsen udføres bedst for netop det pågældende selskab. 
 
Rigtigt udformet og anvendt er forretningsordenen bestyrelsens vigtigste arbejdsred-
skab. 
 
Forretningsordenen skal udfærdiges på en måde, som dels adresserer de formelle sel-
skabsretlige forhold og dels inddrager forretningsmæssige forhold, som gør sig gæl-
dende 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. 
 
Retsgrundlag:   
LBKG 2015‐09‐14 nr. 1089 (Selskabsloven) §130. 
 
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, 
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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‐
anbefalingerne. 
 
Bestyrelsen bør løbende efterse, om forretningsordenen er i overensstemmelse med 
lovgivningen, selskabets vedtægter og tilpasset selskabets udvikling.  
 
Da hvert enkelt medlem af bestyrelsen er bundet af forretningsordenen, og skal efter-
komme reglerne deri anbefales det, at forretningsordenen gennemgås på bestyrelses-
mødet og ikke blot udleveres til underskrift. 
 
I det vedlagte bilag med udkast til revideret forretningsorden er områder med forslag til 
ændringer tydeligt markeret med gul baggrund. I disse områder er forslag til tilføjelser 
understreget. Forslag til tekst der kan slettes er overstreget. 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen gennemgår bestyrelsens forretningsorden og tilhørende bilag. 
At bestyrelsen beslutter at vedtage en revideret forretningsorden. 
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1. VALG OG KONSTITUERING 

1.1 Nyvalg sker hvert fjerde år, da bestyrelsens valgperiode følger ejerkommuners valg 
til byrådet. Umiddelbart efter nyvalg til ejerkommunernes valg til byrådet – og 
senest i januar måned i konstitueringsåret – indkaldes til en ekstraordinær 
generalforsamling alene med valg bestyrelsesmedlemmer på dagsordenen. I 
forlængelse heraf afholdes det første konstituerende bestyrelsesmøde. 

1.2 Bestyrelsesmedlemmerne, herunder bestyrelsens formand og Forretningsudvalget 
vælges af generalforsamlingen for en 4-årig periode. Bestyrelsen skal sikre, at 
anmeldelse sker til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter generalforsamlingen, jf. 
Selskabslovens § 9. 

1.3 Bestyrelsesmedlemmer i Fors-koncernen fremgår af bilag 1. 

1.4 . Generalforsamlingen nedsætter på den ekstraordinære generalforsamling, som 
beskrevet i afsnit 1.1, et Forretningsudvalg. Forretningsudvalget er bestående af 
fire bestyrelsesmedlemmer og fungerer som dagsordensforberedende udvalg. 
Forretningsudvalget skal tilsikre de synergier og effektiviseringer, fusionen 
forventes at medføre. Forretningsudvalget skal desuden fungere som et 
forberedende udvalg i forhold til de opgaver, som bestyrelsen beslutter, skal 
delegeres til udvalget. Alle centrale beslutninger skal fortsat træffes af den samlede 
bestyrelse. 

1.5 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte ad hoc udvalg til at tage sig af specifikke 
opgaver. 

1.6 På første møde efter nyvalg afgiver hvert bestyrelsesmedlem en kort oversigt over 
øvrige bestyrelsesposter eller tilsvarende poster, det pågældende 
bestyrelsesmedlem varetager. 

1.7 Bestyrelsen deltager ved sin tiltrædelse i et introduktionsprogram fastlagt af 
formanden. 

1.8 Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil, medmindre formanden 
bestemmer andet. 

2. BESTYRELSESMØDER - INDKALDELSE OG DAGSORDEN 

2.1 Bestyrelsesmøder afholdes normalt seks gange årligt, og derudover når formanden 
finder det nødvendigt. I årets 4. kvartal fastlægges datoer for bestyrelsesmøder i 
det kommende kalenderår. Bestyrelsens årshjul fremgår af bilag 2. 

2.2 Formanden bestemmer, hvor bestyrelsesmøderne afholdes, og sikrer i samarbejde 
med Selskabet, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes. 

2.3 Et medlem af bestyrelsen, Selskabets revisor eller den administrerende direktør 
kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, jf. Selskabslovens §123. 

2.4 Bestyrelsen indkaldes på formandens vegne af selskabet med mindst otte dages 
forudgående skriftligt varsel (hvilket kan være pr. e-mail). Indkaldelsesvarslet kan i 
uopsættelige tilfælde forkortes af formanden. 
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2.5 Direktionen skal sikre, at relevant skriftligt materiale til bestyrelsesmødet 
fremsendes senest 3 hverdage inden bestyrelsesmødet. Adgang til materiale kan 
gives ved fremsendelse af materialet pr. e-mail eller ved anden elektronisk adgang. 

2.6 Dagsordenen udarbejdes af Forretningsudvalget i samråd med den 
administrerende direktør. Et bestyrelsesmedlem kan i forbindelse med 
udarbejdelsen af dagsordenen anmode formanden om at optage et bestemt emne 
på dagsordenen. 

2.7 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse og underskrift af referat 

3. Gensidig orientering, herunder oplysninger om væsentlige hændelser inden 
for arbejdsmiljø og miljø 

4. Punkter relateret til årets gang, jf. årshjulet 

5. Behandling af sager 
Konkrete sager skal beskrives i den tilgængelige dagsorden ligesom relevant 
bilagsmateriale vedrørende de enkelte punkter gøres tilgængelig sammen 
med dagsordenen. 

6. Indførsler i revisionsprotokollen (når der modtages revisonsprotokoller) 

7. Ekstern orientering, jf. pkt. 9.4 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

2.8 Bestyrelsesmedlemmer i Fors-koncernens netselskaber er berettiget til at være til 
stede ved bestyrelsesmøderne og har ret til at udtale sig.  

2.9 Ved direktion forstås i bestyrelsesøjemed adm. direktør og økonomidirektør. Ved 
omtale af direktionen i denne forretningsorden forstås således den adm. direktør 
og økonomidirektøren. 

2.10 Selskabets direktion er berettiget til at være til stede ved bestyrelsesmøderne og 
har ret til at udtale sig. Nøglepersoner i selskabet eller fra netselskabernes 
bestyrelser kan indkaldes, hvis deres deltagelse i bestyrelsesmødet skønnes 
nødvendig for at belyse eventuelle punkter. Bestyrelsen kan i relation til et konkret 
møde eller behandlingen af et enkelt punkt på dagsordenen beslutte, at 
direktionen ikke skal overvære dette eller deltage i behandlingen heraf. 

2.11 Bestyrelsesmøderne kan, såfremt det af bestyrelsesformanden skønnes 
nødvendigt, afholdes elektronisk, herunder ved telefonmøder og 
videokonferencer, og/eller skriftligt. Uanset foranstående kan et 
bestyrelsesmedlem eller den administrerende direktør forlange, at der finder en 
mundtlig drøftelse sted. 

3. BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED OG KOMPETENCE 

3.1 Bestyrelsesmøder ledes af formanden. I dennes fravær leder et medlem af 
Forretningsudvalget bestyrelsesmødet. Medlemmet er udpeget af formanden. 
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3.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne 
er tilstede. Bestyrelsen må dog ikke træffe beslutninger uden, at alle 
bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft mulighed for at deltage i 
behandlingen. 

3.3 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme 
eller formandens stedfortræder, jf. pkt. 3.1, er udslagsgivende ved stemmelighed. 

4. INHABILITET 

4.1 Bestyrelsesmedlemmer skal i deres bestyrelsesarbejde loyalt varetage Selskabets 
interesser. 

4.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af sager, 
hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er inhabil. Dette omfatter blandt 
andet bestyrelsens behandling af aftaler mellem Selskabet og 
bestyrelsesmedlemmet/direktøren selv eller søgsmål mod den pågældende selv. 
Det samme gælder aftaler mellem Selskabet og tredjemand eller søgsmål mod 
tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren har en væsentlig 
interesse heri, der kan være stridende mod Selskabets eller Fors-koncernens 
interesser.  

4.3 Et bestyrelsesmedlem er som udgangspunkt ikke inhabilt ved behandlingen af 
sager vedrørende den kommune eller det kommunalt ejede selskab, medlemmet 
er indstillet af. 

4.4 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller 
direktører og Selskabet samt aftaler mellem Selskabet og tredjemand, hvori 
bestyrelsesmedlemmer eller direktører måtte have en væsentlig interesse, der kan 
være stridende mod Selskabets eller Fors-koncernens interesser. 

4.5 Bestyrelsen afgør – med rekurs til domstolene – spørgsmålet om, hvorvidt et 
medlem er inhabilt ved behandlingen af en sag. 

5. BESTYRELSESREFERATER 

5.1 Formanden eller dennes stedfortræder, jf. pkt. 3.1, er ansvarlig for, at der 
udarbejdes forhandlingsprotokollat af de på bestyrelsesmøderne stedfundne 
forhandlinger og trufne beslutninger. 

5.2 Referaterne skal bl.a. indeholde følgende: 

a) Tid og sted for mødet 
b) Mødedeltagere, fraværende og referent 
c) Hvem der har ledet mødet 
d) Dagsorden for mødet 
e) Underskrift af referat af sidste bestyrelsesmøde 
f) Referat af de stedfundne forhandlinger og trufne beslutninger 

 
5.3 Referat af et bestyrelsesmøde skal inden fem dage efter afholdelse af 

bestyrelsesmødet udsendes efter godkendelse af formanden til bestyrelsens øvrige 
medlemmer. 

5.4 Medlemmer af bestyrelsen har derpå to dage fra udsendelsen til at komme med 
eventuelle kommentarer til referatet over for formanden. 
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5.5 Bestyrelsesreferatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde af 
medlemmerne af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har været til stede 
ved et bestyrelsesmøde, skal skriftligt på referatet bekræfte, at de har læst 
referatet. 

5.6 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin 
mening indført i referatet. Tilsvarende gælder for et direktionsmedlem, som har 
deltaget i det pågældende møde. 

6. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER 

6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig 
økonomisk betydning for Fors-koncernen eller Selskabets ejere forelægges 
generalforsamlingen, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder: 

 Udvidelse af ejerkredsen – i Selskabet eller i Selskabets datterselskaberne  

 Iværksættelse af nye aktiviteter i Fors-koncernen (f.eks. elforsyning, fjernkøling 
m.v.)  

 Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for aktionærerne af Selskabet 
eller Fors-koncernen 

 Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for aktionærerne eller Fors-
koncernen 

7. BESTYRELSENS OPGAVER 

7.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender. Bestyrelsen 
er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse, mens den daglige ledelse 
af Selskabet varetages af direktionen, jf. pkt. 8, der skal følge de retningslinjer og 
anvisninger, som bestyrelsen har givet. 

7.2 Bestyrelsen påser, at Fors-koncernen efterlever den til enhver tid gældende 
Ejerstrategi. 

7.3 Bestyrelsen påser, at Selskaberne i Fors-koncernen ledes på tilfredsstillende måde 
og i overensstemmelse med lovgivningen, Selskabernes vedtægter samt 
Selskabernes formål. 

7.4 Bestyrelsen skal sikre, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en 
måde, der efter Selskabets forhold er tilfredsstillende. 

7.5 Bestyrelsen modtager løbende den fornødne rapportering om Fors-koncernens 
finansielle forhold. 

7.6 Bestyrelsen påser, at Selskaberne i Fors-koncernen er tilstrækkeligt forsikret mod 
almindelige og særlige risici, samt at den risikostyring og interne kontroller, der 
gennemføres, svarer til det ønskede niveau. 

7.7 Bestyrelsen sikrer, at Fors-koncernens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, 
herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige 
forpligtelser, efterhånden som de forfalder. 
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7.8 Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog i overensstemmelse med 
bestemmelserne i selskabslovens §§ 50-54. Ejerbogen skal være tilgængelig for 
offentlige myndigheder. Direktionen har det daglige ansvar for dette. 

7.9 Bestyrelsen skal endvidere føre et særskilt register over storaktionærer 
(ejerregister) i overensstemmelse med bestemmelserne i Selskabslovens § 58. 
Direktionen har det daglige ansvar for dette. 

7.10 Bestyrelsen afholder hvert år, i august/september måned, et strategiseminar, hvor 
budgetprocessen påbegyndes. Primo oktober afholdes et budgetseminar, hvor 
budget for det kommende år fastlægges. 

7.11 Inden afholdelse af budgetseminaret modtager bestyrelsen fra økonomidirektøren 
udkast til budget, som skal indeholde resultatbudget og balancebudget for det 
følgende regnskabsår. Resultatbudgettet skal være ledsaget af en prognose – i 
hovedtræk – for de efterfølgende to regnskabsår. 

7.12 Bestyrelsen skal i forbindelse med budgetseminaret tage stilling til om 
Selskabernes organisation er betryggende, herunder navnlig organisering af 
bogholderi- og regnskabsfunktioner og IT-organisationen, samt hvilke 
kontrolprocedurer, der er fastlagt for at sikre mod misbrug mv. 

7.13 Budgettet skal for det kommende år være gennemgået for hele Fors-koncernen af 
bestyrelsen senest ultimo oktober måned hvert år. Samtidig godkender bestyrelsen 
de anlægsprojekter, som direktionen jf. 8.8 har kompetence til at gennemføre.  

7.14 I marts/april måned gennemgås udkast til årsrapport med bestyrelsen. 

7.15 Årsrapporten, underskrevet af direktionen og godkendt af revisor, gennemgås på 
et bestyrelsesmøde. Efter vedtagelse af indstillingen til generalforsamlingen om 
anvendelse af overskud eller dækning af tab underskrives det af den samlede 
bestyrelse i endelig form. 

7.16 Årsrapporten forelægge til godkendelse på Selskabets ordinære generalforsamling, 
og et af dirigenten påtegnet eksemplar indsendes derpå til Erhvervsstyrelsen. 

7.17 Bestyrelsen og direktionen skal drage omsorg for, at revisor kan gennemføre de 
undersøgelser, som denne finder nødvendige. Det skal sikres, at revisor modtager 
de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendige for at kunne udføre 
sit hverv. 

7.18 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlinger og påser, at disse afholdes i 
overensstemmelse med de regler, der er foreskrevet i vedtægterne samt 
lovgivningen. 

7.19 Bestyrelsens beretning tilsendes bestyrelsen forud for generalforsamlingen. 

7.20 Bestyrelsen vælger en formand for Valgudvalget blandt medlemmerne af 
Forretningsudvalget.  

7.21 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter Selskabets forhold 
er af usædvanlig art eller størrelse, medmindre de af bestyrelsen forelægges 
generalforsamlingen til afgørelse, jf. pkt. 6.1. 

7.22 Ændringer foretaget i revisionsprotokollen fremlægges på næstkommende 
bestyrelsesmøde. Eventuelle registreringer siden sidste bestyrelsesmøde skal 
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underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

7.23 Revisor har ret til at deltage i de bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten behandles. 
Formanden er endvidere i andre sammenhænge berettiget til at forlange revisors 
tilstedeværelse ved et bestyrelsesmøde. Formanden er forpligtet til at anmode 
revisor om at være til stede, såfremt et bestyrelsesmedlem anmoder herom. 

8. DIREKTIONEN 

8.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger medlemmerne af Selskabets direktion. 
Bestyrelsen fastsætter ansættelsesvilkår samt beføjelser for Selskabets direktion. 

8.2 Direktionen refererer til bestyrelsesformanden i Fors-koncernen. 

8.3 Over for bestyrelsen er direktionen ansvarlig for, at Fors-koncernen ledes i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, Fors-koncernenes 
vedtægter, eller specielle pålæg, som bestyrelsen måtte have meddelt eller senere 
meddeler Direktionen.  

8.4 Direktionen har pligt til uopholdeligt at meddele bestyrelsen, hvis der foreligger 
forhold, der synes at kunne medføre, at de overordnede retningslinjer for Fors-
koncernens virksomhed ikke kan gennemføres eller vil blive forsinket. 

8.5 Den administrerende direktør varetager den daglige ledelse af Fors-koncernen. 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer. 

8.6 Direktionen skal løbende kontrollere planer og budgetter og tage stilling til Fors-
koncernens likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, 
forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. 

8.7 Direktionen sikrer udarbejdelse af årsrapport med udkast til koncernregnskab. 
Revisionen skal i denne rapport anføre, hvorvidt udkastet i den foreliggende form 
kan forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold. 

8.8 Den administrerende direktør har fuld kompetence til at forestå organiseringen af 
Fors-koncernens daglige virksomhed samt løsningen af de dermed forbundne 
opgaver inden for de af bestyrelsen godkendte budgetter og anlægsprojekter jf. 
7.13. Handel med fast ejendom og forhandling med lodsejere ejere vedrørende 
eventuel erstatning foregår i samarbejde med formanden eller i denne fravær et 
udpeget medlem af Forretningsudvalget. 

8.9 Den administrerende direktør udarbejder forslag til de ordinære 
bestyrelsesmøders dagsorden. Udkastet godkendes af Forretningsudvalget, jf. pkt. 
2.8. 

8.10 Det påhviler den administrerende direktør at sørge for, at der tilgår hver enkelt 
bestyrelsesmedlem det materiale, som Forretningsudvalget og den 
administrerende direktør skønner nødvendigt for at tilvejebringe et forsvarligt 
beslutningsgrundlag, herunder regnskabsmæssige oplysninger, budgetter og andre 
væsentlige oplysninger til belysning af Fors-koncernens udvikling. 

8.11 Et medlem af bestyrelsen, Selskabets revisor eller den administrerende direktør 
kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, jf. Selskabslovens §123. Fremkommer sådan 
et forlangende, påhviler det den administrerende direktør at tage initiativ til, at 
bestyrelsen indkaldes ekstraordinært. 
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8.12 Skønner den administrerende direktør i øvrigt, at der er behov for et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde, idet førstkommende ordinære bestyrelsesmøde 
ikke kan afventes, påhviler det den administrerende direktør efter aftale med 
bestyrelsesformanden at indkalde bestyrelsen ekstraordinært. Dette er 
eksempelvis – men ikke udelukkende - tilfældet, hvis der træffes sådanne 
beslutninger, eller i øvrigt foreligger sådanne omstændigheder, at den 
administrerende direktør rimeligvis må forvente, at bestyrelsen vil nære ønske om 
at være orienteret om sagen eller gribe ind i denne. 

8.13 Økonomidirektøren skal sørge for, at Fors-koncernens bogføring sker under 
iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på 
betryggende måde. 

8.14 Økonomidirektøren skal hvert år senest samtidig med det i pkt. 7.11 og 7.12 
nævnte budgetseminar og budgetudkast forsyne bestyrelsen med materiale, så 
bestyrelsen kan tage stilling til, om Fors-koncernens organisation er betryggende, 
herunder navnlig organisering af bogholderi- og regnskabsfunktioner og IT-
organisationen, samt hvilke kontrolprocedurer, der er fastlagt for at sikre mod 
misbrug mv.  

8.15 Økonomidirektøren skal på tre udvalgte ordinære bestyrelsesmøder udarbejde en 
budgetopfølgning. Budgetopfølgningen skal indeholde resultatbudget, 
balancebudget, angivelse af budgetafvigelser samt årets forventede prognose. I 
forbindelse med budgetopfølgningen gennemføres ligeledes projektopfølgning. 4. 
kvartal gennemgås i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. 

8.16 Dispositioner, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, 
kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, 
medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for 
Selskabets virksomhed. I så fald skal formanden straks underrettes om den 
disposition, direktionen vil foretage eller har foretaget, og formanden skal uden 
ophold underrette den øvrige bestyrelse.  

8.17 Som beskrevet i Selskabets vedtægter, tegnes Fors Holding A/S og Fors A/S af den 
samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende 
direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende 
direktør. Selskabets administrerende direktør og økonomidirektør (hvad enten 
disse er registreret hos Erhvervsstyrelsen eller ej) er af bestyrelsen pålagt nogle 
særlige begrænsninger i forbindelse med den daglige drift af Fors-koncernen, 
herunder særlige dispositioner, som fremgår af bilag 3. 

8.18 Direktionen skal løbende efter behov orientere formanden om Fors-koncernens 
kortsigtede udvikling, herunder omsætning og eventuelle afvigelser fra afstukne 
retningslinjer og fratrædelser på chefgruppeniveau. 

9. TAVSHEDSPLIGT 

9.1 Alle oplysninger, som bestyrelsesmedlemmerne modtager i deres egenskab af 
bestyrelsesmedlemmer, er underlagt tavshedspligt og skal behandles fortroligt, 
medmindre andet følger af dette pkt. 9 eller pkt. 10. Tavshedspligten omfatter 
blandt andet forretningshemmeligheder, knowhow, udviklingsprojekter, 
driftsmæssige hemmeligheder, oplysninger om medarbejdernes løn samt øvrige 
ansættelsesvilkår og alle øvrige forhold, som bestyrelsesmedlemmerne bliver gjort 
bekendt med, herunder alt materiale som måtte blive udleveret før, efter eller i 
forbindelse med bestyrelsesarbejdet, medmindre disse forhold kan offentliggøres 
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i overensstemmelse med en beslutning vedtaget af bestyrelsen eller i henhold til 
lovgivningen. 

9.2 Uanset pkt. 9.1 kan bestyrelsen efter en konkret vurdering beslutte, at visse 
specifikke oplysninger kan videregives, forudsat en sådan offentliggørelse af 
information ikke kan antages at ville skade Selskabet.  

9.3 Uanset pkt. 9.1 kan bestyrelsen som organ og det enkelte bestyrelsesmedlem søge 
rådgivning hos rådgivere (for eksempel advokater), som selvstændigt er underlagt 
tavshedspligt som led i deres profession. 

9.4 Bestyrelsen tilstræber størst mulig åbenhed i forhold til Selskabets aktionærer 
under forudsætning af, at sådan åbenhed efter bestyrelsens konkrete vurdering 
ikke er til skade for Selskabet eller medlemmer af ejerkredsen. Således foretager 
bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde en konkret afvejning af hensynene til 
åbenhed over for aktionærerne og de potentielle skadevirkninger i forhold til hvert 
enkelt emne på dagsordenen, jf. pkt. 2.7.  

9.5 Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk 
rets almindelige regler. 

9.6 Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtede til at opbevare alle materialer og 
dokumenter vedrørende Selskabet på en sådan måde, at uautoriserede personer 
ikke opnår adgang dertil. For at sikre en fortrolig opbevaring skal 
bestyrelsesmedlemmerne anvende en e-mailadresse i forhold til 
bestyrelsesarbejdet, som alene bestyrelsesmedlemmet og dennes eventuelle 
Medhjælpere (jf. pkt. 10) har adgang til. 

9.7 Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal den pågældende tilintetgøre eller 
tilbagelevere alle fortrolige dokumenter til Selskabet, som denne har modtaget 
som bestyrelsesmedlem, og som er i dennes personlige besiddelse, herunder 
samtlige kopier heraf. 

9.8 I tilfælde af et bestyrelsesmedlems død påhviler tilbageleveringspligten dennes bo. 
Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemskabet af bestyrelsen 
ophører.  

9.9 Direktionen er tillige omfattet af forretningsordenen. 

10. SEKRETARIATSFUNKTION 

10.1 Det enkelte bestyrelsesmedlem er uanset pkt. 9 berettiget til at anvende et 
begrænset antal medhjælpere som sekretariatsfunktion for det enkelte medlems 
bestyrelsesarbejde ("Medhjælper/Medhjælpere"). Etableringen af en 
medhjælperfunktion i f.eks. en kommune giver ikke bestyrelsesmedlemmet 
adgang til at videregive fortrolig information til kommunens forvaltning, men alene 
adgang til videregivelse til de enkelte personer, der bistår bestyrelsesmedlemmet i 
forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 

10.2 Medhjælpere er direkte underlagt tavshedspligt i Selskabsloven. Det enkelte 
bestyrelsesmedlem skal dog i forbindelse med anvendelse af Medhjælpere særskilt 
instruere hver enkelt Medhjælper om fortrolighedspligten og foranledige, at hver 
enkelt Medhjælper underskriver en fortrolighedserklæring i relation til fortrolig 
information om Selskabet. I det omfang, der videregives fortrolig information til 
skade for Selskabet som følge af et bestyrelsesmedlems anvendelse af 
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Medhjælpere, er bestyrelsesmedlemmet sammen med den/de pågældende 
Medhjælper(e) ansvarlig for eventuelle for Selskabet skadelige virkninger heraf. 

11. UDTRÆDEN 

11.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Der skal gives 
meddelelse herom til formanden, og formanden skal orientere bestyrelsen. 
Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen inden udløbet af den periode, som 
den pågældende er valgt for, skal bestyrelsen foranledige, at der indkaldes til 
generalforsamling med henblik på, at der vælges et nyt medlem. 

12. HONORAR OG DÆKNING AF UDGIFTER 

12.1 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et honorar i hvert regnskabsår. Honoraret 
godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et 
honorar fra udnævnelsesdatoen og indtil fratrædelsesdatoen.  

12.2 Selskabet dækker bestyrelsesmedlemmernes rimelige rejseudgifter i forbindelse 
med transport til og fra bestyrelsesmøder. 

13. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDENEN 

13.1 Nuværende og nye bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde denne forretningsorden 
ved underskrift på eller inden det første bestyrelsesmøde, efter at de nye 
bestyrelsesmedlemmer er valgt. 

13.2 Nuværende og nye direktører skal acceptere denne forretningsorden ved 
underskrift på eller inden det første bestyrelsesmøde, efter at den/de nye 
direktør(er) er udpeget. 

14. ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN 

14.1 Denne forretningsorden kan ændres af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. 

Således fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet den 22. juni 2017. 
 
I bestyrelsen: 
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Asger Kej, formand 
 

  
   
John Harpøth 

 
 
   
Ole Brockdorff 
 

  
   
Søren Jensen 
 

 
 
   
Julie Esther Hermind 
 

  
   
Jens K. Jensen  

 
 
   
Peter Michael Madsen 
 

  
   
Torben Henning Jørgensen 
 

 
 
 
 
 
Som administrerende direktør: 
 
 
 
  __________ 
Michael Brandt 
 
 
 

 
Som økonomidirektør: 
 
 
 
  __________ 
Charlotte Vincents Johansen 
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Bestyrelsen udtrykte bekymring over den lange afskrivningstid på 70 år.

Økonomidirektør Charlotte Vincents forklarede at i et worst case scenarie, hvor arealet ikke bruges efter fem år vil
det medføre en omkostning på cirka 30 kr. om året for en standardkunde i en periode på 36 år, hvor de optagne lån
skal afdrages.

Bestyrelsen understreger, at kundeforholdet på Milen er til Roskilde Kommune, og at bestyrelsen i forlængelse
heraf forventer, at Roskilde Kommune vil være behjælpelig, hvis indtægtsgrundlaget bortfalder - og at Roskilde
Kommune er villig til at genforhandle aftalen, hvis forudsætningerne ændres. Også efter de nuværende aftalte tre
års driftsstatus, for eksempel også efter 10 år.

Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger den fremlagte samarbejdsaftale mellem Fors A/S og Roskilde
Kommune.
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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 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S, Fors Vand Roskilde A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S. 
Milen – revideret businesscase (B) 
 

Sagsbehandler: BN 

 
Sagsresume:  
Fors A/S og Roskilde Kommune har samarbejdet om at forbedre bl.a. spildevandsfor-
holdene på Milen omkring Roskilde Dyrskueplads.  
 
På bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 besluttede bestyrelsen – med en række forbe-
hold, herunder at bestyrelsen skulle godkende en endelig businesscase – at Fors A/S i 
samarbejde med Roskilde Kommune kunne arbejde videre med et projekt om kloakering 
og vandforsyning af Milen.  
 
Der er efterfølgende udarbejdet en businesscase, som danner baggrund for en revideret 
samarbejdsaftale, som imødekommer bestyrelsen i Fors A/S forbehold. 
 
Der fremlægges således en samarbejdsaftale til godkendelse hvor rammerne fastlægges 
for etablering af fast spildevandssystem (kloak og mellemlager) samt vandforsyningsnet. 
Aftalen skal godkendes af bestyrelsen for Fors A/S samt byrådet i Roskilde Kommune. 
 
Sagsfremstilling: 
Roskilde Festival, Fors A/S og Roskilde Kommune har samarbejdet om at undersøge for-
bedringstiltag ift. håndtering af spildevand på Milen omkring Roskilde Dyrskueplads. 
Parterne foreslår, at der indgås en samarbejdsaftale om realisering af et anlæg for hånd-
tering af spildevand på Milen (mellemlager og kloakering) samt etablering af vandforsy-
ning.  

Det overordnede mål er at afhjælpe den midlertidige stærkt forhøjede belastning af 
Bjergmarken Renseanlæg ved store arrangementer. Ved den foreslåede løsning opgra-
deres og fremtidssikres spildevandshåndteringen ved både Dyrskueplads og de omkring-
liggende arealer, ligesom løsningen kan indgå som del af en fremtidig sikring ift. store 
regnhændelser fra et større område omkring Vor Frue og Vindinge. Endvidere sikres en 
optimal håndtering af spildevand fra område med nye idrætsfaciliteter (Målfeltet).  

Endelig foreslås, at der samtidig med kloakering af Milen, etableres et permanent vand-
forsyningsnet på Milen, der vil højne hygiejnestandarden ved store arrangementer på 
Milen.  Etablering af vandforsyning og kloak på Milen vil udgøre en væsentlig forbedring 
af servicen i området, til glæde for lejere og brugere af Milen, som vil understøtte den 
fremtidige planlagte brug af Milen til rekreative formål.  

Endelig er der udarbejdet en businesscase der viser at økonomien ved projektet balan-
cerer for Fors A/S og for den nuværende primære aktør i området, Roskilde Festival.   

Indledningsvis har parterne kortlagt de eksisterende spildevandsforhold samt behov og 
ønsker til en fremtidig spildevandsløsning for området. Parterne har på et overordnet 
niveau undersøgt flere løsninger for spildevandshåndteringen.  

Parterne anbefaler, at der etableres en løsning, hvor spildevandet forsinkes i et større 
mellemlager på Milen og herfra afledes over en længere periode til Bjergmarken Rens-
ningsanlæg. Fors A/S etablerer endvidere ca. 28 punkter/”forsyningsøer” fordelt på Mi-
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len, hvorfra der vil være vandforsyning samt mulighed for afledning af spildevand. For-
syningsøerne udmatrikuleres særskilt. 

Retsgrundlag: 
Naturstyrelsens vejledning om miljø og servicemål. 
 
Høring: 
- 
 
Fors A/S vurdering: 
På bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 ønskede bestyrelsen en række punkter belyst, 
inden en endelig aftale kunne underskrives.  
 
I forlængelse heraf har styregruppen for etablering af kloak og vandforsyning på Milen 
udarbejdet en revideret businesscase. Den reviderede businesscase indeholder således 
estimat over omkostninger til både Fors Vand Roskilde A/S og Fors Spildevand Roskilde 
A/S. Businesscasen viser, at økonomien balancerer for begge selskaber. 
 
Bestyrelsen ønskede ligeledes at få projektet ”pålagt” som mål af Roskilde Kommune, 
således at spildevandsselskabet kan få udvidet indtægtsrammen, så omkostningerne 
kan opkræves. Det har kommunen gjort, og dette er ansøgt hos Forsyningssekretariatet. 
Forsyningssekretariatet har imidlertid et halvt års ekspeditionstid. Således kan den en-
delige anerkendelse af projektet som et miljø- og servicemål ikke opnås inden bestyrel-
sens behandling af ansøgning. Det er dog Fors A/S vurdering, at ansøgningen vil blive 
imødekommet. 
 
Den fremlagte samarbejdsaftale revideres efter tre års driftserfaringer. 
 
Der tale om et nødvendigt kundeprojekt, hvor Fors A/S har en forpligtigelse til at levere 
en vand- og spildevandsløsning.  
 
Med den fremlagte aftale – og en hensigtserklæring fra Roskilde Festival om at de ønsker 
at benytte Milen langt ud i fremtiden – er det Fors A/S vurdering, at samarbejdsaftalen 
imødekommer de ønsker, som bestyrelsen fremlagde på sit møde den 14. juni 2016, og 
at bestyrelsen bør indgå aftalen med Roskilde Kommune.  
 
Økonomi: 
Investeringen for Fors Vand Roskilde A/S ventes at være på i alt 10,5 millioner kroner 
hvoraf der i 2017 og 2018 er afsat i alt 4 millioner kroner til projektet.  
Investeringen for Fors Spildevand Roskilde A/S ventes at være i alt 20,5 millioner kro-
ner, hvor der i 2017 og 2018 kun er afsat i alt 11,5 millioner kroner til projektet. Dette 
medfører, at der ved budgetlægningen for 2018 vil skulle findes flere midler end ven-
tet. Dette kan enten ske ved at tidsforskyde andre projekter i Roskilde Kommune eller 
ved at lånoptage. 
 
Projektet ventes over tid ikke at få direkte prismæssige konsekvenser for kunderne.  
 
Forudsætningerne for dette er en levetid for anlæggene svarende til det Forsyningsse-
kretariatet anvender i pris- og levetidskataloget – op til 70 år. Ved etablering og place-
ring af anlæggene, tages så vidt muligt hensyn til fremtidig grusgravning.  
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Det fremtidige indtægtsgrundlagt bygger på en fortsat anvendelse af arealet, hvilket 
understøttes af en hensigtserklæring afgivet af Roskilde Festivallen. 
 
I den nedenstående tabel gives et kort overblik over den estimerede årlige økonomi i 
projekt i den samlede afskrivningsperiode. 
 

Årlige omkostning/år i tkr. Vand Spildevand 

Anlæg (lineær afskrivning 
POLKA) 

258 355 

Driftsomkostninger (estime-
ret) 

105 1.387 

Indtægter Fremskrevet for-
brug (forbrugstakster) 

- 170 - 493 

Særbidrag / regningsar-
bejde 

- 180 - 1.238 

Tilslutningsbidrag (lineær 
afskrivning) 

- 10 - 11 

Resultat - 3. 0 
 

 
Anbefaling: 
At bestyrelsen godkender den fremlagte samarbejdsaftale mellem Fors A/S og Roskilde 
Kommune. 
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• Spildevandsløsning, mellemlager, Milen. Økonomisk vurdering - maj
2017(2559957) 1.0.pdf

• Hensigtserklæring om Roskilde Festivals fremadrettede aktiviteter
(2566807) 1.0.pdf

• Samarbejdsaftale Fors AS og Roskilde Kommune (2559441) 1.0.pdf
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Baggrund 
Den foreslåede spildevandsløsning med mellemlager og kloakering på Milen vil afhjælpe en midlertidig stærtk forhøjet 
belastning af Bjergmarken rensningsanlæg ved store arrangementer på Milen. Endvidere vil løsningen fremtidssikre 
håndteringen af spildevand ved både Dyrskueplads og de omkringkliggende arealer samt generelt indgå som som del 
af en fremtidig sikring ift. store regnhændlelser fra et område omkring Vor Frue og Vindinge. Kloakering og 
vandforsyning i området vil desuden højne hygiejnestandarden og udgøre en væsentlig forbedring af servicen i 
området, til glæde for lejere og brugere af Milen, nu og i fremtiden.  
Endelig er der udarbejdet nærværende økonomiske vurdering, der viser, at økonomien ved projektet balancerer for 
Fors A/S og for den nuværende primære aktør i området, Roskilde Festival.  
 
Økonomisk vurdering  
I nærværende notat, præsenteres først anlægsudgifter, driftomkostninger og afskrivning, hvorefter samtlige udgifter 
holdes op mod indtægter for Fors og Roskilde Kommune. Endvidere beregnes evt. konsekvenser ved projektet for 
den største bruger af området, Roskilde Festival, 
 
Nøgletallene ift. projektet er baseret på tal fra Orbicons rapporter fra 20171. Talgrundlaget er opsummeret  af Fors, se 
appendiks A.  
 
Priserne holdes op imod omkostningerne ved at løse spildevandstransporten ved kørsel med slamsugere, som 
praktiseret i 2014 og tidligere, se tabel 1:  
 
Tabel 1a. OVERSIGT OVER  LØSNINGER for håndtering af spildevand og drikkevand  på Milen  

 
Spildevandsløsning 

 
Løsning 0-2014 
 

 
Løsning - 2017 

 
Metode  
 

 
med kørsel af 
spildevand med 
slamsugere fra Milen 
til Bjergmarken via 
oplagring  
midlertidig i 
regnvandsbassin 
OC19 
 

 
Mellemlagerløsniing til håndtering af spildevandsmængde fra 
Milen (ukloakeret og delvist kloakeret område)   

 
Relevans 
 

 
Praktiseret i 2014 og 
tidligere 

 
Vurderet i 2017 ved nærværende business case. 

 
Mængder 
spildevand 
håndteret ved 
løsning  
 

 
Spildevandsmængder 
håndteret med 
slamsuger: ca. 3.500 
m3  
 
 

 

- Spildevandsmængder håndteret ved løsningen: ca. 7.170 
m3 samt yderligere:  

- Området umiddelbart syd og øst for Dyrskueplads der tidl. 
har været ledt til kloak: 900 m3+1170+110 = 2180 m3 

- Omådet umiddelbart syd for Dyrskueplads svarende til 
belastning fra Darup Idrætscenter: 1100 m3  

- Området ved Vor Frue, tidligere midlertidigt ledt til kloak: 
2.100 m3, I alt yderligere 5380 m3.  

- Området fra Indre plads, forventes at producere: 3.700 m3. 

- TOTAL mængde håndteret: 7.170 m3 + 5380 m3+3.700 
m3=  16.200 m3 (heraf 12.550 m3 fra Milen) 

 
Vandforsyningsløsningen der foreslås etableret samtidig med spildevandsløsningen, består af en 
hovedvandforsyningsledning, der forbinder samtlige forsyningsøer (ingen ”døde” stikledninger), med ringforbindelse til 

                                                      
1 Tryksat Spildevandskloakering af Milen, Business case – spildevand, 2017 af den 7. november 2016 og 13. februar 

2017. Samt tillæg Projektforslag Milen – Business case, spildevand af den 9. april 2017.  

 

Punkt 46, Bilag 1: Spildevandsløsning, mellemlager, Milen. Økonomisk vurdering
- maj 2017(2559957) 1.0.pdf



 

 

 

 

 

3 

 

eksisterende vandforsyningsnet. Vandforsyning bliver i dag (og i 2014) håndteret ved, at festivalen selv etablerer 
midlertidige ledninger fra flere forsyningspunkter på arealet.  
 
Elforsyning i nødvendigt omfang til drift af spildevand- og vandforsyning er inkl. i projektet.  
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1. ANLÆG  
 
Tabel 1. Roskilde kommune og Fors - ANLÆGSUDGIFTER  SPILDEVAND og VANDFORSYNING (i mill. kr.) 

Finansierings-    alternativ Løsning - 2017 

 Udgiftsfordeling Kommune Forsyning 

Anlæg mellemlager,  

ledninger mv.  

1,2 18,7 

 
Tilslutningsafgift1 : 
spildevand  

 

0,8 

 

 
 
I alt 2,0  

 
Omkostninger 
Fors+rådgiver 

- 1,7 

 
I alt inkl. rådgivning mv.  2,0 20,4 

 

Anlæg vandforsyning  - 9,6 

 
Tilslutningsafgift1 vand  

  0,75 

 

- 
 
I alt 0,75 9,6 

 
Omkostninger 
Fors+rådgiver 

- 1 

 
I alt inkl. rådgivning mv. 0,75 10,6 

 
 
I alt spildevand og vand 2,8 31 

 
Anlæg - forudsætninger:  

 Ekskl. permanente toiletøer . 
 Alle anlæg forudsættes etableret samtidig.  
  Spildevand 825.132 kr. (28x29.469), vandforsyning: 752.674 (28x26.881) jf. takstblad, ekskl. moms.  

  El anlægges af Seas NVE/Dong ,men alene ift. Fors´s behov. El iøvringt er ikke inkluderet i projektet.  

 
Bemærkninger til anlæg 
Tabel 1, viser de samlede anlægsudgifter for kommunen og Fors. Det ses, at anlægsomkosningerne til 
spildevandsanlægget for Fors er 20,4 mio. kr., mens anlægsudgifter for Kommunen er reduceret med 2,3 mio.kr. 
Anlægsomkostninger til vandforsyningsanlæg består af en hovedvandforsyningsledning, der forbinder samtlige 
forsyningsøer (uden ”døde” stikledninger), og med ringforbindelse til eksisterende vandforsyningsnet (derfor billigst at 
drifte).  Anlægsomkostninger til denne løsning er på 10,6 mio. kr. De samlede anlægsomkostninger til spildevand og 
vandforsyning er 31 mio. kr for Fors og 3,2 mio. kr. for Roskilde Kommune. 
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2. DRIFT 
 
Tabel 2a . Roskilde Kommune og Fors - DRIFTSUDGIFTER  PR. ÅR (i 1000 kr.)  

Finansieringsalternativ 
  

Løsning - 2017 

Udgiftsfordeling  Sum Kom.  Fors. 

 
Spildevand: Mellemlager mv. 

 
1,235 

 
- 

 
1.387 

 
Vandforsyning 

  
- 

 
105 

 
I ALT DRIFTUDGIFTER 

  
- 

 
1.492 

 

Drift - forudsætninger:  
  Vurderet af Fors Produktion, P&L og Orbicon. 

 
Tabel 2b. Roskilde Festival - DRIFTSUDGIFTER  PR. ÅR (i 1000 kr.) 

Post 
 

Løsning 0 - 2014 
 

Løsning - 2017 

UDGIFTER Roskilde Festival. Roskilde Festival 

 
Spildevandsafgift -380 -380 

 
Fremskrevet spildevandsafgift - -113 

 
Særbidrag -750 -1.237 

 
Slamsuger -1.000 -400 

 
Bidrag Roskilde Kommune - -75 

 
I alt spildevand -2.130 -2.205 

  

 
Vandforsyningsafgifter Iv.* -97 

 
Fremskrevet vandafgift Iv.  -73 

 
Regningsarbejder Iv. -200 

 
I alt vandforsyning Iv -370 

  

 
I alt spildevand og drikkevand Iv -2.575 

*Iv. = ikke vurderet 

 
Bemærkninger til drift 
Tabel 2a, viser de samlede driftsdgifter for kommunen og Fors. Det ses, at driftsomkosningerne til 
spildevandsanlægget for Fors er 1,49 mio. kr.. Kommunen har ikke driftsomkostninger. Festivalens driftsomkostninger 
er vurderet særskilt i tabel 2b, hvor der endvidere er sammenlignet med løsning 0 i 2014. De samlede omkostninger 
ved spildevandshåndtering ligger på samme niveau (2,1- 2,2 mio. kr./år) for alle tre løsninger, mens 
vandforsyningsdelen beløber sig til i alt 370.000 kr./årligt. Inklusive i merudgiften for Roskilde Festival er et 
fremskrevet vandforbrug til ca. 100.000 kr. Herudover vil der formentlig være besparelser, fx færre mandetimer, ved 
de valgte løsninger, disse er dog ikke kvalificeret yderligere.  
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3. AFSKRIVNING 
 
Tabel 3. Roskilde Kommune og Fors - AFSKRIVNING  PR. ÅR (i 1000 kr.)  

 

Finansierings-alternativ 

 
 
Løsning - 2017 

Udgiftsfordeling SPILDEVAND  Kom.  Fors. 

 
Vejanlæg, udmatrikulering, tinglysning  mv. 75 - 

 
Ledninger  - 168 

 
Pumper/el 20 år 
 

- 72 

 
Mellemlager 75 år  
 

- 57 

 
SRO 10 år - 35 

 
Rådgivning 75 år - 24 

 
I alt SPILDEVAND  75 355 

 

Udgiftsfordeling VAND  Kom.  Fors. 

 
Ledninger 75 år - 85 

 
Brønde, motorventil og trykforøger  20 år 
 

- 160 

 
Rådgivning 75 år 
 

- 13 

 
I alt VAND - 258 

 

 
I ALT AFSKRIVNINGSPILDEVAND OG 
VAND 

75 613 

 
 
 

Afskrivning - forudsætninger: 
 Kommunens anlægsudgifter til vejanlæg mv. vil typisk straksafskrives, men er afskrivet (1,2 mio. kr./16 år) excl. tilslutningsafgift. 

  Afskrivning differentieret ift, anlægstyper: Rådgivning, Hoved- og stikledning og mellemlager 75 år, pumpestationer og SRO afskrives 
med 20/10 år. 

 

Bemærkninger til afskrivning 
Tabel 3, viser de samlede udgifter for kommunen og Fors til afskrivning (anlægsudgifter/levetid)  af 
anlægsomkostninger. Det ses, at afskivningen til spildevandsanlægget for Fors er i alt 613.000 kr./år.   
Kommunens udgifter til afskrivning er 75.000 kr., kan dækkes ved øget pladsleje. 
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4. INDTÆGTER – UDGIFTER 
 
Tabel 4a. Roskilde Kommune og Fors – SPILDEVAND: INDTÆGTER -  DRIFTSUDGIFTER-PR. ÅR (i 1000 kr.) 

 

Post 

 
Løsning 0 - 2014 

 
Løsning - 2017 

UDGIFTER Kom. Fors. Kom. Fors. 

 
Drift - -610 - -1.387 

 
Afskrivning  - - -75 -355 

 
I alt  - -610 -75 -1.742 

INDTÆGTER Kom. Fors. Kom. Fors. 

Vandafledningsafgift - +3803  - +380 

Fremskrevet 

vandafledningsafgift 

- -  - +113  

Særbidrag - +750 - +1.238 

Tilslutningsbidrag -75 år5 - - - +11 

Bidrag Roskilde Festival - - +75 -  

I alt  - 1.130 - +1.742 

Indtægter - udgifter - +520 0 -0 

3Spildevandsafgift dækket tillige til alm. drift af ledninger til Bjergmarken samt spildevandsbehandling.  
4Forudsætning: Der anvendes anslået ca. 45 % af spildevandsafgift til dækning af mellemlagerdrift v/Milen mv.  
5Tilslutningsbidrag er ikke fratrukket anlægsomkostninger i 2017. Fors har regnet med at tilslutningsbidrag er en indtægt der fordeles over 75 år i 
2017. I 2016 er beløbet fratrukket anlægsomkostninger og afskrivningen er således reduceret pga. mindre anlægssum.  

 
Tabel 4b. Roskilde Kommune og Fors – VANDFORSYNING - INDTÆGTER -  DRIFTSUDGIFTER-PR. ÅR (i 1000 kr.) 

 

Post 

 
Løsning 0 - 2014 

 
Løsning - 2017 

UDGIFTER Kom. Fors. Kom. Fors. 

 
Drift iv.  iv. - -105 

 
Afskrivning  iv. Iv - -258 

 
I alt  iv.  iv. - -363 

INDTÆGTER Kom. Fors. Kom. Fors. 

Vandforsyningsbidrag (m3) iv.  iv.  - +97 

Fremskrevet vandforbrug iv. iv. -  +73 3 

Tilslutningsbidrag -75 år5 iv. iv. - +10 

Regningsarbejder iv. iv. - +180 

I alt  iv.  iv.  - +360 

Indtægter – udgifter   - -3 
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Bemærkninger til Indtægter-udgifter 
I tabel 4a, opsummeres indtægter og udgifter ved spildevandsløsningen særskilt. Balancen mellem indtægter og 
udgifter sammenlignes med balancen ved løsning 0-2014. Den samlede balance viser at løsningen i 2017 balencerer 
for Fors og Kommunen.  
 
Der kan til sammenligning henvises til tabel 2b, hvor Roskilde Festivals driftsudgifter ved de respektive løsninger er 
opsummeret. Ift. spildevandsløsning 2017, er festivalens udgifter estimeret til 2,205 mio. kr./år, hvor udgiften i 2014 
var på samme niveau.   
 
Tabel 4b. opsummerer ud fra samme principper, blot med beregninger for vandforsyninganlægget. Her ses, at der er 
balance imellem indtægter og udgifter for Fors.  
Kommunen har ingen driftsudgifter eller indtægter som det ses af  tabel 4a og 4b. Dog er der en anlægsudgift ud over 
vejanlæg mv. for kommunen i form af tilslutningsafgift på 825.000 kr. for spildevand og 750.000 kr. for vandforsyning, 
som fremgår af tabel 1.  
 
Ift. Roskilde Festivals driftsudgifter ved vandforsyning, henvises til tabel 2b, hvor der samlet er vurdet en udgift på ca. 
370.000 kr./år, mod tidligere et meget groft overslag på ca. 100.000 kr. Således er der en opdrift i festivalens udgifter 
på ca. 273.000 kr., hvoraf der er inkluderet et fremskrevet vandforbrug til ca. 100.000 kr. Herudover vil der formentlig 
være besparelser, fx færre mandetimer, ved de valgte løsninger, som vil mindske forskellen ydlerigere. Disse er dog 
ikke kvalificeret yderligere. 
 

5. OPSUMMERINGER  
 

Tabel 5. Roskilde Kommune og Fors - SUMMEREDE ANLÆG ( DRIFT- og AFSKFRIVNINGSUDGIFTER) (mio. Kr.)  

   
Løsning - 2017 

   
Total, 

mio. Kr. 

 
Kom.  

 
Fors 

 
Festival 

 
Anlæg spildevand  

 
22,4 

 
2,0 

 
20,4 

 
- 

 
Anlæg vand          

 
11,4 

 
0,8 

 
10,6 

- 

 
Anlæg IALT 

 
33,8 

 
2,8 

 
31 

 
- 

 
Tilslutningsafgifter spildevand, vand 
og el 

 
1,6 

 
1,6 

 
- 

 
- 

 
Spildevand, driftsomkostninger pr. år  

 
1,5 

 
- 

 
1,5 

 
2,21 

 
Vandforsyning, driftsomkostninger pr. 
år  

 
1,5 

 
- 

 
1,5 

 
0,37 

    
Afskrivning pr. år  

 
0,7 

 
0,08 

 
0,61 

 
- 

 

 

Bemærkninger til opsummering  - anlæg (drift og afskrivning) 
I tabel 5, opsummeres primært anlægsudgifter for løsning – 2017. Heraf ses, at løsning - 2017 samlet set koster 34 
mio. kr., at anlægge, herunder er Fors´s anlægsudgifter ca. 31 mio. kr. 
Udgiften til spildevandsløsningen ballancerer for alle parter, herunder er udgiftsniveauet for festivalen på samme 
niveau som i 2014, se tabel 1. Dog ses for vandforsyningsdelen, at festivalens udgifter stiger fra ca. 100.000 kr. til ca. 
370.000 kr.  
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Appendiks A. Nøgletal udarbejdet af Fors a/s pr. 27. april 2017 
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By, Kultur og Miljø 

Miljø 

 

 

Sagsnr. 245643 

Brevid. 2566807 

 

 

Ref. LESH  / 8LC 

 

Bilag b. Hensigtserklæring om Roskilde Festivals 
fremadrettede aktiviteter på Milen 

16. maj 2017 

 

Roskilde Festival har, som en bruger af arealer på Milen, deltaget i samarbejdet omkring, at forbed-

re spildevand- og vandforsyning på området. Festivalen har bl.a. oplevet udfordringer ved den nu-

værende og tidligere manuelle håndtering af spildevand ift. hygiejne og ricisi ved kørsel med slam-

sugere på arealerne.  

 

Ved de foreslåede permanente løsninger for håndtering af spildevand og vandforsyning løses disse 

udfordringer og der opnås en væsentlig forbedring af servicen i området til glæde for Roskilde Fe-

stivals gæster. Herved optimeres Roskildes Festivals muligheder for at fastholde arrangementet i 

byen, da service som bad og hygiejniske toiletforhold for festivaldeltageren opleves om en stadig 

vigtigere konkurrenceparameter ift. de unge.  

 

Roskilde Festival tilkendegiver hermed fremadrettet1, at:  

 

1. Afholde Roskilde Festival med campingaktiviteter mv. på Milen fremadrettet og i den for-

bindelse at:  

 

o Benytte de etablerede spildevandsforsyningsanlæg fordelt på ca. 28 forsyningsøer 

på Milen2 

 

o Afregne afledning af spildevand efter gældende takst jf. betalingsvedtægten fra 

Fors Spildevand Roskilde A/S. 

 

o Benytte de etablerede drikkevandsforsyningsanlæg fordelt på ca. 28 forsyningsøer 

på Milen samt afregne vandforbrug efter gældende takster jf. takstblad for Fors 

Vandforsyning A/S.  
 

o Betale forhøjet leje til Roskilde Kommune for leje af Milen med de nye forsyning-

søer. 

 

2. Deltage i projektet fremadrettet ift. endelig etablering af de tekniske anlæg. Deltagelsen 

omfatter bidrag med viden, herunder data og informationer vedr. forbrugsmønstre og lign. 

Endvidere bidrages med ressourcer/tid ved deltagelse i møder og indsamling af data mv.. 

 

                                                      
1 I det omfang det er muligt ift. festivalens rammer som forening. 
2 jf. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015-2021. 
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AFTALE OM ETABLERING AF SPILDEVANDSANLÆG ( MELLEM-
LAGER OG KLOAKERING) OG VANDFORSYNING PÅ MILEN  
 

MELLEM Roskilde Kommune 

Rådhusbuen 1 

4000 Roskilde 

 

("Kommunen") 

  

OG Fors Spildevand Roskilde A/S samt   

Fors Vand Roskilde A/S 

(CVR nr. 32837832 og 32837859) 

Betonvej 12 

4000 Roskilde 

 

("Fors") 

 

  

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

RAMME FOR ETABLERING AF SPILDEVANDSANLÆG (MELLEMLAGER OG 
KLOAKERING) OG VANDFORSYNING PÅ MILEN 

Roskilde Kommune og tidl. Roskilde Forsyning A/S, nu Fors Spildevand Roskilde A/S og Fors 
Vandforsyning Roskilde A/S, har i samarbejde med Roskilde Festival udarbejdet 
baggrundsmaterialet bestående i overordnede undersøgelser og beskrivelse af konkrete 
spildevands- og vandforsyningsløsning for Milen (se figur 1).  

 

Figur 1. Milen. Projektafgrænsning v/ blå streg (ukloakerede arealer).   

På baggrund af kortlægning af spildevand og vandforysningsforhold i området er der 
udarbejdet et forslag til forsyningsløsning med prisoverslag. Endvidere er der udarbejdet en 
økonomisk vurdering af det samlede projekt (bilag a), der viser en balanceret økonomi for 
Roskilde Kommune, Fors samt den nuværende primære aktør i området, Roskilde Festival. 
På denne baggrund er der nu tilvejebragt et tilstrækkeligt kvalificeret grundlag for parterne til, 
at der kan indgås en aftale om etableringen af forsyningsanlæggene (spildevand- og 
vandforsyning). Nærværende aftale omhandler således etablering af spildevandsanlæg (et 
mellemlager til forsinkelse af spildevand samt kloakering af Milen ved etablering af 
spildevandsledninger frem til ca. 28 udstykkede ”forsyningsøer”) samt etablering af 
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vandforsyningsledninger frem til forsyningsøerne Endelig forsynes øerne med el i fornødent 
omfang for drift af forsyningsanlæggene. Elforsyning til brug ved arrangementer som Festival 
mv., foretages separat og er ikke omfattet samarbejdsaftalen.  

BAGGRUND OG FORMÅL, FORBEDRING AF SPILDEVANDSFORHOLD PÅ MILEN 

Roskilde Kommune (By, Kultur og Miljø), Roskilde Festival og tidl. Roskilde Forsyning A/S 
blev i 2013 enige om at nedsætte en arbejdsgruppe for at klarlægge forholdene omkring 
spildevandsafledningen for områder berørt af Roskilde Festival og andre begivenheder på og 
omkring Roskilde Dyrskueplads (Milen). Indledningsvist blev der udført en kortlægning af de 
eksisterende spildevandsforhold i området. Kortlægningen viste bl.a. store risici og gener ved 
bl.a. hygiejnerisiko ved spildevand på overflader mv.   

Det overordnede formål med forbedring af spildevandsforholdene på Milen er, at afhjælpe en 
midlertidig stærk forøget belastning af Bjergmarken Rensningsanlæg ved store 
arrangementer. Endvidere ønskes risici for overløb til Roskilde fjord i forbindelse med større 
regnhændelser (samtidig med store arrangementer) væsentligt reduceret. Dette opnås 
gennem realisering af nærværende samarbejdsaftale om permanente forsyningsløsninger for 
området. Endelig giver løsningen en væsentlig bedre hygiejnisk sikkerhed.  

Ved den foreslåede spildevandsløsning opgraderes og fremtidssikres 
spildevandshåndteringen tillige, på både selve Dyrskuepladsen og de omkringliggende 
arealer, Milen, ligesom løsningen kan indgå som en fremtidig sikring ift. store regnhændelser 
fra Vor Frue og Vindinge. Endvidere sikres en optimal håndtering af spildevand fra nye 
idrætsfaciliteter (Målfeltet). Løsningen er fleksibel og kan fremadrettet anvendes helt og 
delvist ved større arrangementer på Milen og er valgt under hensyntagen til, at 
driftsudgifterne minimeres for Fors A/S.   

Samtidig omfatter samarbejdsaftalen etablering af et permanent vandforsyningsnet på Milen, 
der vil højne hygiejnestandarden ved store som små arrangementer på Milen.  

Etablering af vandforsyning og kloak på Milen vil udgøre en væsentlig forbedring af servicen i 
området, til glæde for lejere og brugere af Milen. Dette vil understøtte den planlagte brug af 
Milen til rekreative formål generelt.  

Der er udarbejdet en økonomisk vurdering, der viser, at økonomien ved projektet balancerer 
for Fors, Roskilde Kommune og for den nuværende primære aktør i området, Roskilde 
Festival.  

 

Klima- og Miljøudvalget har senest den 31. maj 2016 (pkt. 67) godkendt samarbejdsaftale om 
afklaring af løsninger, ligesom bestyrelsen i Fors A/S den xxxx har givet accept af samme, 
dog med det forbehold, at der før endelig vedtagelse af projektets realisering skulle foreligge 
en godkendt forretningsplan.  

Forretningsplan, heri benævnt ”Bilag a. Spildevandsløsning, mellemlager, Milen. Økonomisk 
vurdering - maj 2017.” er udarbejdet af Fors A/S og Roskilde kommune og er vedlagt 
nærværende samarbejdsaftale.  

Nærværende aftale omhandler således den fysiske etablering af spildevandsanlæg samt 
vandforsyningsnet på Milen.  
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RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 

Parterne forpligter sig til ved nærende aftale, at samarbejde om etablering af 
spildevandsløsningen for Milen.  

Fors A/S forpligter sig til at forestå byggeproces, kontrahere med rådgivere samt fysisk 
anlægge de beskrevne anlæg.  

Roskilde Festival forpligter sig til, i det omfang der er muligt ift. Festivalens rammer som 
forening, at benytte de etablerede faciliteter og afregne i henhold til gældende 
betalingsvedtægter til Fors og legeudgifter til Roskilde Kommune jf. vedlagte 
hensigtserklæring (bilag b). 

Parterne skal i fællesskab bidrage med de nødvendige informationer der er til rådighed for 
udførsel af opgaver beskrevet i denne aftale. 

Samarbejdet bygger på gensidig tillid og forståelse og foregår i åben dialog parterne imellem. 

Projektets realisering fastsættes som kommunalt mål med henvisning til § 11 i 
bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bek. 161 af 26. februar 2016).  

ETABLERING AF TEKNISKE ANLÆG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING OG 
VANDFORSYNING 

Ved samarbejdet skal følgende udarbejdes og etableres. 

1. Udstykning af forsyningsøer samt areal for mellemlager og etablering af vejadgang, 
herunder:  

a. Endelig vedtagelse af strukturplan for forsyningsøer mv. i området.  

2. Detailprojekt: Udfærdigelse af udbudsmateriale/projektbeskrivelse og tidsplan for 
implementering af ovenstående spildevandsløsning, vandforsyning og el.  

3. Etablering af tryksat spildevandsanlæg (jf. Orbicon rapporter fra 2016/171), herunder:  

a. Etablering af et mellemlager, beskrevet under scenarie 5.  

b. Etablering af tre hovedforsyningsledninger til delarealer på Milen inkl. 
nødvendige pumpestationer og andre bygværker samt i nødvendigt omfang 
stikledninger frem til forsyningsøer 

c. Etablering af 28 stk. pumpestationer og skelbrønde ved forsyningsøer. 

4. Etablering af vandforsyningsanlæg (jf. Orbicon rapporter fra 20172), herunder:, herunder 

a. Etablering af vandforsyningsledninger inkl. teknikskabe til 28. forysningsøer,, 
beskrevet under scenarie 4.   

b. Etablering af (mobile) trykforøgere ved større arrangementer som fx Roskilde 
festival 

                                                      
1 Tryksat Spildevandskloakering af Milen, Business case – spildevand, 2017 af den 7. 
november 2016 og 13. februar 2017. Samt tillæg Projektforslag Milen – Business case, 
spildevand af den 9. april 2017.  
2 Business Case, Vandforsyning til Roskilde Festivalen af den 1. marts 2017.  
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5. Etablering af elforsyning: Etablering af elforsyning til brug for vand- og 
spildevandsforsyning på 28 stk. forsyningsøer. Forholdene (punkt 1-4) afklares og udføres 
som anført i nedenstående tabel 1.  

Tabel 1. Oversigt etableringpunkter, ansvarlig, tidsplan og økonomi. 

Punkt Ansvarlig/bidrager Tidsplan Økonomi/afholdes af 

1: Udstykning mv. Kommune 
/Fors/Festival 

Aug. 2017- okt. 2017 3,1 mio. kr. (inkl. 
tilslutningsudg.)/Kom
munen 

2: Detailprojekt Fors/Kommune/ / 
Festival 

Aug. 2017- okt.. 2017 Inkl. punkt 2 og 3/Fors 

3: Etablering af 
tryksat 
spildevandsanlæg 

Fors 
/Kommune/Festival 

Okt. 2017- april 2018 20,4 mio. kr/Fors 

4: Etablering af 
vandforsyningsan-
læg 

Fors/Kommune/ 
/Festival 

Okt. 2017- april 2018 10,6 mio. kr./Fors 
 

5: Etablering af el 
til forsyningsanlæg 

Fors/Kommune/ 
Festival 

Okt. 2017- april 2018 Inkl. punkt 3/Fors 

 

De beskrevne punkter gennemføres efter tidsplanen jf. tabel 1, der forløber fra august 2017 
og frem til forår 2018. Det forberedende arbejde jf. punkterne 1. og 2. igangsættes august 
2017 og forventes udført inden udgangen af oktober 2017. Selve anlægsarbejdet, jf. pukt 3, 4 
og 5 igangsættes senest oktober 2017 og afsluttes inden udgangen af april 2018. 

Kommunen, Fors og Festival samarbejder om afklaring ift. strukturplanen for området, 
herunder den endelige placering af forsyningsøerne (punkt 1). Kommunen finansierer 
aktiviteter/udstykning mv. til punkt 1, herunder også tilslutningsafgifter til Fors for vand- og 
spildevandstilslutning.  

Kommunen og Festival bidrager til detailprojektbeskrivelsen jf. punkt 2 med informationer, 
data, tid mv. Fors finansierer punkt 2.  

Fors etablerer punkt 3, 4 og 5 og finansierer ligeledes disse punkter. Kommune og Festival 
deltager med informationer, data, tid mv. 

IMPLEMENTERING OG DRIFT 

Parterne forpligter sig til at implementere ovenstående punkter. Endvidere forpligtiger 
parterne sig til, at drifte de implementerede løsninger (Fors), herunder supplere med 
påkrævede tekniske anlæg, fx mobile trykforøgere til vandforsyningsnet. Endvidere 
forpligtiger parterne sig til at benytte løsningerne (Kommune og Festival) ved større 
arrangementer i området.  

Der er aftalt mellem parterne, at der efter 3 års aktiv drift af anlægget evalueres på 
driftsøkonomien. Hvis den aktuelle drift væsentligt fraviger de jf. bilag a skønnede driftsbeløb 
(+/- 30 % afvigelse), kan der foretages justering af økonomiaftale (særbidrag). 
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Elforsyning anlægges af Seas NVE samt DONG ved koordinering med etablering af 
spildevandsanlægget. Plan herfor skal indgå i punkt 3.  

UNDERSKRIFTER 

Aftalen er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for 
sig er at opfatte som den originale Aftale. 

 

Den: 

Sted: 

 

Den: 

Sted: 

 

For Roskilde Kommune: 

 

For Fors: 

 

   

 

________________________ 
Navn: Martin Holgaard 
Titel: Direktør By Kultur Miljø 
Roskilde Kommune 

 

 

_______________________ 
Navn: Michael Brandt 
Titel: Adm. Direktør 
Fors Spildevand Roskilde A/S 
Fors Vand Roskilde A/S 
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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 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.   
Valgregulativ til afholdelse af valg blandt kunder og 
medarbejdere til bestyrelsen (B) 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsfremstilling: 

  

Som led i ny-konstitueringen af ny bestyrelse i Fors A/S i januar 2018, skal kunder og 
medarbejdere vælge henholdsvis to og fire medlemmer til bestyrelsen i Fors Holding 
A/S. De to valg ventes afholdt ultimo november 2017. 
 
For at sikre en god proces er det ønskeligt, at bestyrelsen vedtager et valgregulativ for 
begge valg på denne side af sommerferien.  
 
Overordnet tidsplan for kundevalg 

 
Overordnet tidsplan for medarbejdervalg 

 
 
Det påtænkes at indkalde et fælles valgudvalg til et møde, hvor valgenes afvikling drøf-
tes medio august 2017. Julie Hermind er formand for valgudvalget. 
 

Kundevalgte bestyrelsesmedlemmer 
Kunderne i Fors A/S har ret til at vælge medlemmer ind i bestyrelsen for koncernens 
vand- og spildevandsselskaber. Når den nye bestyrelse i Fors A/S konstituerer sig i januar 
2018 bliver det med to kundevalgte i stedet for som i dag seks. Denne ændring skyldes, 
at det af vedtægterne, som netselskaberne er født med fremgår, at de kundevalgte be-
styrelsesmedlemmer skal vælges på tværs af geografien i Fors A/S område (§11.1 & 
§11.2) ved første ny-konstituering.  
 
Antallet af kundevalgte bestyrelsesmedlemmer blev drøftet på ejermødet den 13. fe-
bruar 2017, hvor ejerne gav udtryk for at de ønskede at afdække muligheden for at 
vælge én kundevalgt fra hver ejerkommune. Afdækningen viste, at dette ikke er en mu-
lighed. På den ordinære generalforsamling i maj 2017 i Fors Holding A/S var scenarierne 
for de kundevalgtes inddragelse i bestyrelsesarbejdet i hele koncernen således baseret 
på vedtægternes forudsætninger om, at der pr. 1. januar 2018 er samlet to kundevalgte 
bestyrelsesmedlemmer i Fors-koncernen. 
 
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 
Det fremgår af ’Bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartssel-
skabers’ §10 at medarbejderne har ret til at vælge halvdelen af det antal bestyrelses-
medlemmer, som generalforsamlingen udpeger. Antallet af generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer i Fors A/S er otte (seks udpeget af de respektive ejerkommuner 
og to af ejerkommunerne i forening). Dette medfører at antallet af medarbejdervalgte 

08.06

Præsentation af 
valgregulativ for FU

22.06:

Vedtagelse af 
valgregulativ i 

bestyrelsen

04.09:

Offentligggørelse af 
valgproces.

27.11:

Valget går i gang.

01.12: 

Valget afsluttes

04.12:

Resultatet af valget 
offentliggøres
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22.06:
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bestyrelsesmedlemmer i Fors A/S skal være fire, for at selskabet lever op til lovgivnin-
gens krav. 
 
Bemærk at Fors A/S i dag har tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Dette antal 
skyldes at der i tre år fra selskabets dannelse ikke er krav om medarbejdervalgte i besty-
relsen. De tre nuværende medarbejdervalgte er således indsat af generalforsamlingen 
og derfor principielt ikke valgt af medarbejderne. 
 
Ved kundevalg og medarbejdervalg vil der være fokus på diversitet i valg af bestyrelses-
medlemmer. I forhold til kundevalget vil der blive gennemført en kampagne, der sikrer 
en høj valgdeltagelse. 
 
Retsgrundlag:   
Bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. 
§ 12 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 
Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber. 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen vedtager det fremlagte udkast til valgregulativ for kundevalg. 
At bestyrelsen vedtager det fremlagte udkast til valgregulativ for medarbejdervalg. 
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Dato: 23-05-2017 
Sagsnr.: S-2017-0803 
 
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 

Notat 
 

 

Bilag 05.1 – Udkast til valgregulativ til 
medarbejdervalg 
 
1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 
1.1 Valgregulativet er udarbejdet i forlængelse af vedtægterne for Fors Holding A/S, EAN-nr. 

57 90 00 19 02 179 og Fors A/S, CVR.-nr. 33 03 28 38 ("Selskaberne"). Valgregulativet 
fastlægger reglerne for valg af medarbejderrepræsentanter (i valgregulativet kaldet 
medarbejdervalgte) til Selskabernes bestyrelser i henhold til selskabsloven af 2010 og 
bestemmelser udstedt i medfør af denne lov, pt. bekendtgørelse nr. 332 af 11. april 2011. 
 

1.2 Selskabernes medarbejdere har ret til at vælge fire medarbejdervalgte til Fors Holding 
A/S og to medarbejdervalgte til Fors A/S og 2 ikke personlige suppleanter til Selskabernes 
bestyrelser. 
 

1.3 Valget gennemføres som fælles valg for begge Selskabers bestyrelser.  
 

1.4 Ved begrebet "medarbejder" forstås enhver person over 15 år, der udfører arbejde som 
lønmodtager i Fors A/S. 

 
1.5 Selskabernes daglige ledelser er ansvarlige for at gennemføre valget og har ansvaret for, 

at de valgte medarbejdervalgte og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i 
forbindelse med deres indtræden i bestyrelserne. 

 
1.6 Selskaberne nedsætter et valgudvalg, som kan varetage de praktiske opgaver i 

forbindelse med valget, og som ligeledes kan behandle spørgsmål til valgets 
gennemførelse og forståelse af valgregulativet mv., medmindre der er tale om spørgsmål 
af principiel karakter, som bør behandles af bestyrelserne. 
 

2. STEMMEBERETTIGET 
2.1 Ved valg af selskabsrepræsentanter har enhver medarbejder, der er fyldt 15 år valgret, 

hvis den pågældende er ansat i Fors A/S på tidspunktet for valglistens offentliggørelse, og 
på tidspunktet for valget. 
 

2.2 Valgudvalget, afgør i tvivlstilfælde, om betingelserne i pkt. 2.1 er opfyldt. 
 

2.3 Hver stemmeberettiget medarbejder har én stemme. 
 

3. VALGBARHED 
3.1 Enhver medarbejder er valgbar ved valg til selskabsrepræsentationen, hvis den 

pågældende er over 18 år og har været ansat i Fors A/S gennem de seneste 12 måneder 
før valgdatoen og ikke har en tidsbegrænset ansættelse med udløb i bestyrelsesperioden. 
 

3.2 Meddelelse om kandidatur som medarbejdervalgt i Selskabernes bestyrelser skal sendes 
eller afleveres til Fors A/S Betonvej 12, 4000 Roskilde eller Tåstrup Møllevej 5, 4300 
Holbæk, og være Fors A/S i hænde senest 4 uger inden den første dag, der kan afgives 
stemme. 
 

3.3 Kandidaterne offentliggøres på intranettet. 
 
4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 
4.1 Medarbejdervalgte har samme rettigheder og pligter som de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 115. 
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5. VALGPERIODE MV.  
5.1 Medarbejdervalgter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen, således at valg finder sted 

i forbindelse med kommunalvalget. Første valg finder sted fra den 20. til den 24. 
november 2017. Genvalg kan finde sted. 
 

5.2 Hvis Selskaberne fusionerer med et eller flere andre selskaber, kan bestyrelserne beslutte 
at gennemføre nyvalg af medarbejdervalgte før udløbet af valgperioden som beskrevet i 
pkt. 5.1. 

 
6. INFORMATION OM VALGET 
6.1 Valgudvalget informerer om valgdatoen for medarbejderne mindst 6 uger og højst 10 før 

den fastsatte valg, med mindre valgudvalget i enighed beslutter at fravige fristerne. 
Information gives på Selskabernes intranet, samt på anden måde i det omfang det er 
nødvendigt for at sikre, at Selskabernes medarbejdere får information om valget. Denne 
information omfatter mindst 

(a) oplysninger om hvor og hvornår valget gennemføres, 
(b) procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist 

for indgivelse af kandidatur,  
(c) indkaldelse af forslag fra medarbejderne til personer, der foreslås opstillet til 

valget som medarbejdervalgt og suppleanter kan senest ske 4 uger før 
valgdatoen. 

(d) henvisning til nærværende valgregulativ, og  
(e)   henvisning til Selskabernes intranet. 
(f) Valgudvalget skal samtidig med offentliggørelsen af valgdatoen udarbejde en 

liste over  medarbejdere, der på offentliggørelsestidspunktet har valgret. Listen skal være 
tilgængelig for medarbejderne. 
 

6.2 Valgudvalget informerer om proceduren for afholdelse af valget på Intranettet senest 2 
uger inden den første dag, der kan afgives stemme. Denne information omfatter mindst 

(a) navne på de opstillede kandidater, 
(b) tid og sted for afstemningen, 
(c) oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde, 
(d) oplysning om stemmeberettigelse, og 
(e) henvisning til nærværende valgregulativ. 

 
6.3 Valgudvalget undersøger, om de forestående kandidater er valgbare, og om der er villige 

til at modtage valg som medarbejdervalgt eller suppleant i overensstemmelse med den 
valgte fremgangsmåde for valget. 
 

7. VALGETS GENNEMFØRELSE 
7.1 Valget gennemføres enten med stemmesedler eller elektronisk. 
 
7.2 Ved valg med stemmesedler er en stemmeberettiget medarbejder er enten fysisk tilstede 

under valgets gennemførsel, eller har givet fuldmagt til en anden stemmeberettiget 
medarbejder, der kan afgive stemme på vegne af den medarbejder, der ikke er tilstede 
under valghandlingen. 
 

7.3 Ved elektronisk valg modtager medarbejderen via sin fors-mail en personlig kode til et 
afstemningssite, hvor medarbejderen afgiver sin stemme. 

 
7.4 Valgudvalget er ansvarlige for optælling af valgets stemmer. Optællingen overvåges og 

godkendes to repræsentanter fra selskaberne bestående af den administrerende direktør 
og en ikke-stemmeberettiget medarbejder uden ledelsesansvar. 
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7.5 Valgudvalget erklærer en stemme ugyldig, hvis det ikke er muligt at konstatere, hvem der 
er stemt på. Hvis en medarbejder har afgivet flere stemmer end medarbejderen har krav 
på, anses samtlige afgivne stemmer af den pågældende medarbejder for ugyldige.  
 

7.6 Valgudvalget tager stilling til klager over valget, der er modtaget senest 3 hverdage efter 
valgets gennemførelse. 
 

7.7 Valgudvalget udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle 
særlige forhold vedrørende valgets afgørelse. 

 
7.8 De to kandidater, som får flest stemmer, er valgt som medarbejdervalgte i Fors A/S og 

Fors Holding A/S. De kandidater som får tredje og fjerde flest stemmer er udelukkende 
valgt som medarbejdervalgte i Fors Holding A/S. De kandidater, som får femte- og sjette 
flest stemmer, er valgt som suppleanter. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved 
lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Efter optællingen 
er godkendt og tilført valgprotokollen, giver bestyrelserne meddelelse til de valgte 
medarbejdervalgt og suppleanter om deres valg. 

 
7.9 Valgresultatet offentliggøres på intranettet. 
 
7.10 Medarbejdervalgte indtræder første gang i bestyrelserne i januar 2018 i forbindelse med 

valg af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i januar 2018. 
 

8. UDTRÆDEN AF SELSKABERNES BESTYRELSER 
8.1 En medarbejdervalgt udtræder straks, hvis personen 

(a) afsættes af medarbejderne i henhold til reglerne i bekendtgørelsen,  
(b) ikke længere er ansat i Fors A/S,  
(c) selv udtræder af bestyrelsen, 
(d) afgår ved døden. 
 

8.2 Hvis en medarbejdervalgt udtræder af bestyrelserne, indtræder den suppleant, der har 
fået flest stemmer, i den medarbejdervalgtes sted. Bestyrelserne foranlediger 
anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, jf. pkt. 1.6. Ændringerne i bestyrelsessammensætninger 
offentliggøres på intranettet og www.fors.dk. 
 

8.3 Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelserne i stedet for en medarbejdervalgt, der 
udtræder, gennemføres suppleringsvalg af en medarbejdervalgt og en suppleant inden 6 
måneder efter udtrædelsen. Suppleringsvalget har virkning for den resterende 
valgperiode i overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ.  

 
9. GODKENDELSE 
9.1 Dette valgregulativ er godkendt af bestyrelsen i Fors Holding A/S og Fors A/S den 22. juni 

2017. 
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Udkast til valgregulativ til kundevalg 
 

Valg af kundevalgte i Fors-koncernens vand- og spildevandsselskaber. 
 
1. Indledende bestemmelser 
 
1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for i Fors-koncernens vand- og 

spildevandsselskaber. Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af 
forbrugerrepræsentanter (i valgregulativet kaldet kundevalgte) til Selskabernes 
bestyrelser i henhold til vandsektorloven og bestemmelser udstedt i medfør af denne lov, 
pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012. 

1.2 Valget gennemføres som fælles valg for alle Selskabers bestyrelser.  
1.3 Selskabernes kunder har ret til at vælge 2 medlemmer og 4 ikke-personlige suppleanter 

til Selskabernes bestyrelser.  
1.4 Ved begrebet "kunde" forstås fysiske eller juridiske personer, som aftager vand- eller 

spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug i Selskabernes forsyningsområder.  
1.5 Selskabernes daglige ledelser er ansvarlige for at gennemføre valget og har ansvaret for, 

at de kundevalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i 
forbindelse med deres indtræden i bestyrelserne.  

1.6 Selskaberne kan nedsætte et valgudvalg, som kan varetage de praktiske opgaver i 
forbindelse med valget, og som ligeledes kan behandle spørgsmål til valgets 
gennemførelse og forståelse af valgregulativet mv., medmindre der er tale om spørgsmål 
af principiel karakter, som bør behandles af bestyrelserne. 
 

2. Valgret 
2.1 Stemmeberettiget til kundevalget i Selskaberne er  
2.1.1 en boligenhed med individuel afregning til Selskaberne, som på tidspunktet for 

stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskaberne,  
2.1.2 en erhvervsenhed med individuel afregning til Selskaberne, som på tidspunktet for 

stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskaberne, og  
2.1.3 en bolig- eller erhvervsenhed uden individuel afregning til Selskaberne, som på 

tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra 
Selskaberne, forudsat den pågældende bolig- eller erhvervsenhed senest 6 uger 
inden første dag, der kan afgives stemme, meddeler til Selskaberne, at den ønsker at 
stemme ved valget. En sådan meddelelse skal ledsages af den pågældende enheds 
adresse samt eventuel yderligere information afhængig af udformning af elektronisk 
system.  

2.2 Hver stemmeberettiget bolig- eller erhvervsenhed har én stemme. 
 
 
3. Valgbarhed 
3.1 Enhver fysisk person er valgbar til Selskabernes bestyrelse, uanset om den pågældende 

aftager vand- eller spildevandsforsyningsydelser fra Selskaberne, forudsat den 
pågældende er myndig og ikke er under værgemål eller samværgemål efter 
værgemålslovens §§ 5 og 7. 

3.2 Det er en betingelse for at stille op som kundevalgt bestyrelsesmedlem, at kandidaten 
anbefales af 10 fysiske personer (stillere), som er myndige, er forbrugere i Selskabernes 
forsyningsområde, og som ikke tilhører kandidatens husstand. Anbefalingen skal være 
skriftlig og angive stillernes navne, adresser og underskrifter. 

3.3 Meddelelse om kandidatur som kundevalgt i Selskabernes bestyrelser samt de i pkt. 3.2 
nævnte anbefalinger skal sendes eller afleveres til Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 
Holbæk eller Fors A/S Betonvej 12, 4000 Roskilde være Fors A/S i hænde senest 7 uger 
inden den første dag, der kan afgives stemme. 
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3.4 Kandidaterne offentliggøres på www.fors.dk  
 
4. Rettigheder og pligter 
4.1 Kundevalgte har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. 

selskabslovens § 115. 
 
5. Valgperiode mv.  
5.1 Kundevalgte og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Første valg finder sted fra den 27. 

november til den 1. december 2017. Genvalg kan finde sted. 
5.2 Hvis Selskaberne fusionerer med et eller flere andre selskaber, der er omfattet af 

reglerne om forbrugerrepræsentation, eller overtager vand- eller spildevandsaktiviteter, 
som indebærer en væsentlig ændring af Selskabernes forsyningsområder, kan 
bestyrelserne beslutte at gennemføre nyvalg af kundevalgte før udløbet af valgperioden 
som beskrevet i pkt. 5.1. 

 
6. Information om valget 
6.1 Selskaberne informerer om valget senest 10 uger inden den første dag, der kan afgives 

stemme. Information gives på Selskabernes hjemmeside (www.fors.dk), samt på anden 
måde i det omfang det er nødvendigt for at sikre, at Selskabernes forbrugere får 
information om valget. Denne information omfatter mindst’ 

6.1.1 oplysninger om hvor og hvornår valget gennemføres 
6.1.2 procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist for 

indgivelse af kandidatur,  
6.1.3 henvisning til nærværende valgregulativ, og  
6.1.4 henvisning til Selskabernes hjemmeside. 
6.2 Selskaberne informerer om proceduren for afholdelse af valget på www.fors.dk og i 

lokale medier senest 5 uger inden den første dag, der kan afgives stemme. Denne 
information omfatter mindst 

6.2.1 navne på de opstillede kandidater, 
6.2.2 tid og sted for afstemningen, 
6.2.3 oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde, 
6.2.4 oplysning om stemmeberettigelse og krav til identifikation af repræsentanter for 

stemmeberettigede bolig- eller erhvervsenheder, 
6.2.5 henvisning til nærværende valgregulativ, og 
6.2.6 henvisning til Selskabernes hjemmeside.  
 
7. Valgets gennemførelse 
7.1 Valget gennemføres elektronisk.  
7.2 Stemmeberettigede bolig- eller erhvervsenheder, der ikke ønsker eller ikke er i stand til 

at afgive stemme på denne måde, kan afgive elektronisk stemme og modtage vejledning 
heri ved fysisk fremmøde hos Fors A/S inden for normal åbningstid. 

7.3 En stemmeberettiget boligenhed, jf. pkt. 2.1, litra 2.1.1 eller 2.1.2, repræsenteres af én 
myndig fysisk person, som har bopæl på adressen, og som afgiver erklæring på tro og 
love – el. lign. afhængig af system – herom. Hvis ingen har bopæl i boligenheden, kan 
ejeren af boligenheden repræsentere boligenheden. 

7.4 En stemmeberettiget erhvervsenhed, jf. pkt. 2.1 litra 2.1.1 eller 2.1.2, repræsenteres af 
én fysisk person, der kan tegne enheden, eller har fuldmagt fra den eller de eventuelt 
øvrige tegningsberettigede til at afgive stemme på vegne af enheden, og som erklærer på 
tro og love – el. lign. afhængig af system – at være berettiget til at tegne enheden eller at 
være befuldmægtiget til at afgive stemme på vegne af enheden.  

7.5 Nærmere information om fremgangsmåden for afgivelse af stemme, herunder om krav til 
dokumentation for målernummer, legitimation mv., bliver offentliggjort i forbindelse 
med, at Selskaberne giver den i pkt. 6.1.4 omtalte information. 

7.6 Bestyrelserne er ansvarlige for optælling af valgets stemmer. Optællingen overvåges og 
godkendes af en uafhængig person (valgtilsynet), som er udpeget af bestyrelserne.  
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7.7 Bestyrelserne erklærer en stemme ugyldig, hvis det ikke er muligt at konstatere, hvem 
der er stemt på. Hvis en bolig- eller erhvervsenhed har afgivet flere stemmer, anses 
samtlige de af den pågældende enhed afgivne stemmer for ugyldige.  

7.8 Valgtilsynet tager stilling til klager over valget, der er modtaget senest 3 hverdage efter 
valgets gennemførelse. 

7.9 Valgtilsynet udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle 
særlige forhold vedrørende valgets afgørelse. 

7.10 De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som kundevalgte i Selskabernes 
bestyrelser. De kandidater, som får tredje- og fjerde-, femte- og sjetteflest stemmer, er 
valgt som suppleanter. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem 
de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Efter optællingen er godkendt og tilført 
valgprotokollen, giver bestyrelserne meddelelse til de valgte kundevalgte og suppleanter 
om deres valg. 

7.11 Valgresultatet offentliggøres på www.fors.dk og i lokale medier. 
7.12 De kundevalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder første gang i bestyrelserne i januar 

2018 i forbindelse med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i Selskaberne. 
 

8. Udtræden af Selskabernes bestyrelser 
8.1 Hvis en kundevalgt udtræder af bestyrelserne, indtræder den suppleant, der har fået flest 

stemmer, i kunderepræsentantens sted. Bestyrelserne foranlediger anmeldelse til 
Erhvervsstyrelsen, jf. pkt. 1.5. Ændringerne i bestyrelsessammensætninger offentliggøres 
på www.fors.dk. 

8.2 Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelserne i stedet for en kundevalgt, der 
udtræder, gennemføres suppleringsvalg af en kundevalgt og en suppleant inden 6 
måneder efter udtrædelsen. Suppleringsvalget har virkning for den resterende 
valgperiode i overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ.  
 

9. Godkendelse 
9.1. Valgregulativet er vedtaget af Selskabernes bestyrelser den 22. juni 2017. 
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Budgetopfølgning Q1 2017 (B) Sagsbehandler: CV 

 
Sagsresume:  
Ifølge bestyrelsens forretningsorden skal planer og budgetter løbende kontrolleres, lige-
som der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsfor-
hold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. 
 
Sagsfremstilling:   
Budgetopfølgningen for Fors-koncernen tager udgangspunkt i årsbudgettet vedtaget af 
bestyrelsen, som ligger til grund for prisfastsættelsen.  
 
Budgetterne er ligeligt fordelt over 12 måneder, dog er der for varmeselskabernes ved-
kommende lavet en periodisering af omsætning og direkte produktionsomkostninger, så 
dette afspejler sædvanligt kundeforbrug over året. 
 
Der vil kvartalsvis blive fulgt op i forhold til budgettet. I gennemgangen vil der blive kom-
menteret på væsentlige afvigelser på både koncern- og selskabsniveau.  

 

Koncernresultatet for Q1 2017 ligger 3,3 millioner kroner bedre end budgetteret.  
 
Koncernens nettoomsætning er 3,4 millioner kroner mindre end budgetteret, hvilket pri-
mært skyldes mindre omsætning i varmeselskaberne afledt af en mild vinter. Tilsvarende 
er der en besparelse på 3,5 millioner kroner på varmekøb. 
 
Der er endnu ikke afholdte integrationsomkostninger for 2,5 millioner kroner. Derimod 
har der været meromkostninger på 2,4 millioner kroner på drifts- og administrationsom-
kostninger til primært drift og vedligeholdelse.  
 

Fors Holding A/S

Resultat                                                  
mkr.

Real 

Q1 2017

Budget 

Q1 2017

Afv

Q1 2017

Budget 

2017

Real 

2016

Nettoomsætning 191,4 194,8 -3,4 670,9 687,8

Varmekøb-/produktionsomkostninger -75,8 -79,4 3,5 -219,6 -205,1

Integrationsomkostninger 0,0 -2,5 2,5 -10,0 -7,7

Drifts- og administrationsomkostninger -65,4 -62,9 -2,4 -261,1 -285,8

Resultat før afskrivninger (EBITDA) 50,2 50,0 0,2 180,2 189,2

Afskrivninger -44,1 -46,2 2,1 -185,0 -177,4

Resultat før renter (EBIT) 6,1 3,8 2,3 -4,8 11,8

Finansielle poster netto -5,2 -6,2 1,0 -24,5 -16,1

Årets resultat før skat og regulering 0,9 -2,4 3,3 -29,3 -4,3
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Der er besparelser på 2,1 millioner kroner på afskrivninger. Dette skyldes en gevinst ved 
salg af en slamsuger og færre afskrivninger som følge af, at der endnu ikke er færdiggjort 
en række anlægsinvesteringer.  
 
Der er besparelser på én million kroner på finansielle poster som følge af, at der er hjem-
taget færre lån til investeringer end forventet i budgettet på nuværende tidspunkt.  
 

 

Kommentar til de enkelte selskaber: 
Resultatet for Fors Affald Holbæk A/S ligger 0,4 millioner kroner bedre end budgetteret, 
primært som følger af flere øvrige indtægter.  
 
Resultatet for Fors Spildevand Holbæk A/S ligger 0,5 millioner kroner dårligere end bud-
getteret, primært som følge af en mindre omsætning afledt af rabatordningen efter trap-
peordningen samt meromkostninger til renovering af personalefaciliteter på Holbæk 
Renseanlæg.  
 
Resultatet for Fors Spildevand Lejre A/S er som budgetteret, dog med meromkostninger 
til drift og vedligeholdelse på renseanlæg, som dog opvejes af en engangsgevinst på salg 

Fors Holding A/S

Nummer

Resultat mod budget                                  

mkr.
Real 

Q1 2017

Budget Q1 

2017

 Afv

Q1 2017 

Budget 

2017

 Real 

2016 

ok Affald, Holbæk            3,4             3,0                0,4                3,6            8,0 

Spildevand, Holbæk          -0,4             0,1              -0,5              -0,4            1,7 

Spildevand, Lejre          -0,9            -1,1                0,1              -4,3          -7,6 

Spildevand, Roskilde            4,9             3,3                1,6              13,1            6,8 

Vand, Holbæk            0,5            -0,0                0,6              -0,5            1,6 

Vand, Lejre          -0,4            -0,2              -0,3              -0,6          -0,6 

Vand, Roskilde            0,2            -0,7                0,9              -2,8          -1,0 

Varme, Jyderup            0,6            -1,6                2,2              -2,0            4,5 

Varme, Roskilde          -7,3            -5,4              -1,9            -34,2        -18,5 

Varme, St. Merløse            0,3             0,2                0,1              -1,1          -0,9 

Grøn Energi              -                 -                    -                  0,1              -   

Fors A/S 0,0 0,0 0,0 0,0          -1,0 

Fors Holding A/S              -                 -                    -   0,0 2,7

I alt            0,9            -2,4                3,3            -29,2          -4,3 
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af en slamsuger.  
 
Resultatet for Fors Spildevand Roskilde A/S er 1,6 millioner kroner bedre end budgette-
ret, primært som følge af besparelser på omkostninger til el og drift samt vedligeholdelse 
af pumpestationer. 
 
Resultatet for Fors Vand Holbæk A/S ligger 0,6 millioner kroner bedre end budgetteret, 
primært som følge af besparelser på omkostninger til drift og vedligeholdelse generelt.  
 
Resultatet for Fors Vand Lejre A/S ligger 0,3 millioner kroner dårligere end budgetteret, 
primært som følge af en mindre omsætning, der er afledt af en tilbageførsel af omsæt-
ning fra 2016 i forbindelse med konverteringen af Lejres gamle forbrugsafregningssy-
stem, samt meromkostninger til drift og vedligeholdelse generelt.  
 
Resultatet for Fors Vand Roskilde A/S ligger 0,9 millioner kroner bedre end budgetteret, 
primært som følge af besparelser på omkostninger til el, drift og vedligeholdelse gene-
relt. 
 
Resultatet for Fors Varme Holbæk Jyderup A/S ligger 2,2 millioner kroner bedre end bud-
getteret, primært som følge af besparelser på omkostninger til varmeproduktion afledet 
af en lavere gaspris, men også meromkostninger til et stort eftersyn af gasmotoren.  
 
Resultatet for Fors Varme Roskilde A/S ligger 1,9 millioner kroner dårligere end budget-
teret, primært som følge af et mindre dækningsbidrag afledt af en mindre afsætning efter 
en mild vinter.  
 
Resultatet for Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S ligger 0,2 millioner kroner bedre end 
budgetteret, primært som følge af besparelser på omkostninger til el, drift og vedligehol-
delse generelt. 
 
Resultatet for Fors A/S afspejler at selskabet er et serviceselskabet, hvor omkostninger 
til lønninger, IT, biler og domiciler fordeles til søsterselskaberne efter træk på ressour-
cerne. 
Resultatet i Fors A/S dækker over en mindre omsætning til søsterselskaberne, som følge 
af reduceret varetræk fra lageret til anlægsinvesteringer samt besparelser på lønninger 
og personaleomkostninger. Til gengæld er der meromkostninger til kundeafregning som 
følge af omkostninger til forbrugsafregningssystemet samt til domicil som følge af etab-
lering af et nyt nøglesystem og renoveringer og desuden til vikarassistance. 
 
Retsgrundlag: 
Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S og Fors A/S. 
Vedtægter for Fors Holding A/S og Fors A/S. 
Selskabsloven. 
 
Høring: 
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Det er Fors A/S vurdering, at resultatet for Q1 er tilfredsstillende, men at der skal holdes 
fokus på omkostningsniveauet.  
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Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender budgetopfølgning for Q1 2017.  
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Bestyrelsen besluttede at lukke punkt 42 'Samling af administrative funktioner'. Den endelige analyse og Rambølls
præsentation fra bestyrelsesmødet fremsendes dog til ejerne. Der laves en kort orienteringsskrivelse til
ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd, som fremsendes efter ejermødet. Der laves ligeledes en orientering
til medarbejderne.

Punkt 44 'Evaluering af direktionen lukkes'.

Øvrige dagsordenspunkter åbnes.

Beslutning for punkt 49: Orientering af interessenter (B)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
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. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 50: Næste møde (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Næste møde (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Næste møde i bestyrelsen afholdes som 12: 12 møde tirsdag den 22. august til onsdag 
den 23. august 2017.  Mødested angives senere. 
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Torben Jørgensen vil gerne sige tak til Fors A/S for fremmøde ved hans afskedsreception og er også glad for hilsen
i anledning af hans bryllup.

Johnny Gybel ønsker længere vindue åbent for valghandling til kundevalg. Valgudvalget arbejder videre med dette.

Jens Kristian Jensen ønsker at der skal mere fokus på vedligehold af grønne områder i Fors A/S i nærheden af
boligområder. Leif Petersen fortæller, at man er ved at skabe et overblik over de grønne områder og ønsker til
vedligehold.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Eventuelt (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
- 
 

 
 

Punkt 51: Eventuelt (O)

45


	Punkt 0: Overblik#1#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 35: Godkendelse af dagsorden (B)#3#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 35: Godkendelse af dagsorden (B)#4#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 36: Godkendelse af referat (B)#5#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 36: Godkendelse af referat (B)#6#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 37: Gensidig orientering (O)#7#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 37: Gensidig orientering (O)#8#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 38: Tilslutning af nye kunder til vandforsyningen i Fors Vand Lejre A/S (O)#9#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 38: Tilslutning af nye kunder til vandforsyningen i Fors Vand Lejre A/S (O)#10#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 39: Evaluering af genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads (O)#11#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 39: Evaluering af genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads (O)#12#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 40: Evaluering af generalforsamlingen (O)#13#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 40: Evaluering af generalforsamlingen (O)#14#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 41: Fors A/S får mulighed for at inddrive gæld hos kunderne (O)#15#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 41: Fors A/S får mulighed for at inddrive gæld hos kunderne (O)#16#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 43: Forsikringer og kontrakter (B)#18#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 43: Forsikringer og kontrakter (B)#19#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 45: Revidering af bestyrelsens forretningsorden (B)#22#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 45: Revidering af bestyrelsens forretningsorden (B)#23#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 46: Milen – revideret businesscase (B)#26#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 46: Milen – revideret businesscase (B)#27#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 47: Valgregulativ til afholdelse af valg blandt kunder og medarbejdere til bestyrelsen (B)#31#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 47: Valgregulativ til afholdelse af valg blandt kunder og medarbejdere til bestyrelsen (B)#32#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 48: Budgetopfølgning Q1 2017 (B)#35#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 48: Budgetopfølgning Q1 2017 (B)#36#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 49: Orientering af interessenter (B)#40#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 49: Orientering af interessenter (B)#41#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 50: Næste møde (O)#42#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 50: Næste møde (O)#43#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Beslutning for punkt 51: Eventuelt (O)#44#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3
	Punkt 51: Eventuelt (O)#45#f57b0fa8-17cd-4d1b-8a2b-7f3045e36dc3

