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Fra bestyrelse og direktion deltager:
- Asger Kej, formand, Fors Holding A/S & Fors A/S
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- Steen Klink, Fors Holding A/S & Fors A/S 
- Julie Hermind, Fors Holding A/S & Fors A/S
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- Michael Brandt (adm. direktør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S
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Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning
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35. Godkendelse af dagsorden (B) Alle
36. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Alle
37. Gensidig orientering (O) Alle
38. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (O) Alle
39. Deltagelse i samarbejde om Værebro Å (O) Fors Holding & Fors 

Spildevand Roskilde A/S
40. Fors Affald Holbæk Budget 2020 (B) Fors Holding A/S & Fors 

Affald Holbæk A/S
41. Samling af aktiviteter på færre matrikler (B) Fors Holding A/S 
42. Godkendelse af varmestrategi (B) Fors Holding A/S & alle var-

Punkt .: Overblik
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meselskaber i Fors-koncer-
nen

43. Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kon-
trakter (B)

44. Evaluering af generalforsamling (B) Alle
45. Evaluering af direktionen (B) Alle
46. Orientering af interessenter (B) Alle
47. Næste møde (O) Alle
48. Eventuelt (O) Alle
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Beslutning for Punkt 35: Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Mogens N. Madsen, Julie Hermind og Rico Boye Hansen er fraværende.
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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)



Beslutning for Punkt 36: Godkendelse af referat fra sidste
møde (B)

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde afholdt den 09. april 2019.
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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 bestyrelserne i Fors-koncernen godkender referatet af bestyrelsesmøderne afholdt 
den 09. april 2019.

Punkt 36: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)



Beslutning for Punkt 37: Gensidig orientering (O)

Formand Asger Kej orienterede om at:

• Der er valgt en ekstern konsulent (Lisbeth Thyge Frandsen) til at gennemføre
evaluering af bestyrelsen. Der er indhentet tilbud fra to forskellige konsulenter,
hvor den valgte konsulent gav det samlet set bedste tilbud.
Bestyrelsesmedlemmerne vil blive kontaktet med henblik på at sætte tid af i
kalenderen for et interview af konsulenten.
• Formanden deltager den 7. november i konferencen ’Årets Offentlige Bestyrelse,
som finder sted hos DI i København. I forlængelse af formandens orientering
besluttede bestyrelsen, at LarsChristian Brask også deltager på konferencen.
• Bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen deltager den 26. september på ÅBENT
FORUM 2019: FORSYNING & VERDENSMÅL i Odense. I forlængelse af
formandens orientering besluttede bestyrelsen, at Jens Christian Refsgaard også
deltager på konferencen.

Kundedirektør Thomas Hopp orienterede om, at Fors A/S deltager på Sundhedsdagen i
Holbæk. Dette vil – efter ønske fra arrangøren – være med et lavere engagementsniveau
i forhold til tidligere år.

Thomas Hopp orienterede desuden om, at der på den anden side af sommerferien vil
blive fremlagt en sag om betaling for tilslutning af vandledning til 2. etape af
lejlighedsbyggeriet Vølund. Forretningsudvalget besluttede, at bestyrelsen efter
forespørgsel fra Vestsjællands Almennyttige Boligselskab skal behandle sagen.

Produktionsdirektør Henrik Correll orienterede om, at der er er indgået politisk aftale om,
at der ikke må sprøjtes med pesticider i boringsnære område – dvs. inden for 300 meter
fra en vandboring (BNBO – BoringsNære BeskyttelsesOmråder). Aftalen medfører at
Fors A/S inden for en treårig periode skal indgå (frivillig) aftale med lodsejere om at
standse brugen af pesticider nær BNBO’er. Fors A/S vil skulle kompensere lodsejerne.
Alt efter den løsning der vælges vil dette medføre omkostninger på mellem ca. 45.000
kroner og 150.000 kroner pr. hektar. Problemstillingen vil blive yderligere belyst på et
kommende bestyrelsesmøde.

Økonomidirektør Charlotte Vincents orienterede på forespørgsel fra bestyrelsesmedlem
Søren Jensen kort om, hvordan de opnåede gevinster som følge af fusionen var fordelt
pr. netselskab. Charlotte Vincents understregede, at det – grundet den integration der er
sket i koncernen på tværs af geografi og forsyningsarter siden etableringen af Fors A/S i
2016 – er tale om grove skøn, når de samlede gevinster i størrelsesordenen 20 millioner
kroner årligt fordeles ned i selskaberne i koncernen. Præsentationen gøres tilgængelig
på Prepare.

Charlotte Vincents orienterede desuden om, at Fors A/S den 1. marts indførte ét
overordnet fælles økonomisystem – et ERP-system. Det medfører, at alle skal lære ny
teknik og nye processer at kende. Mange får nye roller, og det tager tid at lære. Samtidig
fungerer teknikken ikke tilfredsstillende. Implementeringen af systemet er derfor ikke gået
som forventet.

Der er fuldt fokus på at få systemet til at fungere, og det prioriteres, at de vigtigste
kerneydelser fra Økonomi kører. Det medfører at andre ydelser ikke leveres –
eksempelvis rapporteringer og kvartalsopfølgning til bestyrelsen. Sammen med vores
leverandør arbejder vi på at løse problemerne, så systemet kan levere den værdi, som vi
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forventer. Charlotte Vincents lovede at økonomiopfølgningen vil fungere igen i
forbindelse med kvartalsopfølgningen for Q2.

Bestyrelsesmedlem Jens-Christian Refsgaard orienterede om, at han sammen med
Søren Rasmussen på DANVAs årsmøde deltog i en konference for kundevalgte
bestyrelsesmedlemmer. Der er blevet etableret et netværk for kundevalgte
bestyrelsesmedlemmer i regi af DANVA. Jens Christian Refsgaard sidder i netværkets
styregruppe.

Bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen orienterede om, at han syntes at Fors A/S
præsenterede sig godt på DANVAs årsmøde.
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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 bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 37: Gensidig orientering (O)



Beslutning for Punkt 39: Deltagelse i samarbejde om
Værebro Å (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors Spildevand 
Roskilde A/S
Deltagelse i samarbejde om Værebro Å (O)

Sagsbehandler: TH

Sagsfremstilling:
Fors A/S deltager i drøftelserne om problemer med oversvømmelser fra Værebro Å, som 
syv kommuner leder regnvand til. Drøftelserne foregår pt. i regi af de tre forsyningssel-
skaber, HOFOR A/S, Novafos A/S og Fors A/S, samt Egedal Kommune. 

Med afsæt i erfaringerne fra arbejdet med Harrestrup Å er det formålet at indkredse, 
hvilke tiltag der er nødvendige for at løse problemerne med oversvømmelser fra Være-
bro Å, herunder behovet for hydrauliske data, og hvordan tiltagene bør koordineres og 
afstemmes mellem de berørte kommuner.

Udfordringen omkring Værebro Å er kompleks. Rent geografisk ligger Jyllinge Nordmark 
for enden af Værebro Å, og ’får vandet i nakken’, samtidig med at havvandsstigninger 
sender vand tilbage med negativ påvirkning af kloak og å. Derfor er det helt afgørende 
med en fælles klimasikring af Værebro Å, så vi undgår at en løsning ét sted skaber nye 
problemer andre steder.

Der har med Egedal Kommune som primus motor været gjort et stykke arbejde for at få 
alle de øvrige kommuner til at indgå i drøftelserne, og alle de øvrige kommuner har nu 
meldt tilbage med ønske om at deltage i de fælles drøftelser.

Det første fælles møde mellem de syv kommuner og forsyningsselskaberne afholdes 
tirsdag den 18. juni 2019.

Retsgrundlag:
-
 
Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fors A/S deltager i drøftelserne, fordi selskabet har spildevandsledninger i området som 
påvirkes negativt ved oversvømmelser, samt fordi selskabet benytter Værebro Å til af-
ledning. Der er brug for en tværgående, fælles løsning i samarbejde med de øvrige in-
teressenter.

Økonomi:

Anbefaling:
At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 39: Deltagelse i samarbejde om Værebro Å (O)



Beslutning for Punkt 42: Godkendelse af varmestrategi
(B)

I forbindelse med gennemgangen af den fremlagte varmestrategi ønskede bestyrelsen
de juridiske forhold omkring muligheden for fastholdelse af kunder i længere perioder
belyst. Bestyrelsen ønskede desuden at der skal fokus på kundekommunikation, når
strategien skal eksekveres.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte varmestrategi.

11 / 24



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

Side 1 af 2

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle varmeselskaberne i Fors-koncer-
nen & Fors Holding A/S
Godkendelse af varmestrategi (B)

Sagsbehandler: TH

Sagsfremstilling:
Fors A/S har udarbejdet en varmestrategi. Varmestrategien er udarbejdet i tæt dialog 
med forvaltningerne i hhv. Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner. Bestyrelsen har på en 
temadrøftelse i forbindelse med bestyrelsesmødet den 6. februar 2017 bidraget med 
strategiske input til varmestrategien.

Formålet med varmestrategien er at sætte hjørneflagene for vores prioriteringer på var-
meområdet frem mod 2030. Fors A/S ønsker i forlængelse heraf at kunderne skal være 
i fokus, og derfor vil vi tilbyde dem en effektiv forsyning og en konkurrencedygtig pris. 

Strategien giver således en reflekteret retning på de næste mange års investeringer på 
varmeområdet, og tager højde for de store ændringer i rammebetingelserne, der ven-
tes i de kommende år. Blandt andet i form af indtægtsregulering og bortfald af tilslut-
ningspligten samt muligvis forblivelsespligten. Strategien skal skabe tydelighed omkring 
vores samlede prioriteringer samt et solidt grundlag for forhandlinger om køb og salg af 
varme.   

Varmestrategien er opdelt i to dele. Den første del indeholder formålet med og rammer-
ne om strategien, samt essensen af 13 strategiske varmetiltag. Anden del indeholder 
baggrund og kvalitative og kvantitative målepunkter for en række af tiltagene. Her sæt-
tes flere ord på hvorfor de er valgt – hvordan understøtter varmetiltaget fx vores ejeres 
ønsker, behov og ambitioner samt en indikation af, hvor moden teknologien eller Fors 
A/S kompetence på området er. Hvilke styrker/muligheder eller barriere/svagheder er 
forbundet med tiltaget? 

Strategien tager afsæt i fem fokusområder: 
1. Energieffektivisering.
2. Nye kollektive løsninger.
3. Kundefokus.
4. Samarbejde.
5. CO2 neutrale produktionsformer.

Retsgrundlag:
Kommunalfuldmagten 
Varmeforsyningsloven
 
Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Varmestrategien lægger op til at Fors A/S’  vision på varmeområdet er at være kundens 
foretrukne varmeleverandør. Det vil vi være ved at levere pålidelig og CO2 neutral var-
me til konkurrencedygtige priser.

Strategien har derfor et mål om at levere CO2-neutral varme i 2025.  Det mål er sat, fordi 

Punkt 42: Godkendelse af varmestrategi (B)
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Fors A/S som varmeselskab med køb og produktion af varme påvirker klimaaftrykket i 
den verden, vi er en del af. Og fordi det har stor betydning for mange af vores kunder, 
som i højere grad end tidligere er opmærksomme på deres eget klimaaftryk. 

Et andet fokuspunkt for prioriteringer i strategien er den konkurrencedygtige pris. Der-
for vil Fors A/S til at begynde med prioritere bedre udnyttelse af de investeringer, vi al-
lerede har foretaget. Vi skal investere på rette tid, med størst effekt på både miljø og 
pris, og vi skal drive en effektiv varmeforsyning med et højt serviceniveau, så kunderne 
oplever deres opvarmning som bekvem, grøn og let tilgængelig. 

At levere billig, grøn og bekvem varme kræver dog også, at vi udvikler nytænkende kol-
lektive varmeløsninger for at etablere en bredere pallette af kollektive varmeforsynings-
løsninger, der er konkurrencedygtige med de mange individuelle løsninger på markedet. 
I det arbejde ønsker Fors A/S at inddrage og samarbejde bredt med både kunder og in-
teressenter om udvikling af optimale varmeløsninger

Varmestrategien skal altså sikre CO2-neutral kollektiv varme, der er konkurrencedygtig 
på pris og kundetilfredshed.

Økonomi:
-

Anbefaling:
At Bestyrelsen godkender den fremlagte varmestrategi.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Forsidebilledet er fra Bromarken, hvor det er vandrør der forsyner området med kold fjernvarme. 
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Del 1. 

Hvorfor en varmestrategi? 

Fremtiden er over os. Fors A/S skal gå fra en traditionel forsyningsdrift med varmeaftagere til 

kommerciel virksomhedsdrift, hvor vi indenfor gældende lovgivningsmæssige rammer skal 

konkurrere med andre varmeløsninger på markedet. Det er en kompleks opgave, og derfor er 

der brug for en varmestrategi til at vise vejen.  

Med denne varmestrategi ønsker vi at sætte hjørneflagene for vores prioriteringer på varmeområdet frem mod 

2030. Strategien giver en reflekteret retning på de næste mange års investeringer på varmeområdet, der tager 

højde for de store ændringer i rammebetingelserne, der ventes i de kommende år blandt andet i form af 

indtægtsregulering og bortfald af tilslutningspligten og muligvis forblivelsespligten.  

Det kræver en vedtaget strategi at drive en professionel varmeforsyning. Strategien præsenterer en prioritering af 

udvalgte indsatser og udgifter. Sagt på en anden måde; strategien skal skabe tydelighed omkring vores samlede 

prioriteringer samt et solidt grundlag for forhandlinger om køb og salg af varme. 

Forvaltningerne i Fors A/S’ ejer kommuner har løbende været involveret i udarbejdelsen af denne varmestrategi, 

hvor de udover elementerne i gældende ejerstrategi, har budt ind med ambitioner, behov, problematikker og 

kommentering. Varmestrategien er udarbejdet med afsæt i dette samt i Fors A/S´ idegrundlag. 

Strategiens pejlemærker 
Fors A/S’ vision er at være kundens foretrukne varmeleverandør. Det vil vi være ved at levere pålidelig og CO2 

neutral varme til konkurrencedygtige priser. 

Vi har derfor et mål om at levere CO2-neutral varme i 2025.  Det mål har vi både sat, fordi vi som varmeforsyning 

med vores køb og produktion af varme påvirker klimaaftrykket i den verden, vi er en del af. Og fordi det har stor 

betydning for mange af vores kunder, som i højere grad end tidligere er opmærksomme på deres eget klimaaftryk. 

Det ved vi er ambitiøs, og det stiller store krav til vores leverandører, for vi kan ikke nå vores mål, hvis vores 

leverandører ikke kan levere grønt strøm og varme til os.  

Et andet fokuspunkt for prioriteringer i strategien er den konkurrencedygtige pris. Derfor vil vi til at begynde med 

prioritere bedre udnyttelse af de investeringer, vi allerede har foretaget. Vi skal investere på rette tid, med størst 

effekt på både miljø og pris, og vi skal drive en effektiv varmeforsyning med et højt serviceniveau, så kunderne 

oplever deres opvarmning som bekvem, grøn og let tilgængelig.  

At levere billig, grøn og bekvem varme kræver dog også, at vi udvikler nytænkende kollektive varmeløsninger for at 

etablere en bredere pallette af kollektive varmeforsyningsløsninger, der er konkurrencedygtige med de mange 

individuelle løsninger på markedet. I det arbejde inddrager og samarbejder Fors A/S gerne bredt med både kunder 

og interessenter om udvikling af optimale varmeløsninger 

Varmestrategien skal altså sikre CO2-neutral kollektiv varme, der er konkurrencedygtig på pris og kundetilfredshed. 

 Strategi implementeres gennem tiltag 

Varmestrategien indeholder ikke anbefalinger af bestemte teknologier til navngivne byer eller områder, men 

afdækker en strategisk retning og en begrundelse for en række valgte strategiske tiltag. Tiltagene er med andre 

ord den forslåede implementering af strategien og vil blive udvalgt efter konkrete og lokale behov.  
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Hvert enkelt tiltag vil først blive igangsat efter nøjere analyse, udarbejdelse af en business case og godkendelse i 

Fors A/S Investment Board.   

Det vurderes årligt på basis af rammer og øvrige ændringer der kan påvirke varmestrategien, om der er behov for 

en revidering. Varmestrategien gennemgår en større revision hvert 4. år, og suppleres årligt med tre handleplaner, 

én for hver ejerkommune, disse udarbejdes af Varmeforum1.  

For at sikre en målbar proces mod mere bæredygtighed har Fors A/S´ bestyrelse vedtaget at agere i henhold til FN’s 

verdensmål. Således gør vi vores engagement i bæredygtig forsyningsvirksomhed konkret og handlingsorienteret 

samtidigt med, at vi også sikrer kerneforretningens økonomiske soliditet.  Vores resultater inden for bæredygtighed 

offentliggøres årligt i vores ledelses- og ansvarlighedsrapport. 

Hvem skal bruge varmestrategien? 

Varmestrategien er et overordnet internt retningsgivende kompas for alle de beslutninger, der træffes på 

fjernvarmeområdet af bestyrelsen, Investment Board, Varmeforum o.a. i forhold til prioriteringer, investeringer, 

re-investeringer og projektsamarbejde. 

Varmestrategien danner derfor også udgangspunkt for de prioriterede handleplaner vedrørende de kommende 

års opgaver på varmeområdet, som Varmeforum udarbejder og vedligeholder for hver af de tre ejerkommuner.  

Overordnet ansvarshavende for den til enhver tid gældende Varmestrategi er:  Kundedirektøren.  

Strategiens indhold 

Strategien indeholder fem fokusområder:  

1. Energieffektivisering 

2. Nye kollektive løsninger 

3. Kundefokus 

4. Samarbejde  

5. CO2 neutrale produktionsformer 

 

Hvert fokusområde indeholder en række strategiske tiltag, som er dem, vi frem mod 2030 vil analysere nærmere 

og arbejde på at realisere, hvis det giver en mere effektiv forsyning, som er til gavn for vores kunder. Nogle af de 

strategiske tiltag griber ind i flere af de fem fokusområder, mens andre er specifikke inden for ét. Herunder er 

tiltagene præsenteret i ovennævnte rækkefølge, samt i et prioriteringskoordinat, hvor forholdet mellem tiltagets 

ressourcetræk og effekten tydeliggøres ud fra en foreløbig vurdering. 

 

Afsnit 6 i strategien er en afgrænsning af, hvad varmestrategien ikke vil fokusere på.  

 

Vil man vide mere om overvejelserne og fakta bag udvælgelse og prioritering af de strategiske tiltag, kan man via 

afsnitsnummeret eller indholdsfortegnelsen finde en uddybning af tiltaget i bagerste del af strategien. Således kan 

du enten bruge strategien som opslagsværk, eller læse den fra ende til anden.  

                                                           
1 Intern tværgående gruppe af alle medarbejdere der har fjernvarme som fagområde.  
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Varmestrategiens grundlag 

Strategien er udarbejdet på grundlag af input fra vores bestyrelse, ejerkommuner, Varmeforum og andre 
interessenter, som er kommet med værdifulde bidrag fra både interviews og workshop.  

Desuden er den baseret på en analyse- og baggrundsrapport leveret af Sweco.  

Baggrundsrapporten ligger i Docunote under Service, udvikling, udviklingsprojekter, varmestrategi og kan 
besøges, hvis man ønsker at dykke endnu dybere ned i baggrunden for de strategiske tiltag   

 

Ejerkommuners forventninger 

Strategien tager desuden udgangspunkt i de behov og forventninger vores ejerkommuner har formuleret i 

ejerstrategien, hvor der bl.a. står, at det er ejerkommunernes forventning, at Fors A/S yder en effektiv indsats af 

høj kvalitet med en ambitiøs miljø- og klimaprofil. Der skal løbende ske optimering og udvikling af drift og 

opgaveløsning i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.  

Videre skal Fors A/S skal bidrage til at fremme og understøtte ejerkommunernes til enhver tid gældende visioner 

og tværgående politikker. 

Ejerkommunerne forventer, at koncernen opretholder en høj forsyningssikkerhed inden for de respektive 

forsyningsområder også under hensyntagen til de forventede kommende klimaforandringer. Ligeledes forventer 

ejerkommunerne, at forsyningsinfrastrukturen udbygges i overensstemmelse med kommunernes 

udviklingsplaner. 

Ejerkommunerne forventer, at koncernen inddrager virksomheder og borgere i udformning og udførelse af 
større projekter og kommunikerer enkelt, hurtigt og klart i den daglige dialog, ved gennemførelse af konkrete 
projekter, ved driftsforstyrrelser og i krisesituationer. 

Fors-koncernen forventes at leve op til de krav og strategier, der er fastsat i kommunernes planer inden for natur 

og miljø, spildevand, klima, varme, affald og vand og følger de relevante CO2-strategier og mål, herunder statslige 

krav. Heri indgår, at koncernen skal bidrage til at realisere en bæredygtig udvikling på varme-, vand- og 

spildevandsområdet.  
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De strategiske tiltag 
 
 

 

1.0 Energieffektivisering 
 

Jo bedre udnyttelse af varmen, jo mindre varme skal der købes. Derfor er implementering af nye 

forretningskoncepter og tiltag, som understøtter effektiviseringer et fokusområde i denne varmestrategi. Dvs. 

blandt andet indsatser målrettet reduktion af fremløbstemperatur og varmetab i nettet. 

At optimere ressourceforbruget er særligt værdiskabende for Fors A/S, da det skaber tredobbelt effekt. Det 

minimerer udgifterne til køb af varme og brændsel, det reducerer varmeforbruget i Roskilde kommune og 

reducerer det faste bidrag til VEKS og sænker derved priserne.  

Det øger altså Fors A/S´ konkurrenceevne hos kunderne. 

 

 
 
 

 

1.1 Sænkning af fjernvarmetemperaturer 
 

Fors A/S vil arbejde intensivt med sænkning af fjernvarmetemperaturerne, hvor det er muligt, på såvel kort som 

lang sigt. Som følge heraf vil de tekniske bestemmelser og tariffer blive justeret, så de udviser 

konkurrencedygtighed, fremmer brugerincitamenter m.v.  

 

 

 

 

 

1.2 Fortætning og udvidelser i eksisterende fjernvarme områder 
 

Fors A/S vil sammen med vores ejer-kommuner løbende screene og afsondre mulighederne for såvel fortætning 

som fjernvarmeudvidelser. Desuden vil vi fortsat have fokus på muligheden for at få konverteret flest mulige 

naturgaskunder, i fjernvarmeområder, til fjernvarme.  

 

 

 

1.3 Fors A/S ´ejerskab af fjernvarmeunits 

 
Som et led i at optimere fjernvarmetemperaturerne og udnyttelsen af den varme vi producerer, kan ejerskab af 

kundeinstallationer være et effektiv middel. Samtidig får kunderne en service, som uden deres egen involvering, 

sikrer at de ikke køber mere varme, end deres anlæg skal bruge, når det kører optimalt. 

 Vi vil i løbet af det kommende år igangsætte en afklaring af, om det er en service vi vil tilbyde.  
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2.1. Nye kollektive løsninger, lavtemperatur - og ultra-lavtemperatur fjernvarme 
 

I nybyggede områder er der ikke behov for samme temperaturer som i ældre bebyggelser. Derfor vil Fors A/S 

udvikle områdespecifikke tekniske bestemmelser, der tilgodeser den tekniske løsning. Det skal gøres muligt 

at stille konkrete krav til forbrugerinstallationer i nye områder således, at disse understøtter 

lavtemperaturforsyning. I samme forbindelse vil vi udarbejde særskilte lavtemperatur-tariffer. 

 

 

 

 

 

2.2 Nye kollektive løsninger, kold fjernvarme (brineanlæg) 
 

Fors A/S vil udvikle nye værdiskabende forretningsområder indenfor vores kerneforretning, kollektiv varme.  

Derfor vil vi løbende afdække mulighederne for VE-kilder og overskudsvarme, som kan udvindes og anvendes 

i brineanlæg. Kold fjernvarme er oplagt i områder med en varmekilde med en lav temperatur og uden et 

eksisterende traditionelt fjernvarmenet.  

Kold fjernvarme er udnyttelse af varme ved helt lave temperaturer. Teknologien er kendt og kan eskaleres i 

størrelse efter behov. Denne løsning kræver nye tekniske bestemmelser og priser.  

 

 

3.0. Kundesegmenter, prioritering og prissensibilitet 
 

Fors A/S vil skabe større indsigt i sine varmekunder og deres forskellige karakter. Ved at opstille specifikke 

kundesegmenter, vil vi skabe dybere kendskab til deres specifikke behov, forventninger og præferencer. 

Kundesegment tilgangen vil hjælpe os til at prioritere i hverdagen og understøtte ambitionen om at være 

’kundernes foretrukne varme leverandør’.  

Yderligere vil Fors A/S med henblik på en fremtidig friere prisfastsættelse og øget konkurrence på 

varmemarked, analysere og kortlægge kundernes forhandlingskraft og prissensibilitet. Samlet set vil 

kundesegmenterne og kundeindsigten derfor bidrage til at mindske vores sårbarhed og stabilisere vores 

indtægtsgrundlag.   
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3.1. Energieffektivisering hos kunderne er sund fornuft 

 
Via vores deltagelse i Grøn Puls vil Fors A/S vil arbejde på at nå ud til alle vores fjernvarmekunder med tilbud 

om serviceordning.  

Når kundernes fjernvarmeanlæg kører optimalt, sparer de penge og deres liv bliver en lille smule lettere. 

Samtidig optimerer vi driften af vores net, og udnytter derved ressourcerne bedre. Det er første skridt mod 

at kunne sænke temperaturen i nettet, at alle installationerne kører optimalt. Derfor er en serviceordning en 

rigtig god løsning for alle parter.  

 

 

 

4.0. Samarbejde med kommunerne om nye kunder 
 

Fors A/S vil proaktivt samarbejde med ejerkommunernes planafdelinger for at planlægge og evt. tilbyde 

varmeforsyningsløsninger ifm. byplanlægning og nybyggeri. Hermed ønsker Fors A/S aktivt få indflydelse på rammerne 

for lokalområder og planer, samt at være på forkant med løsningsmuligheder for kollektiv varme i de specifikke 

områder. 

 
 
 
 

 

4.1. Relation til forbrugerejede fjernvarmeselskaber i kommunerne (Amba’er) 
 

Fors A/S vil fremadrettet intensivere dialogen og samarbejdet med de øvrige selvstændige forsyninger i 

ejerkommunerne for at afsøge gensidige fordele som f.eks. synergieffekter i drift og administration.  

  

 
 
 

Afklares efter tolkning af generalforsamlingens beslutning. 

 

4.2 Opkøb eller fusioner 
 

Fors A/S vil granske indholdet i den nye regulering, når den offentliggøres i endelig form, særligt med henblik på om et 

krav om besparelser i omkostningsbasen kan gøre det interessant med opkøb eller fusioner med a.m.b.a.’er, som 

kunne se en fordel heri.  
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4.3 Relation til og samarbejde med leverandører 

 

Ophævelsen af tilslutningspligten stiller krav til fjernvarmens konkurrenceevne i i.f.t. alternative løsninger. Dette krav 
øges sandsynligvis i fremtiden, derfor skal driften være effektiv.  

 

Derfor vil Fors A/S:  

➢ Søge at høste de største synergier til gavn for klimaet og forretningen. Det vil vi gøre i samarbejde med VEKS 

ved at finde en model, der skaber mulighed for en større andel af CO2 neutral grundlast placeret i Fors A/S´ 

net.  

 

➢ Kortlægge teknisk og økonomisk potentiale ved udnyttelse af lokal overskudsvarme samt VE-kilder. Det 

kræver en forhandling med VEKS og deres kundeforum om en fælles aftale. Vi skal have mulighed for at 

bidrage til at substituere den fossile varmeproduktion, der i dag leveres til kunderne i Roskilde af VEKS´ 

underleverandører. I dag opnår vi vores maksimum af egenproduktion (ca. 15%) med den kommende 

varmepumpe på Bjergmarkens renseanlæg.  

 

➢ Herunder aktivt arbejde for at vores spids- og reservelastproduktion kommer fra vedvarende energi, eller 

overskudsvarme i 2025. 

 

➢ Analysere hvilket (besparelses?) potentiale der ligger i vores egenproduktion i forhold til prisen på det 

samlede varmeaftag fra VEKS. 

 

➢ Sikre at der er overensstemmelse mellem de servicemål, vi lover vores kunder, og det vi køber hos VEKS  

 

➢ Opgøre risiko forbundet med den eksisterende varmekontrakt baseret på Fors A/S asset management 

program.   

 

➢ Have løbende fokus på at professionalisere udbud og indkøb, derved øges forhandlingsevnen. 

Fors A/S har allerede omstruktureret og centraliseret alle virksomhedens udbud og indkøb, hvilket blandt 

andet er et led i at sikre at kunden i sidste ende tilbydes den bedste pris på deres varme.  

 

Der er ikke uddybning af afsnit 4.4 i bageste del af strategien.  
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5.0 CO2 neutral varmeproduktion 

 

Fors A/S vil løbende udskifte de fossile produktionskilder med vedvarende energi og overskudsvarme i al vores 

egenproduktion, herunder også spids- og reservelast.  

For at kunne gøre det, kræver det at vi kan anvende tekniske løsninger til at høste vedvarende energi og 

overskudsvarme. På det grundlag vil Fors A/S arbejde med både kendte, og nye teknologiske løsninger til 

varmeproduktion. De kan anvendes individuelt eller i kombinationer afhængigt af behovet.  

 

Når det kommer til at nå målet om CO2 neutralitet i 2025, kan Fors A/S ikke stå alene. Da Fors A/S ikke er 

primærproducent af el og varme, kræver det at vi kan købe CO2 neutralt el og varme fra vores leverandører, og at 

egenproduktion i Roskilde er på betingelse af aftaler og samarbejde med vores leverandører, som er beskrevet i tiltag 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående er vores strategiske tiltag og mål gennemgået, vi skal dog være opmærksom på at vi ikke kan stå 

alene med at nå målet om CO2 neutralitet i 2025.  

Vi er afhængige af at vore underleverandører kan levere CO2 neutralt elektricitet. Og da vi køber en stor andel af 

varmen til Roskilde hos VEKS, er vi desuden afhængige af at VEKS når sit mål om CO2 neutral varme i 2025.  
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De fem fokusområders strategiske tiltag 

Prioritering og tidsperspektiv 
En vægtning af ressourceforbruget og den forventede effekt af tiltaget er svær, uden rådgiver analyser på 

konkrete tiltag. Der er mange faktorer som spiller ind i vurderingen, det kan eksempelvis være erfaring, forståelse 

af tiltagets omfang, fagligt perspektiv, samt en indre skala for hvordan punkter nummeres i en skala.  

 

Her er alligevel forsøgt at lave en foreløbig vurdering af hvilken effekt der kommer ud af en investering på de 13 

strategiske tiltag.  

Indsat i et koordinat, bliver tiltagets vurderede forhold mellem de 2 variabler ressourceforbrug og den effekt 

tydeliggjort.  

 

Alle tiltagene er strategisk udvalgte og har værdiskabende kvaliteter, men der er forskel på hvor store 

ressourcetræk der ligger i dem.  

 

Denne prioritering er udarbejdet i et forum hvor de deltagende parter har erfaring med og viden om drift, 

planlægning, udvikling og projektering af fjernvarme, nemlig Varmeforum. Det er naturligvis kun en foreløbig 

skønnet vurdering på baggrund af deres erfaringer og faglige kendskab, derfor bør vurderingen genbesøges og 

opdateres om nødvendigt, når handleplanerne udarbejdes.  

Der laves naturligvis businesscases på tiltagene, når det specifikke geografiske område, omfanget af opgaven og 

den tekniske løsning er kendt.    

 

Nogle af tiltagene er indbyrdes forbundne og derfor skal de ses som trin, eksempelvis skal der energieffektiviseres 

i nettet, før det er muligt at sænke fremløbstemperaturene. Og ejerskab af kundernes fjernvarmeunits giver ikke 

mening, hvis ikke at vi samtidigt arbejder med energieffektivisering. 
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Figur 1. Figuren giver et 

skitseret overblik over 

tiltagenes ressourceforbrug 

og effekt.  

 

I øverste venstre kvadrat 

finder man de tiltag, der kan 

kaldes ”lavt hængende 

frugter”, hvor 

ressourcetrækket i tiltagene i 

nederste højre kvadrat 

muligvis bør genbesøges og 

forsøgt flyttet mod venstre, 

alternativt effekten opad, da 

der her skønnes en 

forholdsvis stor indsats med 

mindre effekt.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Tiltagenes nummerering. Tiltagene 1.2, 2.0, 2.1 er opdelt i flere under grupper. Dette er for at lave en mere præcis vurdering at tiltagets 
ressourcetræk og effekt. I tiltagene 2.0 og 2.1 er det derfor opdelt i 2 projekter: a’erne er selve den organisatoriske struktur, løsningens indhold, 
tilretning af tekniske bestemmelser og tariffer o.l.  b’erne er den tekniske løsnings etablering og drift.    

 De fem fokusområders strategiske tiltag 
1.0 Energieffektivisering 

1.1 Sænkning af fjernvarmetemperaturer 

1.2.a St. Merløse, Fortætning og udvidelser i eksisterende fjernvarme områder 

1.2.b. Jyderup, Fortætning og udvidelser i eksisterende fjernvarme områder 

1.2.c Roskilde, Fortætning og udvidelser i eksisterende fjernvarme områder 

1.3 Fors A/S ´ejerskab af fjernvarmeunits 

2.0.a Teknisk anlæggelse af Nye kollektive løsninger, lavtemperatur - og ultra-lavtemperatur fjernvarme 

2.0.b Den interne udarbejdelse af koncept for Nye kollektive løsninger, lavtemp.- og ultra-lavtemp. Fjv. 

2.1.a Teknisk anlæggelse af Nye kollektive løsninger, kold fjernvarme (brineanlæg) 

2.1.b Den interne udarbejdelse af koncept for Kollektive løsninger, kold fjernvarme (brineanlæg) 

3.0 Kundesegmenter, prioritering og prissensibilitet 

3.1 Energieffektivisering hos kunderne er sund fornuft 

4.0 Samarbejde med kommunerne om nye kunder 

4.1 Relation til forbrugerejede fjernvarmeselskaber i kommunerne (Amba’er) 

4.2 Opkøb eller fusioner 

4.3 Relation til og samarbejde med leverandører 

5.0 CO2 neutral varmeproduktion  
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Estimeret prioritering af tiltag
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-uddybning af valgte strategiske tiltag samt af ikke-valgte. 
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Del 2. 

De strategiske tiltag vægtet i forhold til de mange interessenter, vilkår og 
rammer 

Som nævnt i forordet er Fors A/S varmestrategi udarbejdet i et bredt samarbejde under 

hensyntagen til miljø, bæredygtighed, økonomi, gældende lovgivning og ikke mindst med 

kunderne i fokus. Det er ikke altid, at alle faktorer kan vægtes lige meget, men da vi med 

vores strategi ønsker gennemsigtighed, har vi samlet de kvalitative kriterier i et 

radardiagram
2

, som viser, hvordan indsatserne stemmer overens med kriterierne.  

Miljø og bæredygtighed:  
I hvilken grad er denne løsning positiv for miljøet og/eller bæredygtighed?  

Dette kriterie opgøres primært på baggrund af potentialet for reduktion af ressourcer og CO2 reduktion, 

sekundært på andre emissioner. Og på hvor omkostningseffektivt tiltaget er.  

Kundefokus:  
Vurdering af om dette tiltag rummer et potentiale for at øge den samlede oplevede kundetilfredshed, herunder 

varmeløsninger, pris, kvalitet og miljøaftryk. 

Teknik, innovation og modenhed: 
Hvor veletableret er denne teknologi, i forhold til udbredelse, kendskab, robusthed og samspil med, eller i synergi 

med eksisterende produktion? 

Organisation og kompleksitet:  
Kan denne løsning gennemføres/implementeres med vores eksisterende tekniske kompetencer i organisationen? 

Rammevilkår:  
Hvordan vil løsningen passe ind inden for de lovgivningsmæssige rammer3 vi forventer at være underlagt i 

fremtiden?  

Ejerstrategisk compliance:  
Hvordan stemmer løsningen overens med de ønsker som vores ejere har udtrykt gennem ejerstrategi eller i 

indledende interview med kommunerne. 

 

På de kommende sider gennemgås de strategiske tiltag ét for ét  

                                                           
2 Tildeling af placering er baseret på en bagvedliggende score, og KPI-fordeling. 
3 primært på TOTEX, forblivelsespligt/tilslutningspligt og afgiftsomlægning mv. 
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1.0. Energieffektivisering i eksisterende net 

Fors A/S ønsker først og fremmest at udvikle forretningen ud fra eksisterende 

kerneforretning og kunder. Det vil med andre ord sige kollektiv varmeforsyning med et 

vandbåret net. Dette vil også omfatte en række nye teknologier og koncepter ud over 

traditionel fjernvarme.  

Projekter omhandlende energieffektivisering og besparelser er oftest de mest rentable 

projekter og bør altid analyseres først – der skal ikke bruges mere energi end nødvendigt.  

Udvalgte tiltag beskrives nærmere på de følgende sider med hensyn til potentiale og økonomi. Tiltagene er 

suppleret med et tilhørende radardiagram. 

Endvidere beskrives styrker, muligheder, barrierer samt svagheder for hvert tiltag, suppleret med anbefalinger. 

 

 

 

 

Radardiagrammet viser, at her er et forventet potentiale for 
at give vores kunder en god service og omkostningseffektiv 
varme. Det er i tæt overensstemmelse med ejernes ønsker. 
Det lever op til de lovgivningsmæssige rammer. Miljøet får 
glæde af den ressourcebesparelse, der kan hentes ved 
effektivisering, men det er ikke konkret omlægning til VE. 
Organisationen har de fleste kompetencer, der skal til for at 
energieffektivisere.  

 

 

1.1. Sænkning af fjernvarmetemperaturer 
Temperaturer i et fjernvarmenet, der er højere end nødvendigt, betyder forøgede omkostninger til dækning af 

ledningstab samt tab af produktionseffektivitet og påvirker således både de faste og variable omkostninger 

forbundet med at levere fjernvarme.  

Fælles for Fors A/S fjernvarmeleverancer i de tre nuværende forsyningsområder er, at varmetabet ligger i  

den høje ende i forhold til andre 

forsyningers varmetab. 

Hvor meget temperaturen kan 

reduceres i det eksisterende 

fjernvarmenet afhænger i høj grad af 

ledningsnettets opbygning samt af de 

enkelte kundernes interne anlæg. En 

temperaturreduktion er derfor en 

løbende dynamisk proces, der foregår i 

samspil med forbrugerne. 

Indledningsvist bør fremløbstemperaturen reduceres til det lavest mulige niveau, uden at returtemperaturen 

stiger, samtidig med at omløb, pumpestyring etc. i nettet optimeres ift. de lavere temperaturer. Ønskes det at 

reducere temperaturerne yderligere, kræver det, at der arbejdes aktivt med forbrugerne.  
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Det kræver, at de kunder, der har et ineffektivt anlæg, og derfor sætter begrænsningen for resten af nettet, 

identificeres, og får deres interne anlæg optimeret. 

I Jyderup analyseres potentialet ved en renovering af fjernvarmenettet, i forbindelse med at de uøkonomiske 

naturgaskedler udskiftes med CO2 neutrale løsninger, herved kan der samtidig skabes grundlag for at sænke 

fremløbstemperaturerne.  

 

 

Radardiagrammet viser, at sænkning af 

fjernvarmetemperaturen er i overensstemmelse med 

ejerstrategien, og med de tilkendegivelser vi har fået fra de tre 

ejerkommuner, da det samtidig støtter op om kommunernes 

mål om at nedsætte CO2 udledningen.  

Det lever op til de lovgivningsmæssige rammer. Kundefokus er 

stort, da det giver en billigere varmepris, og de kunder, der har 

behov for hjælp til at få optimeret deres løsning. Indsatsen er 

ukompliceret og gør kun krav på vores interne viden og 

kompetencer.  

 

Sænkning af fjernvarmetemperaturer styrker og muligheder ved  
• Tiltaget er som udgangspunkt forbundet med lave investeringer, lav risiko og kompleksitet, stort afkast og god miljøgevinst. 
• Tiltaget spiller desuden positivt ind i en situation med øget kommercialisering af fjernvarmesektoren, idet både faste og variable 

omkostninger forbundet med at levere fjernvarme reduceres, hvorved fjernvarmens konkurrenceevne øges. 
• Lavere produktionsomkostninger som følge af bedre brændselsudnyttelse og optimeret drift ifm. røggaskondensering, 

varmepumper samt integration af VE-kilder. 
• Optimereret integration af lavtemperatur overskudsvarme, samt lavere varmetab fra fjernvarmenettet  
• Større kapacitet i fjernvarmenettet ved reduktion af returtemperatur. 
• Lavere pumpeomkostninger ifm. optimeret pumpedrift.  

 

Barrierer og svagheder 
• Hvor meget temperaturniveauet kan reduceres, afhænger i høj grad af de enkelte kunders interne anlæg. 
• Endvidere er Fors A/S gennem aftaleforhold (tekniske og kommercielle bestemmelser) bundet op på diverse vilkår, som det 

tager tid at ændre på. 
 

 

 

1.2. Fortætning og udvidelser i eksisterende fjernvarme-områder 
Fortætning er en win-win løsning for samfundet, forsyningen og miljøet. 

I relation til eksisterende bebyggelser, som ikke er opvarmet med kollektiv varme i fjernvarmeområder, går 
tiltaget på fortætning ud på - ved ganske få anlægsudgifter - at få flere kunder på det eksisterende net.  

Såfremt fortætning og udvidelser kan realiseres uden behov for væsentlige forstærkninger af eksisterende 

ledningsnet, kan det bidrage til en forbedret forrentning. og dermed en mere omkostningsoptimal drift af Fors 

A/S fjernvarmeleverance.   

Derfor vil Fors A/S vedvarende afsøge muligheder for fortætning i eksisterende fjernvarmeområder. Dette 

proaktivt gennem systematisk identifikation af potentielle kunder og screening for rentabilitet ved hjælp af. 

diverse data/GIS-værktøjer. Samt gennem samarbejde og dialog med vores ejer-kommuner og udviklere.  
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Aktuelt bliver første område, hvor vi afsøger muligheden for yderligere fortætning i bydelen Himmelev i Roskilde. 

Her er den besluttede udbygning sat midlertidigt i bero, bl.a. på grund af 

problemer med at få nok kunder på. Vi har derfor igangsat et genbesøg 

af det oprindelige projektforslag fra 2013, som lå til grund for de 

forgangne års udbygning af fjernvarmenettet i Himmelev.  

Nybyggede områder etableres ofte i randområder af eksisterende byer, 

som i forvejen har fjernvarme som kollektiv forsyning. Men de kan også 

forekomme ved renovering eller byfornyelse inden for eksisterende 

bykerner. I disse situationer er det naturligvis nærliggende at udvide 

forsyningen til også at omfatte nybyggeriet.  

Det er dog ofte således, at det eksisterende fjernvarmenet er 

tyndt i randområderne. Dette udfordrer den traditionelle 

fjernvarme, da ny bebyggelser har et meget lille varmeforbrug i 

forhold til ældre eksisterende fjernvarmeaftagere. 

 

Radardiagrammet viser, at fortætning og udvidelse af det eksisterende 

fjernvarmenet bør have et stort fokus, da nye kunder bidrager til de 

fælles faste udgifter. Det giver en bedre udnyttelse, og dermed er det 

positivt for miljø og bæredygtighed. Dette er en af organisationens 

kernekompetencer. Desværre har lovgivningen fjernet muligheden for 

tilslutningspligt, hvilket øger vores risiko ved investeringer. 

 

 

1.3. Fjernvarmeudvidelse til de eksisterende naturgasområder  
Dette er en proces, som løbende har stået på de sidste 10-15 år. Processen fortsætter, omend langsommere end 

tidligere, idet naturgassen i en årrække har været relativt billig. Det har derfor ikke altid været muligt at få 

samfundsøkonomien til at hænge sammen ved disse fjernvarmekonverteringer. De samfundsøkonomiske 

rammevilkår er under stadig forandring ligesom gaspriserne er meget fluktuerende. 

Naturgas er primærudleder af emissioner i den individuelle varmeforsyning, og da fjernvarmens 

emissionskoefficient er markant lavere end gassens, vil der ved konvertering ske en væsentlig reduktion frem 

mod 2025. Herved styrkes også rentabiliteten af fjernvarmeforsyningen. 

Endvidere findes der oftest individuelt forsynede kunder (olie, el, træpiller mv.) i fjernvarmeområderne, som også 
vedvarende bør adresseres for evt. tilslutning til fjernvarmen.  

 

Estimeret potentiale for fortætning i 
eksisterende fjernvarmeområder i Fors A/S 
ejerkommuner. 
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Radardiagrammet tydeliggør den omtalte miljøgevinst 

ved omlægning fra naturgas til fjernvarme og samtidigt 

et optimalt kundefokus. Det er en del af vores 

kerneforretning, og derfor er der et tydeligt udslag på 

organisation og kompleksitet.  

I øjeblikket er løsningen dog ikke i overensstemmelse 

med projektbekendtgørelsen, da samfundsøkonomien 

ikke falder ud til fjernvarmens fordel, da naturgassen er 

billigere. 

 

 

 

 

Eksisterende bebyggelser styrker og muligheder  

• Fortætning er oftest meget rentabelt for Fors A/S og vil hermed øge og forbedre forretningen. 
• Fjernvarmekonverteringsprojekter har stor klimaeffekt pga. den store forskel i emissionsfaktor for hhv. fjernvarme og naturgas. 

 

Barrierer og svagheder 
• Anlæggelse af distributionsnet er investeringstungt. Kombineret med de nuværende lave naturgaspriser er 

konverteringsprojekter i naturgasområder ofte ikke rentable, ej heller samfundsøkonomisk. 
 

 

 

1.3. Forsyningsejerskab af fjernvarmeunits 
At overtage ejerskab og drift af kundernes fjernvarmeinstallationer kunne være et redskab for Fors A/S til at 

understøtte arbejdet med at reducere temperaturerne i fjernvarmenettet. 

Ved at flytte leveringsgrænsen fra hovedhanen til afgangshanen på fjernvarmeenheden, får Fors A/S mulighed for 

at sikre en optimal udnyttelse af fjernvarmen hos kunden. Samtidig minimeres eller elimineres eventuelle 

forbrugerrelaterede flaskehalse i relation til en lavere fremløbstemperatur. 

Fors A/S overtager herved både serviceringen af anlægget, men også ansvaret for en optimal afkøling af 

fjernvarmevandet. 

Tiltaget vil således medvirke til at sikre en bedre og mere 

optimal drift af Fors A/S fjernvarmeleverance. 

Fors A/S vil også kunne benytte tiltaget til at øge kundefokus 

og styrke kundens forhold til fjernvarmen. Idet Fors A/S 

overtager ansvar og ejerskab af fjernvarmeinstallationen, 

slipper kunden for at skulle bekymre sig om løbende service og 

vedligehold samt eventuel udskiftning af udtjente 

installationer.  

Kunden sikres således et anlæg, der yder optimalt og vil som 

udgangspunkt opleve en bedre drift af deres varmeinstallation, 

hvilket bidrager positivt til komfortoplevelsen. 

Område  Besparelse 
[MWh/år] 

BBesparelse 
[t.kr/år] 

Roskilde 4.439 3.737 

St. Merløse 174 69 

Jyderup 425 211 

Samlet 15.113 4.017 

Det estimerede potentiale ved en yderligere 
temperaturreduktion fra et generelt 
temperaturniveau på 70 °C/35 °C til 65 °C/35 °C som 
følge af udskiftning og optimering af kundens 
fjernvarmeinstallationer. 
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Der er dog juridiske udfordringer forbundet med overtagelse af ejerskabet af kundens 
fjernvarmeinstallationer, disse skal undersøges. Erfaringer kan indhentes fra andre forsyninger, som tilbyder 
overtagelse af kundeinstallationer. 

 
Desuden skal en abonnementsordning konkretiseres, som sikrer at Fors A/S kan finansiere investeringen og det 

løbende drifts- og vedligeholdelsesarbejde. Ordningen skal samtidig være økonomisk attraktiv for kunden. Her 

skal Fors A/S bl.a. være opmærksom på de rammer, der defineres af Varmeforsyningslovens § 20 stk. 1, samt 

muligheden for prisdifferentiering, jf. § 20 stk. 5. 

 

 

Radardiagrammet viser, at forsyningens ejerskab af 

fjernvarmeunits er i overensstemmelse med ejerstrategien, og 

med de tilkendegivelser vi har modtaget i forbindelse med 

udarbejdelse af varmestrategien, da det samtidig støtter op om 

kommunernes mål om at nedsætte CO2 udledningen.  

De lovgivningsmæssige rammer vedrørende ejerskab af 

fjernvarmeunits skal undersøges nærmere. Teknikken er kendt 

og testet. Kundefokus er stort, og indsatsen er ukompliceret og 

gør krav på vores interne viden og kompetencer.  

 

 

 

 

Forsyningsejerskab af fjernvarmeunits styrker og muligheder  

• Fors A/S får direkte mulighed for at sikre en optimal udnyttelse af fjernvarmen hos den enkelte kunde og minimere 
eventuelle kunderelaterede flaskehalse i relation til en ønsket temperaturreduktion. 

• Tiltaget spiller positivt ind i en situation med øget kommercialisering af fjernvarmesektoren, idet både faste og variable 
omkostninger forbundet med at levere fjernvarme kan reduceres yderligere, hvorved fjernvarmens konkurrenceevne øges. Der 
opnås desuden et højere niveau af kundeservice 
 

Barrierer og svagheder 
• For at tiltaget skal have den ønskede effekt, er det nødvendigt, at der kan indgås aftaler med alle de kunder, der er 

begrænsende for den ønskede reduktion af fjernvarmetemperaturerne. Det kan tage tid at få de vigtigste kunder med. 

• Juridisk kan der være en udfordring for Fors A/S i forhold til at sikre ejendomsretten over fjernvarmeinstallationen, jf. 
Tinglysningsloven. 
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2.0. Nye kollektive løsninger 

Fjernvarmeforsyningen og teknologierne udvikler sig i et stadigt mere konkurrencepræget og energieffektivt 

marked, men nye vandbårne kollektive løsninger vil til stadig indgå i Fors A/S’ forsyningsportefølje.  

De stadig strammere energirammer for nybyggeri udfordrer særligt fjernvarmeprojekter, idet varmebehovet i 

forhold til ældre eksisterende byggeri oftest er mindre end halvdelen. Samtidig anvendes varmegenvinding til 

delvis opvarmning af brugsvand og/eller rumvarme. Dette udhuler forretningsgrundlaget for den traditionelle 

fjernvarmeforsyning samtidig med, at varmetabet procentvis bliver meget stort. 

Omvendt udfordrer priserne i traditionelle tilslutninger nybyggeriets økonomi særligt for mindre byggeri, selvom 

beregningen af energirammen forbliver fordelagtig i forbindelse med fjernvarmetilslutning. 

For at øge fjernvarmens konkurrenceevne ift. andre og individuelle forsyningsløsninger har der derfor gennem en 

årrække været arbejdet intenst med at sænke temperaturniveauet i forsyningen, samt afkoble produktionen af 

rumvarme og brugsvand, hvilket medfører en væsentlig bedre udnyttelse og særligt gode muligheder for 

anvendelse af vedvarende energikilder og overskudsvarme. 

De tekniske løsninger vil i praksis være meget projektspecifikke og kan omfatte eksempelvis lavtemperatur- og 

ultra-lavtemperatur fjernvarme, traditionel fjernvarme og brineanlæg (kold fjernvarme, hvorfra individuelle 

varmepumper trækker varmen) til områder uden kollektiv opvarmning. 

Fordelen ved de vandbårne kollektive løsninger er at varmekilderne kan være mange (biomasse, sol, store 

varmepumper, overskudsvarme, geotermi, biogas m.v). Alle varmekilder kan i princippet bringes i spil. 

 

 

 

 

Radardiagrammet viser, at trenden og ny teknologier, der går i 

retningen af lavtemperatur, ultra-lavtemperatur og kold 

fjernvarme, går hånd i hånd med ejerstrategien og 

ejerkommunernes ønsker. Det er bæredygtige løsninger, som 

tilgodeser kunderne. Teknikkerne er nye, men ikke umodne. Dog 

er det ny læring hos Fors A/S. 

 

 

2.1 Lavtemperatur- og ultra-lavtemperatur fjernvarme 
Ultra-lavtemperaturfjernvarme er et nyt koncept, hvor produktion af rumvarme og brugsvand er adskilt.  

Ultra-lavtemperaturfjernvarme dækker over forsyning ved blot 35-45 °C, hvilket er fuldt tilstrækkeligt til 

gulvvarme. Efterfølgende hæver en booster-varmepumpe temperaturen til de normale 50-55 °C. Som varmekilde 

kan booster-pumpen anvende den relativt kolde fjernvarme (35-45 °C) eller ventilationsluft. 

Lave temperaturer og adskilt produktion af rumvarme og varmt brugsvand kan medføre en væsentlig forøgelse af 

systemeffektiviteten og specielt gode muligheder for anvendelse af vedvarende energikilder og overskudsvarme. 

Fors A/S skal hurtigst muligt påbegynde udarbejdelsen af specifikke tekniske bestemmelser for nye områder ift. 
lavtemperaturforsyning, hvor der stilles konkrete krav til forbrugerinstallationer, således at disse understøtter 
lavtemperaturforsyning. I samme forbindelse bør der udarbejdes særskilte lavtemperatur-tariffer. 
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Når de tekniske bestemmelser for et område foreskriver specifikationer for lavtemperaturforsyning, er det muligt 

for Fors A/S at dimensionere ledningsnettet herefter. I forbindelse med dimensionering af ledningsnet til 

lavtemperaturforsyning er det vigtigt at have fokus på at minimere ledningsdimensionerne og i højere grad 

arbejde med behovsstyret pumpedrift. I områder, hvor der anvendes gennemstrømningsvekslere til produktion af 

varmt brugsvand, er det især vigtigt, at der sikres tilstrækkeligt flow i ledningsnettet, således at udfordringer med 

lang responstid på varmt brugsvand minimeres. 

 

 

 

 

 

Radardiagrammet viser, at de nye 

fjernvarmeteknologier lever op til vores kvalitative 

parametre, men der skal læring til i organisationen og 

løsningerne kan være komplekse.e 

r 

Lavtemperatur- og ultra-lavtemperatur fjernvarme styrker og muligheder  
 
• Lav- og ultra-lavtemperaturfjernvarme understøtter fjernvarmens udvikling mod bedre konkurrencedygtighed 

og samspil med VE-teknologier i fremtidens smarte energisystem. 
• Teknologierne muliggør distributionsnet i fleksibelt plast eller lignende, hvilket på sigt billiggør 

lægningsomkostningerne. 
• Teknologierne skaber innovation og nytænkning, som Fors A/S aktivt kan deltage i. 

 

Barrierer og svagheder 
• Nogle forsyningsteknologier befinder sig stadig på demonstrationsniveau og er derfor ikke fuldt kommercielt 

tilgængelige. 
• Teknologierne fordrer en modernisering af tekniske og kommercielle betingelser, herunder også tariffer. 
• Det er nødvendigt med en kalkuleret økonomisk risikovillighed når tilbagebetalingstiden skal vurderes, bliver 

den for kort, bliver prisen ikke konkurrencedygtig og kunderne vil vælge billigste alternativ. 
 

 

 

 

2.3 Kold fjernvarme (brineanlæg) 
Det er principielt samme teknologi, der ligger bag principper som kold fjernvarme, brineanlæg, fælles jordvarme 

etc., dvs. et relativt koldt (5-20°C) vandbåret system, hvorfra tilsluttede bygninger via individuelle varmepumper 

kan trække varme til varmeforsyning af bygningens varmebehov. 

Forsyningen eller kilden til det vandbårne net kan være mangeartet: Fælles varmepumpe, som trækker fra en 

anden kilde (jord, vand, luft eller andet), forskellige former for VE (fx sol) eller overskudsvarme eller anden 

lavtemperaturkilde. I princippet kan kold fjernvarme også etableres uden varmekilde, hvilket dog nedsætter 

effektiviteten. 

Kold fjernvarme er at betragte som en kollektiv løsning under varmeforsyningsloven i lighed med andre kollektive 

løsninger, og lader sig i princippet let udføre i forbindelse med et nybyggeri, hvor forsyningen skal etableres på 

samme tid og ejerskab, organisatoriske forhold og driftsansvar kan afklares up front. 
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Radardiagrammet viser, at de nye fjernvarmeteknologier 

gavner bæredygtigheden og dermed understøtter både 

ejeres og Fors A/S mål om at blive CO2 neutral. Og det 

møder muligheden for at opfylde kundernes individuelle 

behov. Men der er udfordringer med teknologiens 

modenhed, og organisationen skal gøre sig nye 

erfaringer, og tilegne sig ny viden.  

 

 

Kold fjernvarme (brineanlæg) styrker og muligheder  

• Varmetab er stort set elimineret ift. traditionelle fjernvarmeløsninger. 
• Etableringsomkostningerne er i visse situationer væsentligt billigere, da ledninger og net i princippet kan 

lægges som vandledninger. 
• Der kræves ikke store individuelle arealer til jordvarme. 

 

Barrierer og svagheder 
• Mangel på konkrete praktiske erfaringer, der påviser forbedret økonomi eller drift ift. individuelle anlæg. 
• Omkostninger til forbrugerinstallationer er ofte store (individuelle varmepumper). 
• Det er nødvendigt med en kalkuleret økonomisk risikovillighed når tilbagebetalingstiden skal vurderes, bliver 

den for kort, bliver prisen ikke konkurrencedygtig og kunderne vil vælge billigste alternativ. 
• Det er organisatorisk svært at etablere i eksisterende bebyggelse (tilslutningsandel, ejerskab, drift m.m.). 

 

 

 

3.0 Kundesegmenter, prioritering og prissensibilitet 

Fors A/S er sat i verden med ambitionen om at skulle servicere en række forskelligartede kundegrupper.  

For at indfri visionen om at være ’kundernes foretrukne varmeleverandør’ er det nødvendigt at udarbejde 

konkrete varmekundesegmenter, opstillet efter type (f.eks. privat/erhverv/storkunde/kritisk), behov, 

risikovillighed og prissensibilitet. Med indsigt i de forskellige kundesegmenter, skaber vi grundlaget for at kunne 

tilbyde attraktive varmeløsninger, der udover en konkurrencedygtig pris, har et kvalitets- og serviceniveau der 

dækker kundens behov og præferencer. 

Fors A/S er i øjeblikket ved at manifestere sit Kundeprogram med underliggende kundestrategi. Dette vil sætte 

retningen for arbejdet med kundesegmenterne og deres total kundeoplevelse – herunder den oplevede 

tilfredshed og service.    

En løbende revurdering og prioritering af kundesegmenternes prissensibilitet vil i fremtiden spille en større rolle i 

vores overordnede varmekundetilgang.  

Ophævelsen af tilslutningspligten i 2025 rejser krav om en særlig opmærksomhed på de forskellige 

kundesegmenters individuelle forhandlingskraft. Eksempelvis må forhandlingskraften hos særligt de største og 
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vigtigste kunder forventes at være betydelig. Formentligt vil de 10 pct. største kunder kunne forhandle sig til 

bedre varmepris eller kontraktforhold, hvorimod mindre private kunders forhandlingskraft vil begrænse sig til 

alternativomkostningen ved oprettelse af individuelle varmeløsninger, typisk varmepumper.  

Det er vores formodning at kunderne vil gå efter den billigste løsning. Derfor skal Fors A/S varmepris være 

konkurrencedygtig for alle kundesegmenterne. For at sikre konkurrencedygtighed vil Fors A/S i den kommende 

tid analysere og kortlægge prisniveauet for de individuelle kundesegmenter, eksempelvis på baggrund af 

forsyningsdata. Når vi kender kundens betalingsvillighed, som må antages at være prisen på nærmeste alternativ, 

kan vi analysere risici ved eventuelle reinvesteringer i forbindelse med manglende tilslutningspligt eller bortfald af 

forblivelsespligt. 

 

Figur 3 Grafen viser varmepriserne i hhv. Roskilde, St. Merløse og Jyderup, sammen med alternativerne til fjernvarme. 
I øvrigt skal der pålægges ca. 70.000 kr. til etableringsomkostninger, hvis man skifter fra luftbåret til vandbåret varme. 
Reelt er elvarme og oliefyr ikke et alternativ, da lovgivningen forbyder at man må etablere det i dag. Det er dog et alternativ, om end 

dårligt, hvis man har det i forvejen. 2019-priser inkl. moms. Eksklusive håndværkerfradrag og salg af energibesparelser. 

 

 

3.1. Energieffektivisering hos kunderne er sund fornuft 
Fors A/S er en del af partnerskabet Grøn Puls sammen med Roskilde Kommune, Erhvervsforum Roskilde og 

Boligselskabet Sjælland, her stilles der skarpt på energirenovering og dermed nye job i håndværksvirksomhederne 

i kommunen. Med afsæt i samarbejdet med lokale energirådgiver virksomheder, vil vi øge vores fokus på at 

tilbyde kunderne en serviceordning med det formål at optimere deres anlæg.  At kunderne løbende får serviceret 

deres anlæg er en vigtig faktor i at energieffektivisere både hos kunderne og hos Fors A/S.  

Det er samtidigt første skridt i at nedsætte fremløbstemperaturen, samt udgifter til afkølingstariffer. Derfor kan 

dette tiltag tematiseret flere steder i strategien. At du finder den under afsnittet 3.0 Kunder er for at understrege 

pointen i at det er et convienience tiltag, som gør det lettere, billigere og mere attraktivt at være kunde hos Fors 

A/S.   

Fors A/S er allerede del af Fjernvarmens Serviceordning, som er en landsdækkende serviceordning for 

kvalitetssikrede fjernvarmeeftersyn. Gennem et samarbejde med lokale servicemontører med særlig ekspertise 

inden for fjernvarme, tilbyder Fors A/S en billig serviceordning til kunderne.  
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Kunderne kan få deres fjernvarmeinstallation serviceret således, at de ikke bruger unødig varme, og desuden 

spare en eventuel pålagt afkølingsafgift, fordi temperaturen på deres returvand er for høj. Ordningen giver 

kunderne sikkerhed for, at det er velkvalificeret installatører, der indstiller deres anlæg. Og Fors A/S understøtter 

de lokale håndværkere i kommunerne.  

Ordningen er finansieret af kundernes abonnement på 200 kr. om året, samt de afkølingstariffer øvrige dårligt 

afkølende kunder betaler. 

Fors A/S sikrer, at VVS-installatørerne har den certificering, der skal til for at medvirke i ordningen, og at de, og at 

de overholder besøgene. Vi har ca. 2000 abonnementer på vores ordning ud af ca. 6000 kunder (2019), og 

ordningen kører kun i Roskilde. Vi ser et stort potentiale i både at få flere kunder med i Roskilde og etablere 

samme ordning i Jyderup og St. Merløse.  

4.0. Samarbejde med kommunerne om nye kunder 

En effektiv drevet drift kræver at vi i god tid kan planlægge og prioritere, så vi har de varer på hylderne som 

kunderne og samarbejdspartnere kommer til at efterspørge. Det kræver et tillidsfuldt og dialogbaseret 

samarbejde med relevante afdelinger i de tre ejerkommuner. 

Fors A/S vil opsøge og opfordre til en tidlig dialog med relevante afdelinger i Holbæk-, Lejre- og Roskilde 

Kommune for at sikre, at koncepter, byplansudvikling mv. foregår i tæt samarbejde med rettidig omhu. 

Når Fors A/S er med tidligt i processen omkring byudvikling og lokalplaner, kan der opnås stor synergi for både 

kommunens og forsyningens prioriteringer, når det handler om varmeforsyning.  

Dette er også yderst relevant i forbindelse med byfornyelse og lignende f.eks. inden for eksisterende 

fjernvarmeområder, da byfornyelse sker centralt i byerne, hvor et eventuelt fjernvarmenet kapacitetsmæssigt 

skal kunne bære nye tilslutninger.  

Fors A/S vil sammen med de tre kommuner være en aktiv spiller mht. demonstrations- og udviklingsprojekter, der 

kan teste fjernvarmens konkurrencedygtighed og understøtte dens fremtidige udvikling. 

Nye koncepter med lavtemperaturfjernvarme, samspil med VE-kilder som sol, varmepumper mv. giver her 

mulighed for udvikling af ny teknologi, samt udvikling og 

modernisering af tekniske og kommercielle vilkår, 

herunder også tariffer. 

 

 
Radardiagrammet viser, at byudvikling og -udvidelse, har et 
stort kundefokus da Fors A/S får nye kunder, som modtager 
miljøvenlig og billig varme. Dette er hvad organisationen har 
erfaringer med og kompetencer indenfor. Der er dog nye 
fjernvarmeteknologier, der synes oplagte her, og de skal testes 
af. Desværre har lovgivningen fjernet muligheden for 
tilslutningspligt.  

Byudvikling og byfornyelse styrker og muligheder  
• Fors A/S skal i samarbejde med kommunernes afdelinger kende til behovet for fjernvarme tidligt i 

varmeplanlægning  

• Tilkobling af byfornyelsesprojekter på det eksisterende net vil udvide og oftest forbedre forretningen for 
fjernvarmeforsyningen.  

• Nye forsyningskoncepter med lav- og ultra-lavtemperaturfjernvarme, samt samspil med diverse VE-

kilder og teknologier giver forsyningen mulighed for udvikling. 
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Barrierer og svagheder 

• En del af de nyeste forsyningsteknologier befinder sig stadig på demonstrationsniveau og er endnu ikke 
fuldt kommercielt udviklet. 

• Ligeledes er eksisterende tekniske og kommercielle betingelser, herunder også tariffer, endnu ikke 
tilpasset fremtidens forsyningsvilkår, og eksisterende aftalevilkår kan i mange situationer kun langsomt 
ændres over tid. 

• Hvis Fors A/S ikke tør investere i udviklingsprojekter, kan det blive svært at få erfaring i miljøvenlige og 
priseffektive løsninger. 
 

 

4.1 Relation til forbrugerejede fjernvarmeselskaber i kommunerne (Amba’er) 
I Fors A/S´ ejerkommuner findes i dag tre forbrugerejede fjernvarmeselskaber i hhv. Mørkøv (Holbæk), Hvalsø 

(Lejre) og Svogerslev (Roskilde). Vi vil nærmere undersøge om et samarbejde med dem kan skabe nye 

forretningsområder, som f.eks. vagtordning og administration. 

 

 

Afklares efter tolkning af generalforsamlingens beslutning,  

 

4.2 Opkøb eller fusioner  
I forbindelse med den nye regulering af varmesektoren, (som vi endnu ikke kender den endelige form på) er der 

både i oplægget og i to analyser (Markedsgørelse af fjernvarmen, effektiviseringspotentialet i 

forsyningssektoren4) lagt op til realisering af betydelige besparelser i forsyningsselskabernes omkostninger. 

Følges anbefalingerne fra analyserne, vil omkostningerne i branchen skulle reduceres med mellem 2,3-2,7 

milliarder DKK. Beløbet svarer til ca. 20 pct. af branchens omsætning. Herudaf forventes ca. halvdelen at kunne 

realiseres gennem konsolidering i branchen med efterfølgende effektiviseringsgevinster.  

Ved forventninger om så massive sammenlægninger vil Asset Management-kompetencer blive et vigtigt værktøj i 

forhold til at kunne bedømme egne effektiviseringspotentialer, og identificere dem mellem virksomheder som led 

i en Due Diligence-proces før fusion eller opkøb.  

Med andre ord vil man i høj grad kunne forøge sin egen effektivisering ved at overtage dårligt fungerende værker 

og optimere reinvesteringer og drift med udgangspunkt i kompetencerne fra sin egen organisation. 

 

  

                                                           
4 Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale, afrapporteringsdokument, McKinsey & Company, August 2016 og Forsyning 

for fremtiden, en forsyningssektor for borgere og virksomheder, Regeringen 2016 
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 5.0. CO2 neutral varmeproduktion 

Ud over anlæggene i Jyderup og St. Merløse samt nogle få spidslastkedler har Fors A/S i dag ikke egentlig 

egenproduktion af varme. Ny egenproduktion ved hjælp af store varmepumper er dog i en planlægningsfase flere 

steder i forsyningsområderne, og det er målet, at de få spids- og reservelastanlæg Fors A/S har i dag skal erstattes 

af vedvarende energikilder og overskudsvarme. Mulighederne er mange, og skal vurderes fra case til case 

afhængig af de omkringliggende muligheder og rammebetingelser.  

 

Mulige tiltag: 

➢ Solvarme 

➢ Biomassebaseret varme 

➢ Store varmepumper 

➢ Udnyttelse af overskudsvarme 

➢ Biogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalgte tiltag beskrives nærmere på de følgende sider med hensyn til potentiale og økonomi.  

 

5.1. Solvarme 
Sommervarme produceret på sol har en varmeproduktionspris inklusive investering og afskrivninger på niveau 

med varme produceret på biomasse. 

Etablering af solvarme er et tiltag, der generelt kan bidrage til en lav variabel varmepris på lang sigt, idet 

teknologien ikke indebærer nogen omkostning til brændsel og kun marginale omkostninger til drift og 

vedligehold. Såfremt VEKS’ faste afgift inkluderes ligeligt fordelt pr. leveret MWh, vil solvarme være væsentligt 

billigere end varme fra VEKS.  

Af nedenstående tabel fremgår estimeret potentiale samt økonomiske nøgletal for etablering af solvarme i Fors 
A/S forsyningsområde. Da der allerede er etableret solvarme i Jyderup, og varmeproduktionen i St. Merløse er 
baseret på biomasse, er potentialet baseret på 20 % dækning af varmebehovet i Roskilde. 

Figur 4     Selskabsøkonomi for etablering af egenproduktion 

En overordnet vurdering af selskabsøkonomien forbundet med etablering af 
egenproduktion sammenlignet med omkostningen ved køb af varme fra VEKS 
fremgår af boblediagrammet til højre.  

Hvert tiltag er placeret ift. energimæssigt potentiale samt intern rente, og 
boblernes størrelse repræsenterer tiltagenes nutidsværdi. 

Den ufarvede boble for biogas indikerer, at tiltaget har en negativ nutidsværdi.  
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Teknisk, økonomisk og miljømæssigt er solvarme generelt et relevant alternativ til anden produktion for Fors A/S, 
såfremt det er muligt at indpasse varmeproduktionen i den eksisterende forsyning.  

Der kan dog forekomme udfordringer i forhold til eksisterende aftag af varme, særligt fra affaldsforbrænding. 
Eksempelvis er VEKS’ nuværende variable priser lavere end den beregnede LCOE for solvarme i perioden maj-
august, svarende til den periode hvor solvarmeproduktion vil være størst.  

Såfremt VEKS’ faste afgift inkluderes ligeligt fordelt pr. leveret MWh, er solvarme dog væsentligt billigere end 
varme fra VEKS. 
Det giver således god mening at etablere solvarme uden sæsonlagring de steder i forsyningsområder, hvor det er 

muligt. Det gælder såvel udenfor som indenfor VEKS’ forsyningsområde. 

 

Potentiale og økonomiske nøgletal 
 

Investering [DKK/MWh/år] 3.434 

LCOE [DKK/MWh] 176 

Marginal 
produktionspris 

[DKK/MWh] 4 

Estimeret 
potentiale 

[MWh/år] 95.000 

 

 

Solvarme styrker og muligheder  
• Solvarme er helt gratis som brændsel. Det er en moden og velafprøvet teknologi, som er fuldt kommerciel. 

Barrierer og svagheder 
• Solvarme og varmepumpedrift (L/V) kan konkurrere om de samme måneder om sommeren, hvor begge 

teknologier er mest effektive. 
• Solvarmen er meget fluktuerende i produktion. 
• Solvarme lægger beslag på store arealer. 

 

5.2. Biomassebaseret varme 
Etablering af biomassebaseret varmeproduktion er et tiltag, der på kort sigt kan bidrage til en billig og CO2-neutral 

egenproduktion af varme. Biomasse er for nuværende et forholdsvist billigt brændsel, der ikke er afgiftspålagt. 

Dog er der i det nyeste energiforlig udtrykt et ønske om at begrænse den fremtidige udbygning af 

biomassebaseret varmeproduktion. Det vil sige, at det kun bør bruges som en overgangsløsning til bedre 

alternativer er fundet. Herefter forventer man, at bruge biomassen til at lave biogas til blandt andet 

transportsektoren.  

Af nedenstående tabel fremgår estimeret potentiale samt økonomiske nøgletal for etablering af biomasse i Fors 

A/S forsyningsområde. Da den eksisterende naturgasbaserede produktion i Jyderup allerede forventes erstattet 

af en varmepumpe, og varmeproduktionen i St. Merløse allerede er baseret på biomasse, er potentialet baseret 

på etablering af 22 MW biomassebaseret varmeproduktion i Roskilde, svarende til en dækning på ca. 17 % af 

varmebehovet. 
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Biomassebaseret varmeproduktion kan være et relevant alternativ til anden produktion for Fors A/S og er 

forholdsvist ukompliceret at etablere. Dog bør biomassebaseret varmeproduktion ses som en 

overgangsteknologi, hvilket også afspejles i Energistyrelsens fremskrivninger. Endvidere har også biomassens 

miljømæssige konsekvenser samt bæredygtighed været et omdiskuteret emne. 

Den biomassebaserede varmepris vil være lavere end VEKS’ varmepris, når den faste afgift inkluderes (ligeligt 

fordelt over året). 

Lægges Energistyrelsens og Energinet.dk’s fremskrivninger for etablering af biomassebaseret varme til grund, vil 

der i relation til Fors A/S forsyningsområde og med nuværende forsyningsstruktur være et potentiale på 

etablering af ca. 22 MW biomassebaseret kapacitet. 

 

 

 

Biomassebaseret varme styrker og muligheder  
• Biomassefyret varmeproduktion er en moden teknologi og forholdsvis ukompliceret at etablere. 
• Biomassen anses generelt som en overgangsordning de næste 20-30 år. 
• Biomasse er som brændselfor nuværende ikke afgiftspålagt.  

 

Barrierer og svagheder 
• Der er i det nyeste energiforlig udtrykt ønske om at begrænse den fremtidige udbygning af biomassebaseret 

varmeproduktion. 
• Biomassefyrede anlæg nødvendiggør en del transport og plads ifm. brændselslogistik, særligt flis. 
• Der er risiko for afgiftspålæggelse på sigt. 
• Højere drifts-, vedligeholdelses- og bemandingsomkostninger sammenlignet med andre varmeforsyninger. 

 

 

5.3. Varmepumper 
Egenproduktion af varme med varmepumper er et tiltag dermed de nyeste afgiftsændringer kan bidrage til en lav 

varmepris. Varmepumpens høje virkningsgrad bidrager desuden til at sikre en stabil produktionspris, der kun i 

mindre grad påvirkes af udsving i elprisen.  

Med udgangspunkt i Energistyrelsens og Energinet.dks fremskrivninger for etablering af varmepumpebaseret 

varme, vil der i relation til Fors A/S forsyningsområde og med nuværende forsyningsstruktur være et potentiale 

ved etablering af varmepumpekapacitet. Roskilde ligger strategisk godt ift. etablering af vandbaserede store 

varmepumper, hvorfor udbygningen kan være større. 

Potentiale og økonomiske nøgletal 
 

Investering [DKK/MWh/år] 1.499 

LCOE [DKK/MWh] 306 

Marginal 
produktionspris 

[DKK/MWh] 216 

Estimeret 
potentiale 

[MWh/år] 78.748 
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Varmeprisen fra varmepumpebaseret varme vil ligge under varmekøbsprisen hos VEKS, hvorfor det giver god 

mening at følge med udviklingen her og etablere egenproduktion.  

Fors A/S har allerede igangsat etablering af varmepumpe, der skal udnytte varmen fra det rensede spildevand på 

vores renseanlæg i Roskilde og sende det ud til varmekunderne. I strategiperioden vil vi igangsætte en 

rentabilitetsundersøgelse og afdække mulighederne for lignende tiltag andre steder, hvor det giver mening. En 

varmepumpe vil som udgangspunkt skulle have et relativt høj antal driftstimer for at være rentabel, og vil derfor 

forventes også at skulle have en andel af varmemarked i ydersæsonerne (forår og efterår) for at opnå den 

forventede balancerede pris.  

Der vil løbende blive undersøgt og arbejdet aktivt med omlægning til CO2neutral og energieffektiv 

varmeproduktion. Eksempelvis skal to uøkonomiske og gamle naturgas kedler udskiftes i Jyderup i 2020, her 

forventes den fremtidige varmeforsyning baseret på varmepumpe i kombination med eksisterende solvarme og 

eventuelt biomasse. 

 

 

 

Styrker og muligheder ved Varmepumpe 
• Varmepumpers høje virkningsgrad sikrer en stabil produktionspris, der kun i mindre grad påvirkes af udsving i 

elprisen. 
• De netop vedtagne afgiftsændringer bidrager til en lav produktionspris. 
• Roskilde ligger strategisk godt ift. etablering vandbaserede varmepumper.  
•  

• Barrierer og svagheder 

• I applikationer med udnyttelse af overskudsvarme er der usikkerhed om overskudsvarmeafgiften, da den 
konkrete lovgivning her endnu ikke er på plads. 

• Varmepumper og solvarme konkurrerer om de samme sommermåneder. 
• God drift og rentabilitet skabes bedst, såfremt varmepumper kører stabilt og med mange driftstimer. 

  

Potentiale og økonomiske nøgletal 
 

Investering [DKK/MWh/år] 948 

LCOE [DKK/MWh] 267 

Marginal 
produktionspris 

[DKK/MWh]     211 

Estimeret 
potentiale 

[MWh/år] 19.497 
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5.4. Udnyttelse af overskudsvarme 

Den industrielle overskudsvarme vil typisk forefindes på et temperaturniveau under ca. 50°C. En mindre del vil 

være på temperaturniveau 50-90°C. 

I Roskilde Kommune er der estimeret potentielt ca. 35.000-40.000 MWh/år. Blandt virksomhederne findes 

f.eks. Stryhns og Berendsen, samt Fors A/S eget rensningsanlæg Bjergmarken. 

Med de forbedrede rammevilkår for centrale varmepumper vil Fors A/S genbesøge tidligere identificerede 

overskudsvarmeprojekter, samt løbende screene for nye potentielle muligheder. 

Såfremt der i regi af Roskilde etableres anlæg til fjernkøling, vil der i denne forbindelse være en potentiel stor 

mængde overskudsvarme fra køleanlæggene (samproduktion af køl og varme).  

I Holbæk Kommune er estimeret et potentiale for overskudsvarme i størrelsesorden 10.000-15.000 MWh pr. 

år. Herunder er virksomheder som Superfrost Sjælland og Schoeller Plast i Regstrup, som tilsammen har et 

potentiale på over 8.000 MWh/år. Endvidere er der f.eks. Ulfoss Plastic A/S i Holbæk. 

I Lejre kommune, er der en stor mængde 

overskudsvarme i St. Karleby, som vi vil 

udforske potentialet i yderligere. 

Den konkrete lovgivning ifm. 

overskudsvarmeafgiften er endnu ikke på 

plads, hvorfor der stadig er usikkerhed om 

denne. Men når de lovgivningsmæssige 

rammer er på plads ift. 

overskudsvarmeafgifter mv., vil vi 

gennemregne potentielle projektmuligheder 

på de specifikke sites. 

 

Styrker og muligheder ved overskudsvarme 
• Udnyttelse af overskudsvarme vha. varmepumper kan være en billig produktionsteknologi, som samtidig er 

meget klimavenlig. 
• Udnyttelse af overskudsvarme kan med fordel kombineres med køling og anlæg til f.eks. fjernkøling i f.eks. 

Roskilde. 

• Barrierer og svagheder 

• Der er usikkerhed om overskudsvarmeafgiften, da den konkrete lovgivning her endnu ikke er på plads. 
• Integration med industrien skaber nogle afhængighedsforhold og bindinger, som der skal planlægges efter. 
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6.0. Hvilke indsatsområder har Fors A/S foreløbigt har valgt fra som strategiske 
tiltag? 

 

Geotermisk varme 
Geotermi er fortsat et meget stort og komplekst fagområde, som Fors A/S, og for den sags skyld også andre 
forsyningsvirksomheder, ikke kan investere i indenfor gældende rammer, herunder kravet om samfundsøkonomi. 
Prøveboringer og geotekniske forundersøgelser vil løbe op i et meget stort millionbeløb (i størrelsesorden 50 mio. 
kr.).  

Varme på abonnement (individuelle luft til vand varmepumper)  
Fors A/S vil følge udviklingen, men ser ikke dette marked som et strategisk fokusområde eller som 

kerneforretning, da Fors A/S som kommunalt ejet aktieselskab, skal levere kollektiv forsyning. Varme på 

abonnement kan ikke defineres som kollektiv forsyning ifølge Forsyningsloven.  

Olielandsbyerne:  
Fors A/S stiller sig gerne til rådighed for henvendelser fra interesserede borgere, foreninger, ejere og 

samarbejdspartnere som vil vide mere om mulighederne for kollektiv varme i områder udenfor Fors A/S 

nuværende fjernvarmeområder. Men Fors A/S ser ikke opsøgende salgsarbejde hos borgere uden et udtalt ønske 

om fjernvarme, som et strategisk indsatsområde.  

Vi er opmærksomme på at Roskilde Kommune har et mål om at nedsætte CO2-udledningen fra olielandsbyerne. 

Fors A/S har tidligere i samarbejde med Roskilde kommune, kørt en målrettet indsats på 3 udvalgte olielandsbyer. 

Her brugte vi ca. et år på at få nye kunder tilsluttet til fjernvarmen. Den målrettede og intense indsats gav os 

desværre ingen nye kunder, men vi er både erfaring og viden rigere. Det er blandt andet på dette grundlag at vi 

kan træffe et begrundet fravalg af denne indsats, da vi kan indplacere den tidligere indsats i 

prioriteringsdiagrammets nederste højre hjørne med stort træk på interne timer og med lille effekt for Fors A/S.   

Biogas: 
Egenproduktion af biogas er et tiltag, der falder i god tråd med den seneste energiaftale. Heri er der bl.a. udtrykt 

et ønske om en konkurrencedygtig udbygning med biogas og andre grønne gasser i den danske gassektor. 

Aftalens parter er endvidere enige om at etablere en økonomisk pulje, der skal bidrage til en fortsat udbygning og 

effektivisering af biogas og andre grønne gasser.   

Af nedenstående tabel fremgår estimeret potentiale samt økonomiske nøgletal for etablering af biogasproduktion 

i Fors A/S ejerkommuner. Potentialet er baseret på etablering af op til to anlæg med en kapacitet på ca. 160.000 

tons biomasseinput årligt. Ressourcer skal konfirmeres og koordineres i regionen. 

Sammenlignes den beregnede produktionspris med det nuværende niveau for naturgasprisen, ses det, at den 

beregnede produktionspris er væsentligt lavere end prisen for naturgas. 

Medejerskab og drift af biogasanlæg anses ikke for værende inden for Fors A/S kerneområde fremadrettet. 

Styrker og muligheder ved biogas 
• Biogassen har ikke direkte indflydelse på Fors A/S forretning, men spiller en større rolle i det samlede 

energisystem og særligt i integrationen hermed.  
• Opgraderet biogas kan erstatte en del af den fossile naturgas i varmesektoren, og hermed har den indirekte 

indflydelse på Fors A/S muligheder for tiltag i gasforsynede områder. 
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Barrierer og svagheder 

• Biogassektoren har gennem tiderne været en ustabil teknologi, som er særlig afhængig af mængde og type af 
biomassebaseret input. 

• Det er svært at finde egnede lokaliteter for større biogasanlæg bl.a. pga. borgerprotester. 
• Der er konkurrence om de bedste biomasseressourcer blandt biogasanlæggene. 
• Logistikproblemer ifm. transport af biomasseressourcerne. 

 

7.2. Varme på abonnement 
Energistyrelsen iværksatte i 2016 en 3-årig støtte til service-/forsyningsvirksomheder, som ville tilbyde varme på 

abonnement ved ejerskab, installation og drift af individuelle varmepumper. Støtten gives til forretningsudvikling 

af konceptet. 

Med konceptet undgår bygningsejeren en stor investering, usikkerhed om varmeøkonomi og teknisk valg af 

varmepumpemodel, mens forsyningsvirksomheden omvendt indgår aftale om betaling for varme i en nærmere 

fastsat årrække, som dækker udgifterne til indkøb og drift af varmepumpen. 

Kommunale forsyninger kan ikke umiddelbart drive varmeforsyning uden om varmeforsyningsloven, 

selskabsvedtægter, kommunalfuldmagten m.v. 

Boliger med oliefyr er det primære potentielle kundegrundlag, da de nuværende gaspriser ikke umiddelbart gør 
det rentabelt at konvertere individuelle naturgasfyr til eldrevne varmepumper eller gashybridvarmepumper. 
Fors A/S afventer støtteperiodens udløb og ser om lovgivningen ændres således at det bliver muligt for Fors 
A/S at tilbyde varme på abonnement. Området ligger umiddelbart uden for Fors A/S kerneområde. 

 

Styrker og muligheder ved varme på abonnement 

• Tiltaget giver Fors A/S direkte mulighed for at udvide deres forretning til områder, der ikke umiddelbart kan 
forsynes med fjernvarme.  

• Det kan være en mulighed at indgå samarbejde med ét eller flere af de fem støttede konsortier, frem for selv 
at starte fra bunden. 

Barrierer og svagheder 
• Juridisk kan der være en udfordring for Fors A/S ift. at sikre ejendomsret over kundernes varmeinstallation, jf. 

Tinglysningsloven. 
• Varme på abonnement henhører ikke under Varmeforsyningsloven, og kommunale forsyninger må derfor ikke 

påtage sig direkte risiko forbundet med konceptet, og der kan ej heller lånes i Kommunekredit. 
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Præsentationen:
    Processen om udarbejdelsen
   Vision, rammer og vilkår
   Strategiens pejlemærker
   Hvad gennemsyrer strategien   
   Strategiens dokumenter
   De 13 tiltag og deres prioritering
  Strategien i organisationen

Spørgsmål
Opsamling og afrunding

Vedtagelse af varmestrategien
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Fors vil være kundens foretrukne varmeleverandør. 
Det vil vi være ved at levere pålidelig og CO2 neutral varme til konkurrencedygtige priser. 

     

Fors A/S vision på varme: 

4
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Rammer og vilkår
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• Fjernvarmeforsyningsloven

• Projektbekendtgørelsen

• Kommunalfuldmagten

• Ejerstrategien

• Nationalt klimamål

• Ejerkommunernes feedback

• Fors A/S vision og mission

• VEKS I/S

• Ny regulering

• Bortfald af tilslutningspligt og     

forblivelsespligt
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• Kunden i centrum

• Vi leverer CO2 neutral varme i 2025 

• Få mest muligt ud at de investeringer vi allerede har lavet

• Vi vil købe mindst muligt og udnytte mest effektivt 

• Vi vil (sam-)arbejde på at udvikle og tilbyde kollektive varmeløsninger, der matcher 
vores kunders behov

Strategien gennemsyres af disse principper

• Vi vil være konkurrencedygtige på pris og convenience
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Dokumenterne
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Teknisk 
appendix

Roskilde Handleplan

   Lejre Handleplan

Holbæk Handleplan

Del 2
Uddybning

Baggrund
Kriterier
Kvalitativ 

Kvantitativ

Del 1
Strategi

Anvendelse
Grundlag
Indhold

Strategiske tiltag

Baggrunds
analyse
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De fem fokusområders strategiske tiltag
1.0 Energieffektivisering

1.1 Sænkning af fjernvarmetemperaturer

1.2.a St. Merløse, Fortætning og udvidelser i eksisterende fjernvarme områder

1.2.b. Jyderup, Fortætning og udvidelser i eksisterende fjernvarme områder

1.2.c Roskilde, Fortætning og udvidelser i eksisterende fjernvarme områder

1.3 Fors A/S ´ejerskab af fjernvarmeunits

2.0.a
Teknisk anlæggelse af Nye kollektive løsninger, lavtemperatur - og ultra-
lavtemperatur fjernvarme

2.0.b
Den interne udarbejdelse af koncept for Nye kollektive løsninger, lavtemp.- 
og ultra-lavtemp. Fjv.

2.1.a Teknisk anlæggelse af Nye kollektive løsninger, kold fjernvarme (brineanlæg)

2.1.b
Den interne udarbejdelse af koncept for Kollektive løsninger, kold fjernvarme 
(brineanlæg)

3.0 Kundesegmenter, prioritering og prissensibilitet

3.1 Energieffektivisering hos kunderne er sund fornuft

4.0 Samarbejde med kommunerne om nye kunder

4.1 Relation til forbrugerejede fjernvarmeselskaber i kommunerne (Amba’er)

4.2 Opkøb eller fusioner

4.3 Relation til og samarbejde med leverandører

5.0 CO2 neutral varmeproduktion 
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Proces med varmestrategien som grundlag  
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Varmeforum
Drift
Projekt
Plan
Udvikling

Handleplaner 
Udarbejdes
Kommenteres
Idriftsættes
Revideres årligt

Ledelses organ
Investment Board
Stop/go til projekt

Administration
Projekt
Udbud
Økonomi
Kommunikation

Varmestrategi 2019-2030
Ejer: Kundedirektøren

Bestyrelsen

Roskilde KommuneRoskilde Kommune

Holbæk KommuneHolbæk Kommune

Lejre KommuneLejre Kommune
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Spørgsmål?
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Kvalitativ vurdering
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Beslutning for Punkt 43: Afklaring og evt. revidering af
forsikringer og kontrakter (B)

Bestyrelsen ønsker at det afdækkes, hvordan Fors A/S er dækket i tilfælde af svindel og
IT-kriminalitet.

Bestyrelsen gennemgik og godkendte den fremlagte forsikringserklæring.

Bestyrelsen gennemgik og godkendte den fremlagte Risiko og forsikringspolitik.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.

Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrak-
ter (B)

Sagsbehandler: CV

Sagsresume:
Én gang årligt gennemgår bestyrelsen – jævnfør bestyrelsens årshjul forsikringer og kon-
trakter. 

Seneste større gennemgang af Fors A/S forsikringspolitik skete på bestyrelsesmødet den 
18. juni 2018. Her blev det præsenteret, at Fors A/S ensrettede sin forsikringspolitik på 
tværs af koncernen, således at alle selskaber har en miljøforsikring og årsentreprisefor-
sikring. Desuden blev der tegnet sundhedsforsikring til alle medarbejdere og – på besty-
relsens initiativ – tegnet en cyberforsikring.

Sagsfremstilling:
Det gældende forsikringsprogram er nedfældet i en formel risiko- og forsikringspolitik, 
som er gennemgået og er på bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 godkendt af bestyrel-
sen for Fors A/S. Risikopolitikken bygger på en risikoanalyse og den heraf afledte risi-
koprofil og udføres én gang årligt år.

For at sikre at risiko og forsikringspolitikken efterleves, har Fors A/S forsikringsmægler 
Contea Assurance Forsikringsmæglingsselskab P/S udarbejdet en erklæring om Fors-
koncernens forsikringsforhold til bestyrelsen. Erklæringen skal give bestyrelsen et over-
blik over koncernens forsikringsforhold samt en vurdering af, hvorvidt koncernen over-
holder sin risiko- og forsikringspolitik. 

Erklæringen indeholder desuden en opsummering af skadeshistorikken for 2018, som 
samlet set svarer til det niveau, som Contea Assurance Forsikringsmæglingsselskab P/S 
erfaringsmæssigt oplever hos tilsvarende forsyningsvirksomheder.

Erklæringen fra Contea Assurance Forsikringsmæglingsselskab P/S er:

”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.”

Det er således Conteas vurdering, at Fors A/S er korrekt forsikret i overensstemmelse 
med den udarbejdede forsikringspolitik, og at Fors A/S overholder forsikringsmægleraf-
talens 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 relevante risici er uforsikrede for nuværende:

- Professionel ansvarsforsikring (fx intern projektering og energirådgivning) 
o Ønskes ej forsikret

- Transportforsikring
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o Fravalgt ifm. udbud i 2017

Det bemærkes, at ovenstående risici er uforsikrede i mange andre forsyningsvirksomhe-
der, men at Contea til enhver tid anbefaler, at fravalget er foretaget på et oplyst grund-
lag, som ledelse/bestyrelse kan tage stilling ud fra – dette har således også været tilfæl-
det hos Fors A/S.

Retsgrundlag:
Bestyrelsens årshjul.

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Virksomhedens forsikringer er en del af virksomhedens risikostyring, der, i henhold til 
Selskabslovens § 115, stk. 2, er bestyrelsens ansvar. Politikken skal godkendes af besty-
relsen, 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.

Økonomi:
-

Anbefaling:
At bestyrelsen gennemgår og godkender den fremlagte forsikringserklæring.
At bestyrelsen gennemgår og godkender den fremlagte Risiko og forsikringspolitik.
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Fors Holding A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde
Att. Økonomidirektør Charlotte V. Johansen

Esbjerg d. 9. maj 2019

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 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 godkendt af bestyrelsen i Fors. 

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 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 april 2019.

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 relevante risici er uforsikrede for nuværende:

 Professionel ansvarsforsikring (fx intern projektering og energirådgivning)
o Ønskes ej forsikret

 Transportforsikring
o Fravalgt ifm. udbud i 2017
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Det bemærkes, at ovenstående risici er uforsikrede i mange andre forsyningsvirksomheder, men at Contea 
til enhver tid anbefaler, at fravalget er foretaget på et oplyst grundlag, som ledelse/bestyrelse kan tage 
stilling udfra – dette har således også været tilfældet hos Fors. 

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 historik for forsikringsdækkede skader i Fors-koncernen i perioden 1.1.2018 – 31.12.2018 
opsummeres herved:

 Bygninger/løsøre: 4 skader (2 brandskader, 1 overgravet kabel og 1 påkørsel), samlede 
skadeudgifter kr. 183.517 (inkl. reserver).

 Entreprise: 4 entrepriseansvarsskader, hvor der er udbetalt erstatning for 1 skade, kr. 
96.569, mens der for de 3 øvrige ikke er udbetalt erstatning (sandsynligvis 
fordi der ikke foreligger ansvar). Samlet udbetaling inkl. reserver udgør 
således kr. 214.943.

 Motorkøretøjer: 8 skader (samlet udbetaling kr. 40.562).
 Arbejdsskader: 19 skader (samlet skadeudbetaling inkl. reserver udgjorde for 2018 kr. 

225.490, heraf udgør reserverne dog hele kr. 202.651.
 Ansvarsskader: 10 skader (samlet udbetaling på kr. 63.104 inkl. reserver – en skade er 

uafsluttet)
Udover ovenstående er der anmeldt 2 skader indeholdende personfølsomme 
oplysninger – skadeudbetaling og reserver er uoplyste.

 Miljøskader: 1 skade (samlet udbetaling under selvrisikoen på kr. 250.000 – se særskilt 
punkt nedenfor).

 Sundhedsforsikring: 48 skader (samlet udbetaling på kr. 211.251).

Skadehistorikken svarer samlet set til det niveau, som Contea erfaringsmæssigt oplever hos tilsvarende 
forsyningsvirksomheder og overordnet set er antallet af skader og udbetalingerne for de enkelte skader på 
et acceptabelt/lavt niveau. 

Det bemærkes dog, at der er anmeldt 2 brandskader, bl.a. 1 på St. Merløse Varmeværk, hvilket altid giver 
grundlag for at overveje, om der kan sættes ind med forebyggelse af de skete skader (brandsikring, 
opbevaring af brandbare materialer o.l.), da en lille brand hurtigt kan udvikle sig til en større og mere 
alvorlig brandskade med driftsgener og omkostninger til følge. Den anden brand er sket på en 
pumpestation, hvorfor risikoen for en storskade er væsentlig lavere.

Specielle forsikringer som fx bestyrelsesansvar, kriminalitet, netbank 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 oktober 2018 sket en miljøskade i Lejre-driftsområdet, for hvilket der er tegnet miljøansvars-
forsikring i AIG. Skaden skyldes et brud på en råvandsledning, som sandsynligvis skyldtes, at en sten havde 
”boret” hul i ledningen. Der blev udstedt påbud om oprensning fra Lejre Kommune, men skadeudgifterne 
oversteg ikke selvrisikoen på kr. 250.000, hvorfor sagen blot blev løst og erstattet internt.

Planer for fremtiden

Overblik og risikostyring
Siden opstarten af samarbejdet mellem Contea og Fors, har der været stor fokus på ensretning af 
forsikringsdækninger efter fusionen, gennemførelse af udbud og tilvalg af nye/ekstra forsikringsdækninger 
(primært sundhedsforsikring og cyberforsikring). 

Forsikringsprogrammet er således for nuværende nøje overvejet og afstemt til Fors´ ønsker og krav. 
Conteas anbefaling er således, at Fors overvejer at fokusere på risikostyring i form af fx fysiske 
gennemgange af værker/anlæg mhp. forebyggelse af skader (både person- og tingskader) og opretholdelse 
af størst mulig drifts-/forsyningssikkerhed. Conteas risikoingeniør kan, efter nærmere aftale, afstemme 
Fors´ forventninger og ønsker nærmere, hvorefter den kan lægges en plan for en risikostyringsindsats.

Undervisning af medarbejdere
Eftersom det sidste informationsmøde overfor Fors medarbejdere, blev gennemført i 2017, anbefales det, 
at der igen afvikles et lignende møde, så der til stadighed er fokus på korrekt håndtering af tegning af og 
ajourføring af forsikringer, samt håndtering af og indberetning af skader m.v.

Med venlig hilsen

Klaus Lodberg

Forsikringsmægler, cand. merc., partner 
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1. Formål

Formålet med nærværende politik er at udarbejde og fastlægge forsikringspolitik- og retnings-
linjer for FORS Holding 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 Alle aktiviteter som er normale og sædvanlige for 
virksomhedens art og aktiviteter, der kan henføres til sikredes 
virksomheder, herunder men ikke begrænset til:
Kloak-, vand-, varme- og spildevandsforsyning, herunder drift, 
nedlægning, udbygning, reparation og 
vedligeholdelse/reparation af pumpestationer, 
forsyningsledninger samt vand- og kloakinstallationer, herunder 
udskiftning af målere hos forbrugere, trykprøvning, spuling, 
samt tømning af septiktanke o.l. Fremvisning af egne anlæg 
(skoleklasser, virksomheder o.l.). Fakturering og drifts-
lederansvar for vandværker og renseanlæg.
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 601
2750 Ballerup
(arbejdsskade)

Codan Forsikring A/S
Gl. Kongevej 60
1790 København V
(bygninger/løsøre, maskinkasko, driftstab, teknisk, 
årsentreprise, kriminalitet samt netbank)
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Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
(erhvervs- og produktansvar samt motor)

AIG
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
(direktions- og bestyrelsesansvar, miljøansvar samt cyber)

Gouda Rejseforsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
(rejse)

Skandia Link Livsforsikring A/S
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S
(sundhed)

Tegningsperiode Tryg: 3-årig med udløb 31.12.2020
Codan: 3-årig med udløb 31.12.2020
Gjensidige: 3-årig med udløb 31.12.2020
AIG: 3-årig med udløb 31.12.2020 

(direktions- og bestyrelsesansvar 
samt cyber dog 1-årig fortløbende)

Skandia: 1-årig fortløbende

Præmiebetaling Helårlig

Hovedforfald 1. januar
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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

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.

Punkt 43, Bilag 2: Bilag 43.2 - Risiko- og forsikringspolitik, Fors AS 1.0.pdf

mailto:contea@contea.dk
mailto:klo@contea.dk


Side 5 af 19

3. Dækningsoversigt

3.1 Bygning

Forsikringsplan tingskadeforsikringer
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Bemærkninger
Bygninger Enkeltstående policer hos Codan Forsikring 

(jf. udleverede policeoversigt)
Selvrisiko kr. 25.000

1 Bygningsbrand X Samlet areal: 16.510 m2, 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 (elskade) X
4 Anden bygningsskade (storm m.v.) X
5 Husejeransvar X
6 Svamp & insekt X
7 Udvidet rørskade/rør- og stikledning X
8 Særlig udsmykning

X
Vægmalerier/ind- og udvendig udsmykning 
erstattes med max kr. 500.000 pr. genstand og 
max kr. 4.000.000 pr. skade

9 Fredet bygning X
10 Pavillon/skurvogn X
11 Glas/sanitet X
12 Skilte/baldakin/andet X
13 Naturkatastrofer/oversvømmelse X Sum kr. 10.000.000 (1. risiko) gælder dog ikke 

skader dækket via Stormrådet
14 Stormflod X Dog begrænset dækning via Stormrådet
15 Hærværk X
16 Retshjælp X
17 Underforsikringsklausul X Indtil kr. 100.000.000 pr. forsikringssted
Efter dækningsberettiget skade  
17 Restværdidækning X Ved 50 % bygningsbeskadigelse
18 Huslejetab/tab af lejeindtægt X Indtil kr. 3.000.000
19 Oprydningsomkostninger X Indtil kr. 10.000.000 (fælles for bygn./løsøre)
20 Jorddækning X Indtil kr. 10.000.000
21 Lovliggørelse (bygn., miljø og brand) X Indtil kr. 5.000.000
22 Enhver form for fundament X
Nybygning/ombygning Forsikring etableres efter behov

1 Brand/storm X For entrepriser op til kr. 10.000.000
2 Kaskodækning/entreprise Se pkt. 3.6 Entreprise
3 Kaskodækning/bestående bygninger Se pkt. 3.6 Entreprise
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Forsikringsplan tingskadeforsikringer
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Bemærkninger
4 Ansvar Se pkt. 3.6 Entreprise

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

Forsikringsplan tingskadeforsikringer
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Bemærkninger
Løsøre Enkeltstående policer hos Codan

(jf. udleverede policeoversigt)
Selvrisiko kr. 25.000

1 Løsørebrand X Samlet forsikringssum: kr. 451.827.653, se bilag 2
a) nyværdi X
b) dagsværdi X
c) første risiko X

2 Anden pludselig skade (all risks) X
3 Kortslutning/elskade X
4 Indbrudstyveri X
5 Penge alm. gemme X max. kr. 10.761 ved tyveri
6 Penge i pengeboks X max. kr. 26.902 ved tyveri
7 Ran/røveri X max. kr. 215.218 for rede penge
8 Vandskade X
9 Storm udvendigt anlæg X Indtil kr. 1.500.000

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. 5.000.000
15 Genstande under åben himmel X Indtil kr. 2.500.000 (kun branddækning)
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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3.3 Edb- og maskinkasko

Forsikringsplan tingskadeforsikringer
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Bemærkninger
EDB-anlæg inkl. kontormaskiner

    
Codan, pol. nr. 900 550 1773 (Fors A/S)
Selvrisiko kr. 25.000

1 Kaskoskader X Forsikringssum kr. 4.661.186
2 Brand, indbrudstyveri og vandskader X Via løsørepolicen
3 Udleje, udlåne, udleaset EDB-udstyr X
4 Databærer-/softwaredækning X Indtil kr. 1.000.000
5 Meromkostningsdækning X Indtil kr. 100.000
6 EDB udenfor forsikringsstedet (DK, 

Europa, verden, ansattes private adr.) X

Maskinkasko Codan, pol. nr. 900 550 7208 (Fors Varme Holbæk, 
Jyderup A/S), selvrisiko kr. 75.000

1 Motorer X
Codan, pol. nr. 900 550 4381, 2 stk. Ulstein Bergen 
motorer inkl. generatorer m.v., forsikringssum kr. 
25.200.000.

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

Andre kaskodækninger Codan, pol. nr. 900 550 6724
Selvrisiko kr. 5.000

1 Erhvervsantenne
a) kasko
b) ansvar

X

2 Automater X
3 Tekniske instrumenter

X

Fors Varme Roskilde A/S – termograferingskamera, 
sum kr. 250.000
Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S – 
termograferingskamera, sum kr. 65.000

4 Kontormaskiner X
5 Andre X
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3.4 Driftstab/meromkostninger

Forsikringsplan tingskadeforsikringer
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Bemærkninger
Driftstab Enkeltstående policer hos Codan

(jf. udleverede policeoversigt)
1 Brand X
2 Indbrudstyveri X
3 Vandskade X
4 Forlængelse efter myndighedspåbud X
5 Restværdidækning X

Pol. nr. 900 550 7208. Kun Jyderup Varme, 
forsikringssum kr. 5.000.000.
Dækningsperiode: 12 måneder

6 Til produktionsløn X
7 Skade hos kunde/leverandør/

reparatør X

8 Koncernens indbyrdes afhængighed X
9 Svigtende energiforsyning X

10 Meromkostninger X Forsikringssum kr. 10.000.000 (hele koncernen)
Dækningsperiode 24 mdr.

11 Avancetab X
12 Driftstab ammoniak/køl X
13 Maskinmeromkostninger X
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3.5 Ansvar

Forsikringsplan ansvarsforsikringer
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Bemærkninger
Erhvervsansvar Gjensidige, pol. nr. 4901578

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. 10.000.000, 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 Koncernens selskaber imellem, selvrisiko kr. 250.000
13 Ansvar ifm. ejendomsoplysninger X Forsikringssum kr. 1.000.000

 

Produktansvar

Gjensidige, pol. nr. 4901578
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. 10.000.000
5 Ingrediens- og komponenttab X Forsikringssum kr. 10.000.000
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
AIG, pol. nr. 48.01.075
Forsikringssum kr. 10.000.000
Selvrisiko kr. 250.000
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Professionelt ansvar

1 Ansvar ifm. egen projektering X
2 Ansvar ifm. afgivelse af ejd. oplysn. X Forsikringssum kr. 1.000.000

 

Bestyrelses- og direktionsansvar
AIG, pol. nr. 50.0.02.856
Forsikringssum kr. 50.000.000 pr. forsikringsår
Selvrisiko kr. 0

1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer X

3.6 Entreprise

Forsikringsplan projektforsikringer
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Bemærkninger
Entreprise Etableret hos Codan Forsikring, pol.nr. 663 467 427 4

Selvrisiko kr. 25.000, max 24 mdr. byggeperiode
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, selvrisiko dog kr. 5.000
4 1. risiko bestående bygninger X Sum indtil kr. 5.000.000
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

10 Undermuring X

11 Pilotering X

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

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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3.7 Motor

Forsikringsplan motorforsikringer
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Bemærkninger
Personbiler Gjensidige, etableret på fællespolice, pol. nr. 

1140786. 
Selvrisiko kr. 10.000 dog kr. 0,- v/ansvar og brand

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

Vare- og lastbiler Gjensidige, etableret på fællespolice, pol. nr. 
1140786. 
Selvrisiko kr. 10.000 dog kr. 0,- v/ansvar og brand

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 Gjensidige, etableret på fællespolice, pol. nr. 
1140786. 
Selvrisiko kr. 10.000 dog kr. 0,- v/ansvar og brand

1 Kasko/stilstandskasko X
2 Brand X

Selvkørende arbejdsmaskiner
(registreringspligtige)

Gjensidige, etableret på fællespolice, pol. nr. 
1140786. 
Selvrisiko kr. 10.000 dog kr. 0,- v/ansvar og brand

1 Ansvar X
2 Kasko X
3 Selvstændig brandforsikring X
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Forsikringsplan motorforsikringer
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Bemærkninger
Selvkørende arbejdsmaskiner
(uindregistrerede)

Gjensidige, etableret på fællespolice, pol. nr. 
1140786. 
Selvrisiko kr. 10.000 dog kr. 0,- v/ansvar og brand

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  

3.8 Transport

Forsikringsplan transportforsikringer
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Bemærkninger
Transport egne effekter X Fravalgt ifm. udbud 1.1.2018

1 Værktøjer og materialer

2 Køb og salg af maskine
3 Ekstern reparation af egne maskiner
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3.9 Arbejdsskade/ulykke/rejse/pension-sundhed

Forsikringsplan personaleforsikringer
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Bemærkninger
Arbejdsskadeforsikring Tryg, pol. nr. 653-700.768 

Antal medarbejdere: 192,9
Administration: 71,6
Ingeniører mv.:18,8
Håndværkere/rengøring: 5,9
Drift: 96,6

1 Arbejdsulykker X Dækning iht. Loven.  
2 Brilleskader X

 
Ulykkesforsikring X Codan, pol. nr. 646 691 732 8

Omfatter: 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 Etableret hos Gouda Rejseforsikring, pol. nr. DK-

4720325. Dækker i hele verden og 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. 500.000
7 Ulykke – invaliditet X Sum kr. 500.000
8 Overfald X Sum kr. 500.000
9 Rejsegods/bagage X Indtil kr. 25.000

10 Bagageforsinkelse X Indtil kr. 3.000
11 Flyforsinkelse X Indtil kr. 1.000
12 Afbestilling X Indtil kr. 5.000
13 Privatansvar X Sum kr. 10 og kr. 5 mio. v/ hhv. person- og tingskade
14 Retshjælp X Indtil kr. 100.000
15 Sikkerhedsstillelse X Indtil kr. 100.000
16 Forsinket fremmøde X Indtil kr. 25.000

Pension/sundhed
1 Sundhedssikring/hospitalsforsikring X Tegnet via Skandia
2 Pensionsordning X Indgår ikke i denne revision
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3.10 Særlige risici

Forsikringsplan, særlige risici

 Fo
rs

ik
re

s

Fo
rs

ik
re

s i
kk

e

Ik
ke

 a
kt

ue
lt

El
im

in
er

es

Bemærkninger
Debitorforsikring X
 
Kautionsforsikring X

Kriminalitetsforsikring X Codan, pol. nr. 900 546 5777, forsikringssum kr. 2.000.000 
– selvrisiko kr. 25.000

Netbankforsikring X Codan, pol. nr. 900 546 6048, forsikringssum kr. 
87.500.000 – selvrisiko kr. 5.000

Cyberforsikring X AIG, pol. nr. 0001.80.0025, forsikringssum kr. 10.000.000 
– selvrisiko kr. 25.000

Kidnapning X
 
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. Cyberrisks  Test af IT-sikkerhed
 Gennemprøvede IT-politikker
 Etisk hackingangreb

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

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

Betonvej 12
4000 Roskilde

&

Tåstrup Møllevej 5             
4300 Holbæk

Økonomidirektør
Charlotte Vincents 
Johansen

Projektøkonom
Helena Huong Nguyen

Teknisk assistent
Susanne Christensen
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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 aktivliste, som er opgjort i 2017 ifm. udbudsrunde for Fors-koncernens forsikringsprogram.

BILAG 3

Opgørelse over køretøjer, motorredskaber og påhængsvogne

Der henvises til den udarbejdede køretøjsliste, som er opgjort i 2017 ifm. udbud.
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Beslutning for Punkt 44: Evaluering af generalforsamling
(B)

Bestyrelsen drøftede gennemførelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning,
rapporteringen på KPI’erne og gennemgang af regnskabet fungerede optimalt.

Bestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen fremover vil blive gennemført efter
samme skabelon.
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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 juni-mødet.

Sagsfremstilling:
Der afholdtes generalforsamling i Fors Holding A/S torsdag den 29. maj 2019. Til stede 
på generalforsamlingen var bestyrelsesmedlemmer samt borgmestre og kommunaldi-
rektører fra de tre ejerkommuner. 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 setuppet kan tilpasses fremadrettet.

Punkt 44: Evaluering af generalforsamling (B)



Beslutning for Punkt 45: Evaluering af direktionen (B)

Bestyrelsen evaluerede direktionen.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.
Evaluering af direktionen (B) Sagsbehandler: RS

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af virksomheden, mens den daglige ledel-
se forestås af direktionen. Uden en dygtig direktion har ingen bestyrelse mulighed for 
succes. Selv de bedste strategiplaner skal udmøntes i handlinger og frem for alt – gen-
nemføres. Det kan kun ske gennem direktionen.

En af bestyrelsens vigtigste opgaver er derfor at finde og fastholde netop den direktion, 
som kan stå i spidsen for en realisering af selskabets planer. Med til denne opgave hø-
rer også, at direktionen har et modspil, så den ved, hvad bestyrelsens forventninger er, 
og at bestyrelsen tager konsekvensen, hvis direktionen ikke længere fungerer. Men det 
vil normalt være bedre at udvikle samarbejdet end at finde en ny direktion. 

Retsgrundlag:
Bestyrelsens årshjul.

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resulta-
ter efter i forvejen fastsatte klare kriterier.

Økonomi:
-

Anbefaling:
At bestyrelsen uden deltagelse af direktionen foretager en mundtlig drøftelse af direk-
tionens arbejde ud fra fx følgende kriterier:
- En bedømmelse af de opnåede resultater i forhold til mål.
- En bedømmelse af samarbejdet med bestyrelsen – herunder kemi og hvorledes be-

styrelsen føler sig velorienteret.
- En bedømmelse af direktionens profil over for medarbejdere og virksomhedens ek-

sterne interessenter.

Punkt 45: Evaluering af direktionen (B)



Beslutning for Punkt 46: Orientering af interessenter (B)

Bestyrelsen besluttede at dagsordenens punkt 38 Medarbejderundersøgelse, punkt 40
Fors Affald Holbæk Budget 2010 samt punkt 41 Samling af aktiviteter på færre matrikler
holdes lukket.
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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 åb-
ne punkter, som bestyrelsen har behandlet. 

Anbefaling:
At bestyrelsen beslutter, hvilke punkter der skal åbnes.

Punkt 46: Orientering af interessenter (B)



Beslutning for Punkt 47: Næste møde (O)

Næste bestyrelsesmøde afholdes som led i bestyrelsens årlige seminar, som finder sted
fra den 15. til den 16. august 2019.
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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 den i forlængelse af bestyrelsesseminaret som fin-
der sted fra torsdag den 15. august kl. 08.00 til fredag den 16. august kl. 13.00. Møde-
sted meldes ud senere.

Punkt 47: Næste møde (O)



Beslutning for Punkt 48: Eventuelt (O)

Jens Kristian Jensen ønsker at der på et kommende bestyrelsesmøde orienteres om
sagsforløbet i forbindelse med byggemodning af Skullebjerg erhvervsområde. Dette vil
ske under den gensidige orientering på det kommende bestyrelsesmøde.

Asger Kej foreslår at der på initiativ fra Torben Jørgensen afholdes inspirationstur for
bestyrelsen i efteråret. Direktionen arbejder videre med programmet og forslag til datoer
for afholdelse.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.
Eventuelt (O) Sagsbehandler: BHS

Sagsfremstilling: 
-

Punkt 48: Eventuelt (O)


