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Første januar vågnede vi i Fors A/S op til en ny virkelighed. 
Fra at være tre selskaber tydeligt defineret af snævre kom-
munegrænser fusionerede vi, og blev over natten til en af 
de største regionale virksomheder, og samtidig et af landets 
største forsyningsselskaber.
 
Fors A/S er først og fremmest til for vores kunders skyld. De 
skal have en høj forsyningssikkerhed og en god service til en 
attraktiv pris. Som selskab har vi derudover en klar målsæt-
ning om, at vi i løbet af en kort periode skal effektivisere for 
50 millioner kroner årligt. Samtidig skal vi understøtte den 
regionale udvikling og vækst, vi skal bidrage til byudviklingen 
og vi skal have en ambitiøs miljø- og klimaprofil.

For at indfri ambitionerne kræver det en engageret indsats 
af vores 200 medarbejdere. Op til fusionen har de ydet en 
stor indsats, for at Fors A/S er kommet godt fra start. Nu 
hvor vi er ude af starthullerne, er det dem der skal sikre, at 
vi kan leve op til de store forventninger, som vores målsæt-
ninger repræsenterer.

2016 bliver derfor et år, hvor vi skal skabe fundamentet i 
Fors A/S. Konkret vil det sige, at vi skal udarbejde et sæt 
leveregler, vi skal udvikle en strategi, og vi skal i det hele 
taget i fællesskab finde ud af, hvad der skal karakterisere 
Fors A/S – og hvordan det vi gør, skaber mest mulig værdi 
for vores kunder.

En ambitiøs og attraktiv arbejdsplads
Et punkt ligger dog helt fast: Vi skal være en ambitiøs og 
attraktiv arbejdsplads: Vores størrelse betyder, at medar-
bejderne kommer til at indgå i større faglige miljøer, og at vi 
naturligt kommer til at samarbejde mere på tværs i forhold 
til planlægning, projektering og produktion. Derigennem 
får vi en bedre og mere reflekteret opgaveløsning inden for 
hele det, der med et fortærsket udtryk kaldes værdikæden. 
Det vil uden tvivl medføre, at vores medarbejdere får rig 
lejlighed til at afprøve nye, spændende løsninger – når det 
giver mening.
 
Med vores fundament på plads kan vi bygge til, så vi kan leve 
op til vores ambitiøse målsætninger og skabe mest mulig 
værdi for vores kunder. Det er nemlig den service vi leve-
rer til dem, vi i sidste ende skal måles på: At de får en høj 
forsyningssikkerhed, en god service, og at det sker på en 
miljømæssig forsvarlig måde til en attraktiv pris.

Effektive løsninger til gavn 
for kunderne

Asger Kej John Harpøth Julie Hermind

Forretningsudvalget i Fors A/S.
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Oversigt over anlæg, Organisation 
og Juridisk Selskabsstruktur
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Fors A/S i overskrifter
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Omsætning

Kunder

Medarbejdere

Egenkapital

Kundens takstkrone (i f.eks. Lejre) går til:

700 mio. kr.

183.496

190

4,5 mia kr.

Moms og afgifter 29%

Investeringer 30%

Drift 41%
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Chefgruppen i Fors A/S: Projektchef Bjørn Nielsen, økonomidirektør Charlotte Vincents, 
kundechef Thomas Hopp, adm. direktør Michael Brandt, stabschef Rikke Saltoft,
produktionschef Henrik Correll

Fra treenighed til enhed – til gavn 
for kunderne
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Fors A/S blev etableret 1. januar 2016, og allerede nu er æn-
dringerne synlige. Bogstaveligt talt. Vores medarbejdere har 
fået nyt arbejdstøj i vores farver og logo. Biler og bygninger 
har fået samme tur. Selv kaffe-krusene er udskiftet.

Det er den synlige del af opgaven med at skabe en ny fælles 
kultur og enhed i Fors A/S.

Den mindre synlige del foregår inde i vores organisation. 
Rigtig mange medarbejdere har flyttet afdeling, fået ny chef 
og skal i det hele taget vende sig til at være en del af Fors 
A/S med de nye skrevne og uskrevne regler det medfører. Vi 
kommer fra tre forskellige selskaber, og skal nu til at vende 
os til at være ét.

Opgaven med at skabe en fælles kultur, sammenhold og 
fælles effektive måder at løse opgaverne på bliver en af 
de organisatorisk vigtigste i Fors A/S første leveår. Vi er 
allerede så småt i gang. Alle afdelinger har været på ryste-
sammen-arrangementer, der er blevet holdt et hav af flyt-
tereceptioner, og der er allerede, takket være engagerede 
medarbejderes indsats, banket en personaleforening op – 
med navnet ForSjov.

Fors A/S løser forsyningsopgaver i kommunerne Holbæk, 
Lejre og Roskilde. Vi leverer vand, fjernvarme og håndterer 
spildevand, kloakker og affald. Vi omsætter for 700 mio. kr. 
om året og planlægger projekter for over 350 mio. kr. i 2016. 

Vi er en ny virksomhed med en målsætning om at være ef-
fektive, ressourcebevidste og innovative. Vores opgave er at 
skabe nye løsninger på fremtidens klima og ressourcepro-
blemer. Det er en krævende opgave, og det kræver mod til 
at tænke nyt, tale klart og skabe forandringer. Det gør vi.

Men opgaven med at skabe én fælles kultur er kun lige gået 
i gang. I løbet af 2016 kommer arbejdet til at medføre, at vi 
skal udvikle et sæt leveregler, som skal gælde for alle i Fors 
A/S. Derudover skal der i samarbejde mellem bestyrelse, 
ledelse og medarbejdere skabes en strategi. Samtidig med 
det skal der styr på vores fælles processer. Blandt andet 
derfor skal vi udvikle vores servicemål, og vi skal certificeres 
efter gældende ISO-standarder.

Samtidig med de mange udviklingsprojekter skal vi fortsat 
sikre vores kunder en høj service og en høj forsyningssikker-
hed på den mest miljørigtige måde. Det er nemlig det, som i 
sidste ende er vores eksistensberettigelse.

Med andre ord bliver 2016 et travlt og spændende år i Fors A/S.

Chefgruppen i Fors A/S

Om os
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Årets resultat
Hovedtallene er baseret på koncernregnskabet for Fors 
Holding A/S –  et nyt selskab, som er etableret ved en fusion 
af Holbæk Forsyning Holding A/S, Lejre Forsyning Holding 
A/S og Roskilde Forsyning Holding A/S og således fortsætter 
disse selskabers hidtidige forsyningsaktiviteter.

Selskabets første regnskab viser et overskud på 4,6 millioner 
kroner efter skat.

Regnskabet er påvirket af omkostninger til forberedelse og 
etablering af virksomheden på 16 mio. kr., samt at vi som 
led i fusionen har gennemført en værdiregulering af vores 
anlæg. Det har medført øgede afskrivninger på 12 mio. kr. 
Fusionen ventes på sigt at give gevinster på små 50 millioner 
kroner årligt.

Set i det lys er resultatet tilfredsstillende.

Forberedelse af fusion og effektiv produktion
2015 blev et år, der for Fors A/S stod i fusionens tegn. 
Internt i organisationen har vi således arbejdet på at gøre os 
klar til at gå fra tre til ét selskab pr. 1. januar 2016.

Parallelt med at vi har forberedt organisationen på at 
agere som et fælles selskab, har vi haft en række projek-
ter kørende med fokus på at effektivisere og udvikle vores 
virksomhed og vores kundeservice.

I 2015 har vi således udskiftet cirka 8.000 målere i Roskilde 
og Lejre. Når udskiftningen er helt gennemført har vi udskif-
tet over 20.000 målere. Dermed får vores kunder adgang til 
at aflæse deres forbrug på timebasis. Det giver dem bedre 
mulighed for at følge med i deres forbrug, mens vi som 
selskab hurtigere kan reagere, hvis et forbrug er væsentligt 
højere end normalt.

I Holbæk har vi i samarbejde med lokale virksomheder gen-
nemført et symbioseprojekt om genanvendelse af hushold-
ningsplastik med fokus på at øge genanvendelsesprocenten 
og skabe værdi af et produkt, der mange steder bliver 
brændt sammen med almindeligt husholdningsaffald.

I Lejre har vi fortsat fokus på separatkloakering. Ved at 
separatkloakere sikrer vi det bedst mulige miljø i åer og 
vandløb.

På tværs af vores forsyningsområde har vi iværksat udarbej-
delsen af en fælles strukturplan for vores vand- og spilde-
vandsforsyning.

Rammebetingelser påvirker taksten
Som forsyningsselskab er Fors A/S underlagt en række ram-
mebetingelser, som har stor indflydelse på vores hverdag og 
ikke mindst den pris, som vores kunder skal betale for de 
ydelser, vi leverer. 

Vi er således fortsat i dialog med SKAT om værdisættelsen 
af vores spildevandsaktiver. Således giver den model som 
SKAT bruger som grundlag for vandselskabernes skattebe-
taling markant lavere afskrivninger på vore anlæg, end vi 
var stillet i udsigt. Det betyder, at selvom vi ikke må tjene 
penge, så kommer vi rent faktisk til at betale skat. Det er 
i og for sig en ærlig sag. Men så må man også melde klart 
ud, at det er formålet – og var det formålet, så var det godt 
skjult, da vandsektorloven blev vedtaget.

Kun et sted at sende skatteregning hen
For os i Fors A/S er det ikke småpenge, det drejer sig 
om. For eksempel har SKAT reduceret det skattemæssige 
afskrivningsgrundlag for vores vand- og spildevandsselska-
ber med cirka seks milliarder kroner. Dermed står vi med 
en ekstra skattebyrde på omkring 1,3 milliarder kroner. For 
perioden 2010-2015 har vi allerede betalt mere end 30 
millioner kroner i skat. Over de næste ti år står vi sandsyn-
ligvis med en skattebetaling på mellem 100 og 150 millioner 
kroner.  For en husholdning svarer det til en forøget udgift 
på 300-500 kroner om året – eller 6 til 7%. Derudover får 
husstanden en ekstraregning for den bagudrettede skat-
tebetaling på cirka 1.000 kroner. Tilsvarende øges regningen 
for erhvervsvirksomhederne. 

Restancer forældes 
Samtidig påvirkes vi af, at vi fortsat ikke selv må opkræve 
restancer hos vores kunder. Folketinget har ganske vist til-
ladt landets kommuner selv at opkræve restancer, men som 
forsyningsselskab er vi stadig pålagt at benytte SKATs fælles 
inddrivelsessystem EFI. Desværre oplever vi, at restancerne 
ikke inddrives, og vi forventer, at vi må afskrive en stor del 
af de ti millioner kroner som vores kunder skylder os som 
tab, fordi vores krav når at blive forældet, inden SKAT ind-
driver dem. 
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2016: Mere bæredygtighed og bedre procesbeskrivelse
Mange af de investeringer vi foretager har til formål at spare 
energi. Som nyligt fusioneret selskab vil vi have fokus på at 
etablere ensartede måle- og opgørelsesmetoder, så vi får et 
samlet overblik over vores påvirkning af miljø- og klima. Det 
vil være vores første CSR-målsætning for 2016: Et samlet 
overblik over udledningen af forskellige drivhusgasser og på 
baggrund af dette sætte et ambitiøst, men realistisk mål 
for, hvor meget vi i de kommende år skal reducere vores 
udledninger.

ISO-certificering i 2016
Fors A/S har besluttet at certificere virksomheden i hen-
hold til ISO 9.001 og ISO 22.000 inden udgangen af 2016. 
Standarderne omhandler henholdsvis kvalitetsledelse og 
fødevaresikkerhed på drikkevand. To af de tre fusionerede 
virksomheder er allerede i 2015 certificeret efter de to ISO-
standarder. Disse certifikater er nu tilknyttet Fors A/S og 
skal samordnes for den nye virksomhed. Ved den lejlighed vil 
vi have fokus på at ensrette og optimere processer i forhold 
til ledelse, forsyningsområder og administration.

Nettoomsætning

Produktion-, drifts- og administrationsomkostninger

Resultat før renter og afskrivninger

Afskrivninger

Driftsresultat

Finansielle poster netto

Skat af ordinært resultat

Årets resultat

Egenkapital

Årets investeringer

Hovedtal for koncernen (T. kr.)

700.151

507.247

192.904

170.330

22.574

-14.851

-3.086

4.637

4.456.647

258.838

2015

Eksklusiv afskrivninger

Asger Kej
Formand

Michael Brandt
Adm. direktør
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I samspil med omverdenen

Denne rapport udgør Fors A/S lovpligtige CSR-rapportering, 
jævnfør ÅRL §99a og §99b. Rapporten kan læses i sin fulde 
længde på www.fors.dk/csr. Bestyrelsen i Fors A/S har 
vedtaget en CSR-politik. Heri er beskrevet, at Fors A/S er 
forpligtet over for medarbejdere, kunder, ejere og hele det 
omgivende samfund til at tage et samfundsansvar og inte-
grere virksomhedens sociale ansvar i forretningsstrategien 
og den daglige drift.

I Fors A/S ser vi denne forpligtigelse som en naturlig del af 
vores idégrundlag: Med kunden i centrum leverer Fors A/S 
miljørigtige og effektive løsninger inden for vand, varme, 
spildevand og affald.

Politikker skal sikre ordentlige forhold
Fors A/S har en indkøbs- og udbudspolitik. Her er der 
indarbejdet en række elementer som beskriver det ansvar, 
vi tager for det samfund, som vi er en del af. Krav til at 
overholde menneskerettigheder, generelle sociale og etiske 
hensyn indgår i kontrakter om varer, tjenesteydelser og 
bygge- og anlægsopgaver.

Vi ønsker at fremme social ansvarlighed i vores indkøb og 
udbud ved at give vores leverandører incitamenter til at 
udvikle social ansvarlig ledelse. Derfor har vi i politikken 
beskrevet de sociale og etiske hensyn, som vi mener, der 
skal fremmes, f.eks.:

•	 Beskæftigelsesmuligheder
•	 Værdigt	arbejde
•	 Overholdelse	af	sociale	rettigheder	og
 arbejdstagerrettigheder

Vores indkøbs- og udbudspolitik kan læses på www.fors.dk.

Vi har desuden en kvalitetspolitik, hvori vi har opsat mål i 
forhold til den kvalitet vi ønsker at levere i forhold til kunde-
service, forsyningssikkerhed og bæredygtighed.

Menneskerettigheder i hverdagen
Fors A/S har ikke en konkret vurdering af, hvordan vores 
forretning påvirker menneskerettighederne, og har dermed 
ikke udarbejdet en politik for dette område.

For vores medarbejdere har vi en personalepolitik, hvori vi 
blandt andet beskriver vores forhold til arbejdsmiljø samt 
hvad vi gør for medarbejdere, der i kortere eller længere 
perioder har behov for vores støtte. Personalepolitikken 
blev senest revideret i 2016.

Kønsfordeling i ledelsen og bestyrelsen
Som led i regeringens ønske om at sikre en mere ligelig 
kønsfordeling i erhvervslivets ledelser, har Folketinget ved-
taget en ny lovgivning på området. Formålet med lovgivnin-
gen er, at få en mere balanceret kønsmæssig sammensæt-
ning af virksomhedernes bestyrelser m.v.

I Fors A/S direktion er fordelingen lige af mænd og kvin-
der (en mand og en kvinde) og i chefgruppen er der en lille 
overvægt af mænd (to kvinder og tre mænd). 

I vores bestyrelse derimod er der en massiv overvægt af 
mænd. Således er blot én af vore 11 bestyrelsesposter 
besat af en kvinde. Af de 11 bestyrelsesmedlemmer er de ni 
udpeget af de respektive ejerkommuners byråd samt blandt 
medarbejderne, mens to er valgt direkte af generalforsam-
lingen. 

Vi har dog en målsætning om ligelig fordeling af kønnene 
blandt medlemmerne af bestyrelsen, og vi opfordrer som 
virksomhed aktivt vores ejere og øvrige interessenter til at 
arbejde frem mod at sikre en kønsmæssigt repræsentativ 
fordeling i den samlede bestyrelse. Det måltal tilstræbes 
opnået ved førstkommende valg af ny bestyrelse, som for-
ventes at finde sted i 2017.

Med kunden i centrum leverer Fors A/S miljørigtige og 
effektive løsninger inden for vand, varme, spildevand og 
affald.
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2 Fors A/S – Udvikling af regionen

Lærke Ærenlund er projektleder i Fors A/S, og gennemfø-
rer i samarbejde med lokale virksomheder et projekt, hvor 
flamingo genanvendes til letvægtsbeton.
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Med vores anlægsprojekter bidrager vi ikke blot at løse en 
forsynings-opgave, men også til at gøre vores region til et 
rart sted at være. Det kan for eksempel være ved at gøre 
vores tekniske anlæg til rekreative områder - som vi har 
gjort det i Roskilde-bydelen Musicon - eller kreative LAR-
løsninger, hvor regnvandet afledes på terræn. Vi ønsker også 
at understøtte regionens udvikling ved at indgå samarbejder 
med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Vi er allerede i gang.

Orø som forsynings- og
demonstrations-ø

Fors A/S arbejder sammen med Holbæk Kommune, Holbæk 
Erhvervsforum og de lokale beboere på Orø om at gøre øen 
til demonstrations-ø for nye, grønne og smarte løsninger.

Vi har taget initiativ til projektet og været drivende kraft 
indtil nu. Projektet er opdelt i en lang række underprojek-
ter/arbejdsgrupper.

Vi er med til at drive processen og styre det samlede 
projektportefølje. Vi er også med i foreløbigt tre ud af otte 
arbejdsgrupper: Affald som lokal ressource, Smarte kloake-
ringsløsninger samt Lokal grøn energiproduktion. Herudover 
er der rene Orø-boer-drevne projekter og projekter mellem 
Holbæk Kommune og Orø.
 

Energirenovering og lokal beskæftigelse

Fors A/S har siden 2013 været en del af Grøn Puls i Roskilde 
Kommune. Grøn Puls er et samarbejde mellem erhvervsliv, 
kommunen, boligselskaber og Fors A/S med fokus på at øge 
lokal beskæftigelse og samtidig energirenovere ejendomme 
i Roskilde Kommune. 

Som en del af Grøn Puls-samarbejdet tilbyder vi løbende 
borgere og virksomheder, at de kan få gennemført et 
energitjek af deres ejendom. På baggrund af energitjekket 

modtager de et forslag til, hvordan de kan energirenovere 
deres bolig samt et overslag over, hvad det koster. 

Energitjekkene gennemføres af lokale håndværkere, som på 
den måde får adgang til opgaver og anledning og mulighed 
for at opgradere deres kompetencer på energirenoverings-
området.

Symbiose: Samarbejde om at dele
restprodukter til ny produktion

Hvert år producerer hver enkelt husstand i Holbæk og 
omegn cirka 16 kilo plast. Indtil for nylig blev denne plast 
skaffet af vejen i et forbrændingsanlæg. Det gik, helt bog-
staveligt, op i røg. Men i dag indsamler Fors A/S plasten, og 
sorterer det på forsøgsbasis i samarbejde med to plastvirk-
somheder Aage Vestergaard Larsen A/S og Schoeller Plast 
Enterprise A/S, så det udnyttes igen.

Genanvender flamingo i beton
En af de første virksomheder, der indgik i en symbiose med 
Fors A/S var den lokale producent af letvægtsbeton, Galaxe 
Gulve. Genbrugspladserne i Holbæk leverer genanvendeligt 
flamingo, som virksomheden så kan bruge til produktion af 
letvægtsbeton – blandt andet til afretningslag i bygninger. 
Det giver en miljømæssig gevinst, men har også haft en væ-
sentlig betydning for virksomhedens økonomi. 

”En symbiose er kun en succes, hvis den giver økonomisk 
gevinst for alle parter. Selvfølgelig er der også en miljøvinkel 
i det, men det økonomiske er det vigtige, og dér hvor det 
bliver interessant for virksomhederne at gå ind i det på. Det 
her handler ikke om at redde regnskove eller isbjørne. Virk-
somhederne gør det, fordi det giver værdi på bundlinjen” 
pointerer Lærke Ærenlund, der fremhæver, at Fors A/S også 
går efter mærkbare økonomiske gevinster. Projekterne vil 
eksempelvis spare forsyningsselskabet for store udgifter til 
at bortskaffe henholdsvis spildevandsslam og trykimpræg-
neret træ.

Slam til gødning
Holbæks årlige produktion af 2500 tons spildevandsslam kan 
man muligvis kombineres med et restprodukt fra Strandmøl-
lens Industrigas, 3000 m3 læsket kalk og – korrekt blandet 
- omdanne de to produkter til et gødningsmateriale til land-
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bruget. Den relativt enkle proces vil i givet fald forvandle 
udgifter til bortskaffelse til en potentiel indtægt eller i hvert 
fald en mindre udgift for de to virksomheder.
Det samme er tilfældet med projektet med imprægneret 
træ, som en nystartet lokal virksomhed vil forsøge at få 
oparbejdet til et nyt byggemateriale.
”På den måde kan vi måske få nyttiggjort noget træ, som vi 
normalt skulle betale mange penge for at køre til forbræn-
ding i Tyskland” siger Lærke Ærenlund.

Samarbejde kræver åbenhed
Symbiose-samarbejderne kræver en stor åbenhed mellem 
parterne, og det kan indimellem være en udfordring for 
virksomhederne, viser erfaringerne fra Holbæk.
”Virksomhederne kan være bange for at åbne for meget 
op om, hvilke reststrømme de har på deres affald, fordi de 
frygter, at andre så kan regne ud, hvordan de producerer. Vi 
har oplevet, at man gerne vil spille med lukkede kort. Men 
vil man symbiose, er der nødt til at være en fortrolighed og 
en tillid mellem parterne. Det kommer bare ikke fra dag til 
dag. Er der noget, der ikke må komme uden for projektloka-
lets fire vægge, indgår vi selvfølgelig gerne en fortroligheds-
aftale med virksomheden”, fortæller Lærke Ærenlund.

Fors A/S samarbejder primært med lokale virksomheder 
– også af logistiske grunde - men det er ikke nødvendigvis 
afgørende. Alle interesserede virksomheder bydes inden for, 
og i det største af projekterne - plastprojektet – kommer 
en af aktørerne Aage Vestergaard Larsen A/S fra Mariager. 
Virksomheden er Nordens største inden for genanvendelse 
af plast og står årligt for genanvendelse af cirka 12.000 ton 
om året.

I Danmark produceres der hvert år 450.000 ton plastaffald. 
Årligt genanvendes blot 80.000 ton.

Artiklen er en forkortet udgave af en artikel af Rudi Holm bragt i Danske 

Kommuner nr. 4 2016. Med tilladelse fra rettighedshaver
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Aktiv besøgstjeneste giver ambassadører

Fors A/S understøtter skoler og foreningers ønske om at 
blive klogere på det kredsløb, vi som forsyning er en del af. 
Vi har en aktiv besøgstjeneste, hvor vi med fokus på læring 
gennem leg og aktiv deltagelse fortæller om vand, varme, 
affald og spildevand. 

Med besøgstjenesten giver vi vores gæster et indblik i det 
kredsløb, som vi alle er en del af. På den måde håber vi, at 
de vil bidrage som ambassadører i forhold til at tænke miljø 
ind i dagligdagen. 

Koblet sammen med læringsmål
Besøgstjenesten er koblet sammen med de læringsmål, der 
er i folkeskolen, og vi tilbyder en bred pallette af oplevelse.
 
Affald: Vi taler med eleverne om affaldssortering i deres 
hverdag, og om hvorfor det er så vigtigt at genbruge og 
genanvende i stedet for kun at brænde affald. I vores for-
søgsrum laver vi forsøg med sortering af affald, så eleverne 
lærer de forskellige affaldsfraktioner bedre at kende. 

Spildevand: Vores forløb på renseanlægget belyser hele 
rensningsprocessen. Vi har en dialog med eleverne om, hvad 
spildevand er, og hvor det kommer fra. Undervejs gennem-
føres enkelte øvelser, der skal fremme elevernes forståelse 
for, hvad man må, og ikke må putte i kloakken. 

Vand: Sammen med eleverne taler vi om vand som ressour-
ce, hvor det kommer fra, hvad vi bruger det til og hvorfor 
det er så vigtigt at passe godt på det. I vores forsøgsrum 
laver vi forsøg med vand, hvor eleverne blandt andet kan 
lære at rense og transportere vand. 

Varme: Eleverne har mulighed for, at se en fjernvarmecen-
tral, og få indblik i fjernvarmens vej fra værk til radiator – og 
tilbage igen.

Fors A/S har i 2015 i Holbæk haft besøg af 60 klasser i vores 
besøgstjeneste. I 2016 har vi som målsætning at analysere 
vores samlede udbud af besøgstilbud, og udarbejde en 
stærk fælles løsning på tværs af vores geografiske område.
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3 Leverandør af en nem hverdag til 
vores kunder
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Fors A/S leverer en vare, de færreste tænker over. Men fra 
tandbørstningen om morgenen til tandbørstningen om afte-
nen, leverer vores net af infrastruktur den hverdag, de fleste 
tager for givet – at vi har vand i hanerne, at vi kan holde 
varmen i vores stuer, at vi kan skylle ud i toilettet og komme 
af med vores affald. Alt sammen gerne på en bæredygtig 
måde.

Den rolle forpligter. For selvfølgelig sker det, at der spræn-
ger et vandrør, eller at vi bliver nødt til at lukke for varmen. 
Så gælder det om at sikre, at den hurtigt kommer tilbage 
igen, og at kunderne informeres om, hvornår de igen kan 
forvente stabil forsyning. 

Derfor har vi en vagt, der kan rykke ud hele døgnet, hvis 
det bliver nødvendigt. Vi informerer desuden via Facebook, 
sms og hjemmeside, hvis uheldet er ude, ligesom vi tydeligt 
skilter og informerer, når vi gennemfører gravearbejde i vo-
res forsyningsområde. Således har vi alene i Roskilde i 2015 
sendt 240 beskeder til vores kunder som følge af ustabil 
forsyning eller planlagt vedligeholdelsesarbejde.

Vi er til for kunden
Kunden er omdrejningspunktet for vores arbejde i Fors A/S. 
Vores fornemmeste opgave er at sikre vores kunder en høj 
forsyningssikkerhed – og give dem god og rettidig informa-
tion, når vi på grund af reparationer eller brud bliver nødt til 
at lukke midlertidigt for vand eller varme til kunden eller på 
andre måder forstyrrer vores kunder. 

På www.fors.dk kan vores kunder tilmelde sig vores ny-
hedsbrev, ligesom de kan følge deres forbrug. Vi udvikler 
løbende vores selvbetjeningsløsning, så kunden kan finde 
svar på de fleste af sine spørgsmål selv, når det passer ind i 
en travl hverdag.

Vi har åbent for telefonisk henvendelse inden for normal 
arbejdstid alle ugens dage, ligesom vores kunder kan hen-
vende sig til os via mail og Facebook.

Vi er kort sagt tilgængelige på de platforme, hvor vores 
kunder befinder sig.
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Fors A/S ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for med-
arbejdere på alle niveauer. Det kan vi kun ved at tilbyde dem 
attraktive og konkurrencedygtige vilkår. Vi har en nedskre-
vet personalepolitik, hvori de retningslinjer der gælder for 
medarbejderne er beskrevet. Det gælder blandt andet:

•	 Rekruttering
•	 Fravær
•	 Efteruddannelse
•	 Rygning
•	 Modtagelse	af	gaver	fra	samarbejdspartnere
•	 Etc.

Personalepolitikken er tilgængelig via vores intranet. 

ForSjov – personaleklub nedsat
Udover formelt at udvikle én fælles organisation og have 
en fælles personalepolitik, arbejder vi også på at skabe én 
uformelt. Det sker via den nyoprettede personaleforening 
ForSjov. ForSjov har til formål at arrangere sociale aktivite-
ter, og har de fleste medarbejdere som medlem. De betaler 
hver 20 kr. om måneden, hvortil Fors A/S supplerer med 
yderligere 40 kr. 

ForSjov har en aktiv bestyrelse, men alle medarbejdere har 
mulighed for at bidrage til at gennemføre arrangementer i 
regi af ForSjov.  

Som ’nyt’ selskab ønsker vi at sikre vores medarbejdere 
bedst muligt, og forventer derfor i 2016 at påbegynde ar-
bejdet med at lave en arbejdsmiljøpolitik.

4 Organisation og personale
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Vi Viser Vejen’ – Fra tre til én
Udvikling af strategi og leveregler i Fors A/S

De cirka 190 medarbejdere i Fors A/S har vidt forskellig 
baggrund, arbejdsopgaver og erfaring. Og så har de indtil 
1. januar 2016 arbejdet i tre forskellige virksomheder med 
forskellige målsætninger og kulturer. 

En af de opgaver, som bliver prioriteret højt i Fors A/S i 
2016 er derfor dels at skabe et fælles mål og retning og dels 
at skabe en fælles kultur for virksomhedens medarbejdere. 
Arbejdet med begge dele forløber parallelt i en proces, der 
skal lede frem til at Fors i løbet af 2016 udarbejder en fælles 
strategi og fælles leveregler.

For at sikre en bred forankring både internt og eksternt, er 
udviklingen tænkt i et forløb, hvor bestyrelse og medarbej-
dere løbende involveres og kommer med input.

Medarbejdere og bestyrelse skal ombord i strategien
Arbejdet med fælles visioner og strategiske mål bidrager til 
at styrke organisationens identitet og selvforståelse, både 
samlet set og for hver enkelt medarbejder. For at sikre 
denne forankring er medarbejderne tænkt ind som en vigtig 
del af udviklingen af strategien – ud fra en klar strategiplan. 

Med en klar strategiplan, kan alle følge med i strategien og 
dens implementering, og samtidig giver det mulighed for at 
konstatere, om de strategiske mål bliver nået.

Strategisk analyse
Inden der udarbejdes en endelig strategi, er det nødvendigt 
at analysere Fors A/S’ styrker og forbedringsmuligheder 
samt klarlægge de områder, hvor Fors A/S fremover udfor-
dres. Analysen er opdelt i en intern samt en ekstern analyse, 
som skal lede frem mod en række opsatte mål for Fors A/S.

Strategisk udvikling
Efter den strategiske analyse skal der udvikles strategier for 
fremtidens position for Fors A/S. Denne del af strategipro-
cessen egner sig som nævnt, til en stor medarbejderinddra-
gelse, som element i kulturprocessen.

Herudover er det væsentligt, at få fastlagt levereglerne 
for Fors A/S. Levereglerne er det vi tager afsæt i, i forhold 
til vores samarbejde internt og eksternt. En organisations 
leveregler udtrykker, hvad der er vigtigt og værdifuldt i 
organisationen, for dens medarbejdere, brugere og andre 
interessenter.

Idegrundlag og mission på plads

I forbindelse med arbejdet med at skabe en fælles strategi 
og leveregler er det første vi har fået på plads vores vision 
og mission.

Idégrundlag
Med kunden i centrum leverer Fors A/S miljørigtige og 
effektive løsninger inden for vand, varme, spildevand og 
affald. 

Det gør vi ved at
- sikre et højt serviceniveau til attraktive priser
- udvikle klimavenlige og bæredygtige løsninger
- være en innovativ leverandør med fokus på vækst 
 og udvikling

Vision
Vi vil være den bedste leverandør af innovative og effektive 
forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø.

Februar

Strategisk
samtale

Idégrundlag
og vision

Leveregler Prioritering Projekt-
opstart

OpfølgningStrategi-
camp

Arbejdsgrupper igangsættes
og facilitering af arbejdsgrupper

Vigtige interessenter giver deres “Udefra og ind”
oplevelse af Fors A/S

Marts April - juni August September 2Q – 2017-2020

Sparring med lederforum

Projekter igangsættes (projektgrupper)
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5 Miljø
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Fors A/S udvikling hænger uafviseligt sammen med miljøet. 
Hensyn til miljøet er en del af vores DNA, og vi har en stra-
tegisk målsætning at sætte et positivt aftryk på miljøet og 
den lokale udvikling.

I vores produktion arbejder vi løbende på at effektivisere til 
glæde for både klima og miljø. På fjernvarmenettet i Roskil-
de har vi mindsket udledningen af CO2 pr. produceret MWh 
fra 113 til 106 kg. På vandnettet har vi gennemført en række 

tiltag, der har minimeret vandtabet, mens vi på spildevands-
siden udvikler og udvider kloaknettet og vores renseanlæg, 
hvilket skaber et bedre miljø i åer og vandløb samt mindsker 
vores energiforbrug. På affaldssiden indgår vi samarbejder 
for at øge genanvendelsesprocenten af affaldet.
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Resultat 2015
Ud af en omsætning på 78 millioner kroner i 2015 fik vi et 
overskud på cirka 4,8 millioner kroner. Resultatet er på-
virket af, at affaldsselskabet har afholdt udgifter i forbin-
delse med fusionen, samt at der er indført en ny ordning 
for indsamling af plast og metal. På den positive side har vi 
indgået ny renovatør-kontrakt, hvorved vi har opnået en 
pæn besparelse.

Om Fors Affald
Fors A/S indsamler affald i Holbæk Kommune. Vi arbejder 
løbende for at sikre en høj genanvendelsesprocent og på, 
at det affald som vi indsamler håndteres på en miljømæssig 
forsvarlig måde. Således sorterer hver enkelt husstand sit 
affald i otte forskellige fraktioner i tre forskellige affalds-
beholdere. Det er med til at sikre, at vi i dag har en samlet 
genanvendelsesprocent på 66 %. Genanvendelsesprocenten 
på indsamlingsordningerne er 42% og på genbrugspladserne 
78%.

I 2015 har vi øget antallet af fraktioner som sorteres direkte 
i den enkelte husstand. Således har vores kunder modta-
get en beholder til plast og metal. Det gør det nemmere 
for kunden at sortere sit affald – og måske spare en tur til 
genbrugspladsen – og betyder samtidig, at vi kan øge gen-
anvendelsesprocenten til gavn for miljøet.

Samarbejde med boligselskaber om bedre affaldssortering 
Boligselskaber med fælles affaldsløsninger er traditionelt 
ikke gode til at sortere deres affald. Det viser både de 
generelle statistikker på landsplan og Fors A/S egne tal. Men 
hvorfor er de dårlige, og kan man gøre noget ved det? 

Et pilotprojekt med boligselskaber i Holbæk og Jyderup 
har taget udfordringen op. Sammen med boligselskaberne, 
Ladegårdsparken og Vangkvarteret i Holbæk og Skovbrynet 
i Jyderup, arbejder Fors A/S på at finde nye løsninger til at 
sikre bedre affaldssortering.

På baggrund af en kortlægning har vi udviklet nye målret-
tede løsninger tilpasset de enkelte boligselskabers særlige 
forhold.

I Skovbrynet har de som det første boligselskab i Holbæk 
Kommune fået beholdere til udsortering af plast og metal. 
Det er gået over al forventning, og de sorterer nu på niveau 
med enfamilieshuse.

Udstyr, design og en god forklaring
I Ladegårdsparken er det f.eks. bioaffald, der har været 
fokusområde. Her starter biosortering inde i lejligheden, så 
det må løsningen også gøre. Beboerne har fået udleveret et 
startsæt til at sortere deres bioaffald i lejlighederne. Og så 
har de fået en enkel, grafisk sorteringsvejledning der klart 
viser, både hvad beboerne skal gøre, og hvad bioaffaldet 
bliver brugt til.

Tak fordi du bruger affaldsbeholderne
I Vangkvarteret er der problemer med henkastet affald, der 
blev smidt i området, i stedet for i affaldsbeholderne. Det 
gør, at ejendomsfunktionærerne bruger ca. halvdelen af 
deres arbejdstid på at samle affald. Det er naturligvis dyrt 
og ineffektivt. Her har indsatsen handlet om at tydeliggøre 
affaldsbeholderne og sige tak for at beboerne benytter af-
faldsøerne.

5.1 Affald i tal

Genbrugspladser5
Markeret område: Her håndterer vi affald
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Hovedtal for affald (T. kr.)

Nettoomsætning

Resultat før renter og afskrivninger

Årets resultat

Egenkapital

Årets investeringer

Genbrugspladser Udledning af CO2 49tons

Indsamling af dagrenovation Udledning af CO2 550tons

2015

77.962

9.356

4.790

38.981

6.913

2014

69.624

9.194

1.369

34.191

8.206

Brændbart

18,84ton
Deponi

2,63ton
Genanvendelse

78,02ton
Farligt affald

1ton

Restaffald

Metal

Bioaffald

Plast

Glas

Batterier

Papir
9.901ton

34ton

3.003ton

88ton

1.355ton

5ton

2.873ton
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Resultat i 2015
Varmeomsætningen ligger uændret på ca. 267 mio.kr i 2015. 
Prisen for køb af fjernvarme er blevet lavere, hvilket har 
givet basis for en prisnedsættelse overfor vores kunder ved 
halvåret 2015. 

Fors Varme
Fjernvarme er den mest miljørigtige kollektive opvarmnings-
form vi har. Cirka 42 % af fjernvarmen produceres således 
af vedvarende energikilder. Det tal er stigende.

Fors A/S leverer fjernvarme til kunder i Holbæk- og Roskilde 
Kommuner. I Holbæk leverer vi fjernvarme i Jyderup og St. 
Merløse, mens vi i Roskilde leverer fjernvarme til cirka halv-
delen af kommunens 85.000 borgere.

Mere fjernvarme – mindre CO2

Vi arbejder løbende på at forbedre og udvide fjernvarme-
nettet. I 2015 har vi således tilsluttet en række ejendomme 
i Roskilde-bydelen Himmelev samt ikke mindst DTU Risø, og 
været i dialog med en række storkunder og parcelhusejere, 
som vi forventer tilsluttet i 2016.

Samtidig med at vi udvider fjernvarmeområdet, bliver vi lø-
bende endnu bedre til få mest muligt ud af varmen. Således 
er CO2-emissionen ved et forbrug af en MWh fjernvarme i 
Roskilde faldet fra 113 kg i 2014 til 106 kg i 2015. 

I Jyderup har vi i 2015 projekteret et solvarmeanlæg, som 
ventes påbegyndt i 2016. Solvarmeanlægget på 5,5 MW skal 
supplere varmeproduktionen til Jyderup Varmeværks fjern-
varmenet. Formålet med projektet er at forbedre anlæggets 

økonomi og reducere forbruget af naturgas.  Solvarmean-
lægget vil således medføre en CO2 reduktion på 16 %, når 
det er gennemført.

Vi sparer på energien 
Vi er som forsyningsselskab forpligtiget til at opnå energibe-
sparelser. Det vil sige, at vi – og i sidste ende vores kunder 
– skal bruge mindre energi, og dermed CO2, og samtidig 
dække det samme energibehov. 

Vi skal leve op til Erhvervsstyrelsens krav til besparelser på 
fjernvarmen. I 2015 var kravet lige over 14 millioner kWh. 
Vores energiteam har arbejdet målrettet med at opnå 
energibesparelserne. Det gør vi blandt andet ved at følge op 
på kunder, der har dårlig afkøling, ved at købe energibespa-
relser hos nye kunder samt opkøbe energibesparelser hos 
andre virksomheder. 

Samtidig gør vi også selv en stor indsats på vores anlæg for 
at mindske udledningen af CO2. Både på vores renseanlæg 
og i vores administrationsbygninger bliver der arbejdet på 
at lave mindre energikrævende løsninger, hvilket også tæller 
som energibesparelser.

Det er i 2015 lykkedes at opnå en besparelse på lige over 17 
millioner kWh.

5.2 Fjernvarme i tal

Omsætning fordelt på geografi 2015
 Nettomsætning Jyderup (20.315)
 Nettomsætning St. Merløse (6.078)
 Nettomsætning Roskilde (240.697)Markeret område: Her håndterer vi fjernvarme
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Hovedtal for varme (T. kr.)

Nettoomsætning

Resultat før renter og afskrivninger

Årets resultat

Egenkapital

Årets investeringer

2015

267.090

32.055

–

315.395

41.470

2014

267.699

35.315

–

315.395

50.164

Varme Udledning af CO2 56.049tons

Hovededninger

203km

Stikledninger

154km
Varmeproduktion
499.156MWh

Varmetab
97.245MWh

Kundeforhold9.033
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Resultat 2015
Ud af en omsætning på 253 mio. kr. i 2015 fik vi et under-
skud på 1,8 millioner kroner.  Resultatet er cirka 21 millioner 
kroner lavere end i 2014. Forskellen skyldes primært to 
store poster. Dels omkostninger i forbindelse med fusionen 
og dels at vi har betalt små 11 mio. kr. retur i vejbidrag til 
Roskilde Kommune. En betaling, som Roskilde Kommune 
tidligere var blevet pålagt af Forsyningssekretariatet og som 
det viste sig at der ikke var hjemmel til.

Fors Spildevand
Vores 23 renseanlæg renser mere end 19 millioner m3 spil-
devand om året. Spildevandet fra husholdninger og virksom-
heder bliver ledt til renseanlæggene via vores net af mere 
end 2.700 km kloakledninger.

På vores renseanlæg bliver spildevandet behandlet i en 
kompliceret proces, hvor det til sidst er så rent, at det uden 
fare for miljøet kan ledes ud i naturen.

Dialog med kunder skal sikre bedst mulig regnvandsløsning
Bydelen Jyllinge Nordmark i Roskilde består af ca. 2.000 
ejendomme. Området oplever generelt problemer med højt 
grundvand og oversvømmelser fra regn, fjord og åer. Det har 
resulteret i, at der dels planlægges etableret dige til beskyt-
telse mod fjord og å samt regnvandshåndtering på knap 600 
ejendomme, der i dag er kun er spildevandskloakeret.

Fors A/S har fokuseret på dialog med borgerne i området 
for at sikre den bedst mulige løsning på problemet. Vi har 
haft en positiv dialog til individuelle møder med grundejer-

foreninger og fået inputs til projektet via spørgeskemaer 
fra 700 borgere. På den baggrund vurderer vi, at der er et 
rigtigt godt potentiale for løsninger, der også kan skabe 
merværdi for borgerne. Grundet de særlige forhold i Jyllinge 
Nordmark (flade veje, højt grundvandsspejl, belastede reci-
pienter) vil fokus i løsningerne være på overfladehåndtering 
af regnvandet. Det vil sige regnbede, trug, grøfter, dræn 
og lignende. Den type løsninger vil kunne skabe merværdi 
i området og håndtere større regnhændelser end traditio-
nelle anlæg. 

Separatkloakering sikrer bedre vandmiljø i Lejre
I 2015 har Fors A/S arbejdet på at separatkloakere 200 
ejendomme i området omkring Kirke Hyllinge samt andre 
dele af Lejre Kommune. Formålet med at separatkloakere 
området er at adskille regnvand fra spildevand. Fordelene 
ved at separatkloakere området er mange. Først og frem-
mest opnår vi at mindre regnvand ledes til vores rensean-
læg. Dermed reduceres energiforbruget ved rensningen af 
spildevandet, samtidig med processerne der skal sikre den 
korrekte behandling af spildevandet bliver mere stabile i 
regnvejr. Separatkloakering mindsker desuden risikoen for 
oversvømmelser og vand i vores kunders kældre i tilfælde af 
ekstremregn.

5.3 Spildevand i tal

Omsætning fordelt på geografi 2015
 Nettomsætning Holbæk (97.561)
 Nettomsætning Lejre (51.726)
 Nettomsætning Roskilde (103.572)Markeret område: Her håndterer vi spildevand
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Hovedtal for spildevand (T. kr.)

Nettoomsætning

Resultat før renter og afskrivninger

Årets resultat

Egenkapital

Årets investeringer

2015

252.859

120.108

-1.820

3.681.997

179.940

2014

284.339

162.614

19.418

3.156.033

155.917

Spildevand

Behandlet spildevand
19.530.285m3

23 Renseanlæg

Fællesledninger (spildevand og regn)

393km

Regnvand hovedledninger

740km

Udledning af CO2 2.572tons
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Resultat 2015
Ud af en omsætning på 57,7 millioner kroner i 2015 fik vi et 
overskud på cirka 1,6 millioner kroner. Resultatet er cirka 
9,5 millioner lavere end i 2014. Forskellen skyldes fusions-
omkostninger samt reducerede salgsmængder. 

Fors Vand
Vandet i Fors A/S forsyningsområde bliver indvundet på et 
af vores ti vandværker. Herfra bliver det distribueret ud til 
kunderne via ledningsnettet. 

Vi kontrollerer hele tiden drikkevandet for at sikre, at kva-
liteten er i top. I 2015 tog vi 488 drikkevandprøver forskel-
lige steder på vores ledningsnet og på vores vandværker. 
Vi er samtidig opsøgende, og gør en indsats for at sikre, at 
naboerne til vores vandboringer ikke bruger sprøjtemidler 
og tager hensyn til miljøet.

Vi arbejder samtidig for at mindske vandtabet på lednings-
nettet. Over en årrække har det betydet, at vandtabet 
løbende er faldet. Således er det i 2015 i Roskilde faldet til 
cirka 9 procent, hvilket er en procent mindre end de natio-
nale krav og tre procent lavere end i 2012. Et lavt vandtab er 
med til at sikre, at vi bruger så få ressourcer på at indvinde 
vand som muligt.

Sektionering af ledningsnettet skal mindske vandtab og øge 
drikkevandssikkerheden
I 2015 påbegyndte vi det sidste spadestik med sektionerin-
gen af ledningsnettet i Holbæk by. Det betyder, at vi i 2016 
forventer at have sektioneret hele ledningsnettet i Holbæk 
by. Formålet med at dele ledningsnettet op i forskellige 

zoner er at mindske vandtabet i ledningsnettet samt få en 
højere drikkevandssikkerhed. 

Fors A/S har over de seneste år løbende arbejdet på sektio-
neringen af ledningsnettet i Holbæk. Samlet set forventer 
vi at investeringen er på i omegnen af 20 millioner kroner. 
I det beløb indgår målerbrønde, der fungerer som ’porte’ 
mellem de forskellige zoner i sektioneringen samt udskift-
ning af en del af ledningsnettet.

5.4 Vand i tal

Omsætning fordelt på geografi 2015
 Nettomsætning Holbæk (13.615)
 Nettomsætning Lejre (3.528)
 Nettomsætning Roskilde (40.593)Markeret område: Her leverer vi vand
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Hovedtal for vand (T. kr.)

Nettoomsætning

Resultat før renter og afskrivninger

Årets resultat

Egenkapital

Årets investeringer

2015

57.736

27.704

1.659

435.477

26.746

2014

81.094

53.869

11.204

309.371

33.971

Vand

7 Kildepladser

10
Vandværker

5.887.145m3

Udpumpet vandmængde

Råvandsledninger

33,9km

Hovedledninger

846km

Udledning af CO2 765tons
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