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For et år siden skrev vi på disse linjer, at vi i Fors A/S 1. 
januar 2016 vågnede op til en ny virkelighed. Vi var netop 
blevet skabt ved en fusion, hvor tre selskaber formelt var 
smeltet sammen til et. Reelt stod vi imidlertid med tre for-
skellige kulturer, arbejdsgange og regelsæt. Samtidig stod vi 
med den store opgave allerede fra dag ét at opnå synergier 
til gavn for kunder, miljø og ejere, samt at fastholde stabile 
og sikre leverancer til vore kunder.

I 2016 har vi derfor arbejdet målrettet på at skabe ét fælles 
selskab – af gavn såvel som af navn. Eller med andre ord: 
Det fælles fundamentet som skal gøre det muligt for os, 
at indfri de ambitioner, som vi blev født med: Effektivisere 
for at opnå gevinster på samlet 50 millioner kroner årligt, 
understøtte det regionale erhvervslivs udvikling, bidrage til 
byudviklingen, have en ambitiøs klima- og miljøprofil samt 
være en attraktiv arbejdsplads.

Fælles Fundament: Leveregler, idegrundlag, vision, strategi
Konkret består det fundamentet, som vi har støbt i 2016, 
af fælles leveregler, idegrundlag, vision og en strategi med 
en række konkrete projekter, som strækker sig frem mod 
2020. Alle disse elementer i vort fundament bliver beskrevet 
i denne rapport.

Nøgleordet i arbejdet med at skabe det fælles fundament er 
netop ordet ’fælles’. Alle elementerne er således udarbej-
det i samarbejde mellem bestyrelse, ledelse, Samarbejds-
udvalg og medarbejdere. Det skyldes at vi i Fors A/S tror 
på, at de bedste, mest effektive og mest holdbare løsninger 
træffes ved at involvere alle, som skal gøre de beslutninger 
der tages til virkelighed.

På den måde stammer eksempelvis ideerne til de 20 
strategiske projekter vi har udarbejdet fra medarbejderne, 
hvorefter de er blevet suppleret og kommenteret af leder-
gruppen, mens de til sidst er blevet endeligt justeret og 
prioriteret af bestyrelsen. 

Klare resultater i 2016
Samtidig med at vi har støbt vort fælles fundament, er vi 
nået det første lille stykke af vejen mod at leve op til de 
forventninger, som lagde grunden for dannelsen af Fors A/S. 
Således har vi i 2016 eksternt blandt andet indgået symbio-
sesamarbejder med det lokale erhvervsliv til gavn for vor 
regions udvikling og miljø, vi har indgået samarbejder med 
vore ejerkommuner, hvor vi sammen skaber klimaløsninger, 
der bliver til attraktive byrum.

Internt i vores organisation har vi blandt andet opnået 
synergier i størrelsesordenen fem millioner kroner årligt, vi 
er blevet ISO-certificeret, og vi har påbegyndt arbejdet med 
at danne et ledelses- og medarbejderakademi. Det skal bi-
drage til en struktureret kompetenceudvikling, så vi fortsat 
er en attraktiv arbejdsplads med de bedste medarbejdere, 
som har de rette kompetencer til at løse de opgaver de har 
i dag – og de opgaver, de vil få i morgen.

Dette arbejde – og mere – beskriver vi i denne CSR-rapport. 

Fors A/S fælles fundament på plads

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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Omsætning

Kunder

Medarbejdere

Egenkapital

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

643 mio. kr.

183.496

195

4,4 mia kr.

Moms og afgifter 29%

Investeringer 30%

Drift 41%

Fors A/S i overskrifter
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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/omos. 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, hvori der er 
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 arbejdstagerret-

tigheder

Indkøbs- og udbudspolitikken blev udarbejdet i 2016, og vi 
har endnu ikke en vedtaget procedure, som sikrer at den 
efterleves ved alle indkøb og udbud. I 2017 påbegynder vi 
et strategisk projekt omhandlende optimering af indkøb og 
udbud. En del af projektet vil omhandle udvikling og optime-
ring af vore indkøbs- og udbudsprocesser som blandt andet 
skal sikre, at vi og vore leverandører efterlever vor indkøbs- 
og udbudspolitik.

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
I direktionen har vi i Fors A/S en rimelig fordeling mellem 
mænd og kvinder. I vores bestyrelse derimod er der en mas-
siv overvægt af mænd. Således er blot én af vore 11 besty-
relsesposter besat af en kvinde. Af de 11 bestyrelsesmed-
lemmer er de seks udpeget af de respektive ejerkommuners 
byråd, tre blandt medarbejderne, mens to er valgt direkte af 
generalforsamlingen. 
 
Vi har dog som målsætning, at vores øverste ledelse 
(bestyrelse og direktion), i det omfang det er muligt, er 
kønsmæssigt repræsentativt sammensat, og forholder os til 
den målsætning i forbindelse med ansættelser i de øverste 
ledelseslag.
 
Vi har som målsætning at andelen af kvinder i bestyrelsen 
minimum bør være minimum 33 %. Det måltal er ikke op-
nået i 2016, da der i året ikke har været valg til bestyrelsen. 
Vi vil i 2017 arbejde hen mod at opnå denne målsætning. 
Derfor opfordrer vi vores ejere og øvrige interessenter til 
aktivt at arbejde frem mod at sikre en kønsmæssigt repræ-
sentativ bestyrelse.

Målsætninger i 2017  
Bestyrelsen vedtog i februar 2017 en revideret CSR-politik 
for Fors A/S. Et centralt element heri er beslutningen om 
at udarbejde CSR-målsætninger på både den korte og 
lange bane løbende og i forlængelse heraf udarbejde en 
årlig rapportering med overblik og status over de forskellige 
målsætninger. I forlængelse heraf har Fors A/S i øjeblikket 
nedenstående målsætninger på CSR-området.

• 30+ sociale ansættelser i 2017.
• Fem lærlinge elever ansat i 2017.
• Reduktion af energiforbruget ved behandling af slam med 

125 tons CO2 årligt i 2017.

I samspil med omverdenen
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• 70 % af alt affald som Fors A/S håndterer skal genbruges/
genanvendes i 2017.

• 52 % genanvendelse af de 7 fokusfraktioner (bio, papir, 
glas, metal, plast, pap, træ) ift. den nationale målsætning 
på 50% genanvendelse i 2022 i 2017.

• Fors A/S to største renseanlæg skal være energineutrale 
i 2025.

• Udarbejdelse af handleplan for reduktion af CO2-udled-
ningen fra de ti største CO2-syndere i Fors A/S i 2015.

• Udledningen af CO2 på Fors A/S produktionsanlæg (ikke 
varmekøb) skal samlet reduceres med 15 % i 2020.

Målsætninger i 2016 – status
Fors A/S havde i 2016 som målsætning at blive certificeret 
efter i henhold til ISO 9.001 og ISO 22.000 inden udgangen 
af 2016. Denne målsætning har vi nået.

Fors A/S havde derudover en målsætning om at udarbejde 
et samlet overblik over udledningen af forskellige drivhus-
gasser og på baggrund af dette sætte et ambitiøst, men 
realistisk mål for, hvor meget vi i de kommende år skal redu-
cere vores udledninger. Denne målsætning har vi kun delvist 
nået. Det skyldes, at det har været vanskelligere at integrere 
de forskellige data og implementere ensartede målemeto-
der, end vi forventede. Vi har dog stadigvæk en ambition at 
skabe et sådant overblik, og at det sker i 2017.

Vi er en ny virksomhed med en målsætning om at skabe 
bedre kundeoplevelser for vores kunder og gøre en forskel 
for erhvervsudviklingen på Sjælland.

Tænk nyt
Vi tør tænke nyt og skabe nye forretningsmodeller, løsninger 
og teknologier, for vi løser ikke fremtidens klima og ressour-
ceproblemer ved at gøre det samme som vi altid har gjort 
– eller som alle andre gør.

Kunder og omverden kan forvente, at vi er aktive, tager 
initiativer og deltager i udviklingsprojekter

Tal klart
Vi viser vores relevans og nytte for vores kunder og samar-
bejdspartnere ved at være effektive, økonomiske og res-
sourcebevidste. Men også ved at være mere innovative end 

resten af branchen, satse ressourcer på udvikling og ikke 
være bange for at fejle en gang i mellem. Det kræver, at vi – 
klart og tydeligt – kan forklare hvorfor vi satser som vi gør.

Kunder og omverden kan forvente, at vi kommunikerer ak-
tivt på flere kanaler og giver klart svar på tiltale

Skab forandring
Vi tror på, at vi skaber værdi for vores kunder og ejere, ved 
at gå aktivt ind i arbejdet med at skabe nye løsninger på 
fremtidens klima- og ressourceproblemer. Det betyder, at 
vi er klar til at udvikle og ændre indenfor alle vores forret 
ningsområder

Kunder og omverden kan forvente, at vi handler og har mod 
til at gennemføre nødvendige forandringer

Om os
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Tænk nyt, tal klart, skab 
forandringer

Chefgruppen i Fors A/S: Økonomidirektør Charlotte Vincents, kunde- og kommunikationschef
Thomas Hopp, adm. direktør Michael Brandt, projektchef Bjørn Nielsen, stabschef Rikke Saltoft 
og produktionschef Henrik Correll
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Selv den bedste plan skal være klar til justeringer, når den 
møder virkeligheden. Den virkelighed vi i Fors A/S stod over 
for 1. januar 2016 var, at vi havde ikke en, ikke to men hele 
tre forskellige planer, som vi skulle tilpasse vores nye virke-
lighed som ét fælles selskab – nemlig Fors A/S.

Første led i den proces har været at sige farvel til de tre 
forskellige planer og i stedet skabe én fælles og klar strategi 
for Fors A/S indeholdende idégrundlag, vision, leveregler og 
20 strategiske projekter. Den plan bliver det fælles funda-
ment, som vi i Fors A/S kommer til at bygge videre på, når 
planen skal realiseres frem mod 2020.

Når vi siger ’fælles fundament’, mener vi det bogstaveligt. 
Strategi, idégrundlag, vision og leveregler er nemlig ikke 
blevet til i et glastårn ved hjælp af dyre konsulenter, men 
i fællesskab af alle de godt 200 medarbejdere i Fors A/S. 
De 20 strategiske projekter, som bliver altafgørende for 
at vi når i mål med vores vision er udtænkt af medarbej-
derne. Herefter er de blevet trykprøvet af ledergruppe og 
Samarbejdsudvalg, inden bestyrelsen har lavet de endelige 
tilpasninger og prioriteringer.

Vi har i Fors A/S valgt denne måde at konstruere vort fælles 
fundament på, fordi vi tror på, at man får de bedste resulta-
ter, når man involverer de mennesker, som skal bidrage til at 
skabe dem. Vi tror også på, at vi ved at give medarbejderne 
ansvar – ikke blot for deres egne opgaver, men for hele 
virksomheden – får de mest engagerede og loyale medar-
bejdere. Det er nødvendigt, for det er en ambitiøs strategi, 
som vi har lagt. Vi ønsker nemlig, at være den bedste leve-
randør af innovative og effektive forsyningsløsninger til gavn 
for kunder og miljø.

De første af de i alt 20 strategiske projekter lancerede vi 
i efteråret 2016. De tre projekter – klar profil, koncern tavle-
møder, samt medarbejder- og ledelsesakademi er naturlige 

elementer at bygge videre på, efter at have vort fælles 
fundament på plads: Klar profil skal gøre os skarpe på, hvad 
vi vil stå for som virksomhed. Koncern tavlemøderne skal 
understøtte den effektive organisation og opnåelse af sy-
nergier, mens medarbejder- og ledelsesakademiet skal give 
os engagerede medarbejdere med de rigtige kompetencer 
– nu og i fremtiden.

Vort fælles fundament blev lagt i 2016, og vi er allerede i 
fuld gang med at bygge videre på dette, så vi kan leve op 
til de ambitioner, som vore ejere har til os, og som vi også 
har for os selv: Effektivisere for 50 millioner kroner årligt, 
understøtte den regionale erhvervslivsudvikling, bidrage til 
byudviklingen, have en ambitiøs klima- og miljøprofil samt 
være en attraktiv arbejdsplads.

De kommende år, kommer vi – i mødet med virkeligheden –
givet til at justere strategiplanen. Men det kommer ikke til at 
rykke ved vort høje ambitionsniveau.

Det betyder, at vi kontinuerligt vil tænke nyt, tale klart og 
skabe forandringer.

Chefgruppen i Fors A/S
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2. Ledelsesberetning v. formand 
og adm. direktør
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Årets resultat
Resultatet efter skat i det officielle årsregnskab udgør et 
underskud på 39,7 millioner kroner. Virksomheden er under-
lagt ”hvile-i-sig-selv-princippet” og skal hvert år opgøre 
sit mellemværende med forbrugerne i form af enten en 
opkrævningsret eller afregningsforpligtelse. Omsætningen 
er således reduceret med 44 mio. kr. som justering af denne 
forpligtelse. Herudover er der indtægtsført skat for 9 mil-
lioner kroner og kursreguleret lån fra stiftelsestidspunktet 
med tre millioner kroner.

Det føre frem til et resultat på minus 7,2 millioner kroner 
før skat og over/underdækning, hvilket ligger 15,9 millioner 
kroner under budgetteret overskud på 8,7 millioner kroner 
før skat og over/underdækning. Den reelle afvigelse er dog 
en forbedring på 4,1 millioner kroner.

Afvigelsen skyldes dels regnskabstekniske justeringer af 
anlægsværdier i forbindelse med fusionen, som har øget 
afskrivningerne med 12,2 millioner kroner samt afholdte 
fusionsomkostninger på 7,7 millioner kroner. Alt i alt 19,9 
millioner kroner, som ikke var indarbejdet i de oprindelige 
budgetter fra efteråret 2015.

Set i lyset af ovenstående vurderes årets resultat som ac-
ceptabelt.

Tænk nyt, tal klart, skab forandringer
Fors A/S blev dannet 1. januar 2016 ved en fusion af forsy-
ningsselskaberne i Holbæk-, Lejre- og Roskilde Kommuner. 
Som naturlig følge heraf har 2016 båret præg af, at vi som 
organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles funda-
ment, så vi kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. 

På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 
mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’. 

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igang-
sættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte på at 
understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den 
bedste leverandør af innovative og effektive forsyningsløs-
ninger til gavn for kunder og miljø.

Foruden strategien indeholder fundamentet fire leveregler, 
som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 
Levereglerne sætter rammen for den måde, som vi ønsker at 
behandle hinanden på i Fors A/S.

Styr på processerne
En anden del af vort fælles fundament, som vi skal bygge 
vores virksomhed på, er fælles standarder og procedurer. På 
den baggrund gennemførte vi i 2016 en proces som ledte til 
at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer at vi har imple-
menteret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretnings-
kritiske processer i virksomheden med tydelig angivelse 
af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de 
enkelte opgaveløsninger. Værktøjet benyttes desuden til at 
registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med 
forbedringsforslag til de forskellige processer.

I Christiansborgs skygge – eller solside?
Det er længe siden man som forsyningsselskab kunne være 
sikker på, at hvad man skulle forholde sig til det ene år, ja 
det skulle man nok også forholde sig til det næste. Sådan er 
det ikke længere. Forsyningsbranchen skal således løbende 
forholde sig til at deres rammebetingelser ændrer sig, og 
2016 er ingen undtagelse. I året offentliggjordes således den 
såkaldte ’McKinsey-rapport’. 

Rapporten konkluderer, at den samlede forsyningssektor har 
et effektiviseringspotentiale på 7,1 milliarder kroner og iden-
tificerer 11 barrierer på tværs af forsyningsarter, som står 
i vejen for effektiviseringer i branchen samt 15 initiativer, 
der bør iværksættes for at sikre effektiviseringspotentialet. 
Disse barrierer og initiativer omhandler primært ramme-
betingelser og forsyningsselskabernes ledelse, herunder 
bestyrelsernes kompetencer og rolle.

En måneds tid efter offentliggørelsen af ’McKinsey-rappor-
ten’ offentliggjorde regeringen sin forsyningsstrategi, der 
stærkt inspireret af ’McKinsey-rapporten’ foreslog at der skal 
opnås gevinster ved hjælp af de fem følgende principper.

1. Opgaver som ikke er naturlige monopoler konkurrence-
udsættes, og der skal være vandtætte skodder mellem 
monopol og konkurrenceudsatte områder.

2. Naturlige monopoler underlægges ensartet, incitaments-
baseret økonomisk regulering.

3. God selskabsledelse.
4. Robust regulering af forsyningssikkerhed.
5. Et effektivt og transparent tilsyn baseret på rammeregu-

lering.

Regeringens forsyningsstrategi er endnu ikke vedtaget. Men 
den fremtid som den indikerer for forsyningsbranchen er, at 
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ejerstrukturen i branchen sagtens kan ændre sig, at vi i end-
nu højere grad end i dag skal agere på konkurrencelignende 
vilkår, og at forsyningsselskaberne fortsat skal konsolidere 
sig for at overleve.

Den udvikling hilser vi i Fors A/S velkommen – Naturligvis 
under forudsætning af, at den implementeres rigtigt. Vi 
mener, at konkurrence er med til at sikre de bedste, mest 
innovative og mest effektive løsninger til gavn for kunder og 
miljø. Konkurrence er med til at bryde vanetænkning i en 
branche, der gennem mange år er drevet ud fra ’hvile-i-sig-
selv-princippet’. 

Høj forsyningssikkerhed til kunderne
Fra helikopterperspektivet på Christiansborg kan der være 
langt til den enkelte kunde. Ikke desto mindre har vi – når 
alt kommer til alt – brugt de fleste af vore kræfter i 2016 på 
at sikre vore kunder en stabil forsyning med en høj forsy-
ningssikkerhed nu og i fremtiden. 

Således har vi i 2016 besluttet en ny struktur for vore 
genbrugspladser i Holbæk, der skal understøtte en endnu 

højere genanvendelsesprocent. I Holbæk har vi ligeledes 
tilkoblet en ny ledning til transport af vand mellem Langerød 
vandværk og vandtårnet i Holbæk.

I Lejre har vi indgået partnerskab om at skabe klimaløsnin-
ger i Hvalsø, som kommer til at indgå rekreativt i området.
Vi har udvidet fjernvarmenettet i Roskilde til dele af Him-
melev og etableret solfangere på vores varmeværk i Jyde-
rup, som ligger i Holbæk Kommune.

På spildevandsområdet har vi iværksat en strukturanalyse, 
som skal komme med bud på, hvordan man mest effektivt 
renser spildevandet i både vores og vore naboforsyningers 
område. 

På tværs af vore forsyningsarter har vi renoveret lednings-
nettet for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem 
i tiden.

Asger Kej
Formand

Michael Brandt
Adm. direktør
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Nettoomsætning

Resultat før renter og afskrivninger

Afskrivninger

Driftsresultat

Finansielle poster netto

Skat af årets resultat

Årets resultat

Egenkapital

Årets investeringer

Hovedtal for koncernen (T. kr.)

643.463

148.390

-180.982

-32.592

-16.142

-9.014

-39.720

4.416.393

269.677

2016
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I mange år har forsyningsbranchen levet en usynlig tilværel-
se, hvor vore kunder ofte først fandt ud af hvem vi var, den 
dag de oplevede problemer med de ydelser vi leverede. Det 
medførte den risiko, at kunden sad tilbage med en negativ 
oplevelse omkring mødet med sit forsyningsselskab.

I dag vil vi gerne have, at vore kunder kender os, også 
selvom de aldrig har haft problemer med os, for på den 
måde vinder begge parter. Først og fremmest gør det det 
nemmere at være kunde – skulle de opleve problemer, ved 
de nemlig allerede på forhånd, hvor de kan få hjælp. Men 
det bliver også nemmere at være os. Når vore kunder har 
et positivt billede af os, er de nemlig mere tilbøjelige til at 
bære over med os, hvis vi graver i deres vej eller er nødt til 
at afbryde deres forsyning. 

Hvis vi ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende, 
skal vi møde dem der, hvor de er. 

Derfor har vi i 2016 blandt andet styrket vores tilstedevæ-
relse på de sociale medier, haft fokus på vores hjemme-
side og ikke mindst er vi taget ud i byen og har mødt vores 
kunder ansigt til ansigt.

SMS-services
Fors A/S tilbyder vores kunder to SMS-services, som begge 
er gratis. Den ene minder vore affaldskunder om at stille 
beholderne frem til tømning. Løsningen er meget popu-
lær blandt de tilmeldte kunder og fungerer stort set uden 
problemer. 

3. Kunden i centrum
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Den anden bruges i forbindelse med driftsforstyrrelser og 
beredskabssituationer. Den trækker telefonnumre i offent-
ligt tilgængelige databaser (foruden de numre, som vores 
kunder selv kan tilføje på vores hjemmeside, hvis deres 
nummer ikke er tilgængeligt i de offentlige databaser). I 
2016 har vi arbejdet med at integrere udsendelsen af drifts-
SMS’er i produktionen for at sikre, at flest muligt af vores 
kunder får besked i forbindelse med driftsproblemer. 

Ved at benytte SMS’er ved planlagte driftsarbejder, sparer vi 
meget tid, som tidligere blev brugt til varsling via breve eller 
omdeling af sedler. Systemet gør det desuden muligt at for-
tælle om akutte driftsforstyrrelser. Det giver vores kunder 
en bedre oplevelse, og betyder følbart færre henvendelser i 
vores Kundecenter. 

Sociale medier
Fors A/S er til stede på alle de relevante sociale medier: 
Facebook, Twitter og LinkedIn. 

På Facebook kommunikerer vi primært til vores privatkun-
der, hvor vi i billeder og ord fortæller, hvad Fors A/S laver 
og står for. Denne indsats er løbende blevet styrket i løbet 
af 2016. Vi oplever desuden flere og flere kundehenvendel-
ser via Facebook, som ellers normalt ville blive modtaget 
på mail eller telefon i vores Kundecenter. Derfor er vores 
kundekonsulenter blevet engageret til at svare på kunde-
henvendelser på Facebook. 
LinkedIn bruger vi i forbindelse med employer branding, det 
vil sige for at få os cementeret som en attraktiv arbejds-
plads i forhold til at kunne rekruttere nye medarbejdere. 
På LinkedIn deler vi derfor indhold, som tegner os som 
virksomhed, ligesom stillingsopslag naturligvis lægges ud på 
siden.

Fors A/S er også aktiv på Twitter, som ikke har stor udbre-
delse blandt privatpersoner i Danmark, men som til gengæld 
har stor rækkevidde blandt medier og politikere. Twitter er 
derfor en oplagt platform, når vi vil sætte et emne på dags-
ordenen hos en af de to parter eller deltage i den offentlige 
debat, som vi eksempelvis gjorde i forbindelse med vores 
deltagelse i Folkemødet på Bornholm. 

Events
I 2016 har Fors A/S ofte været ude på gaderne i vores 
lokalsamfund for at møde vores kunder ansigt til ansigt. Vi 
har blandt andet været til stede på Sundhedsdagen i både 

Holbæk og Roskilde, ligesom vi har åbnet dørene og invite-
ret kunderne indenfor ved arrangementer som Vandets Dag, 
Varmens Dag og julemarkedet på Tornved Genbrugsstation, 
hvor vi solgte effekter indsamlet på genbrugspladserne. 
Genbrugsmarkedet var en forsmag på Fors A/S genbrugsbu-
tik, som åbner i foråret 2017. 

www.fors.dk
Vores hjemmeside, som blev lanceret i forbindelse med 
fusionen, fik desværre en kølig modtagelse af både kunder 
og medarbejdere. Oplevelsen var, at siden var uoverskuelig 
og svær at navigere rundt på. Derfor har hjemmesiden i 
slutningen af 2016 fået en omfattende opdatering med ny 
navigationsstruktur og tilføjelse af indhold, som tidligere 
manglede. Dermed lever hjemmesiden nu meget bedre op 
til kundernes og vores egne forventninger. 

Kundetilfredshedsundersøgelse 2016
I slutningen af 2016 gennemførte Fors A/S den første kun-
detilfredshedsundersøgelse efter fusionen. Undersøgelsens 
resultater giver et øjebliksbillede af kundernes kendskab 
til og tilfredshed med Fors A/S og vores ydelser, og danner 
altså grundlag for det fremtidige arbejde med at forbedre 
de to. Derfor vil 2016-målingen også fungere som 0-punkts-
måling, som fremtidige undersøgelser vil blive sammenlignet 
med, for at vurdere vores fremskridt.

Kundetilfredshedsundersøgelsen viser, at vores kendskabs-
grad ligger på 46 %, hvilket er et tilfredsstillende niveau, så 
kort tid efter fusionen. Oversættes kendskabsgraden til en 
gennemsnitskarakter, ligger kendskabet på 4,2 point ud af 7 
mulige. Det placerer Fors A/S blot 0,3 point under bench-
mark (benchmark er baseret på resultater fra kundeunder-
søgelser lavet blandt andre forsyningsselskaber). 

Tilfredsheden med Fors A/S ligger med en gennemsnitska-
rakter på 5,6 noget højere end kendskabsgraden, men dog 
stadig 0,2 point under benchmarkniveauet for tilfredshed. 
Ser man på tilfredsheden med forsyningsarterne hver for 
sig, ligger alle gennemsnits karaktererne over benchmarkni-
veauet. 

Vand, varme og genbrug har flotte gennemsnitskarakterer, 
der alle ligger over 6 point. Affald ligger på 5,9, efterfulgt af 
spildevand, der ligger på 5,7 point.
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4. Miljø og produktion
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Hensyn til miljøet er en del af Fors A/S DNA, og vi har en 
strategisk 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. Således har vi i 2016 opsat 
solfangere på vores varmeværk i Jyderup, hvilket medvirker 
til at mindske værkets udledning af CO2. Vi har ligeledes i 
2016 indført flere fraktioner på vore genbrugspladser, hvil-
ket skal sikre en højere genanvendelsesprocent. På spilde-
vandsområdet har vi deltaget i et projekt, der skal afdække 
omfanget af mikroplast, som via renseanlæg ledes ud i have, 
fjorde og åer.

Fors A/S arbejder løbende for at mindske den påvirkning 
som vort virke har på miljøet. I forhold til vort energiforbrug 
har vi i 2015 (som er seneste år, vi har data fra) reduceret 
udledningerne af CO2 med 8,96 % svarende til 1.085 tons – 
dette på trods af, at vi har øget den samlede produktion. 

Mål i 2017
Foruden det løbende arbejde med at reducere vores belast-
ning af miljøet har Fors A/S bestyrelse vedtaget en række 
målsætninger på miljøområdet for 2017 og årene herefter.

• Reduktion af energiforbruget ved behandling af slam med 
125 tons CO2 årligt i 2017.

• 70 % af alt affald som Fors A/S håndterer skal genbruges/
genanvendes i 2017.

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

• Fors A/S to største renseanlæg skal være energineutrale 
i 2025.

• Udarbejdelse af handleplan for reduktion af CO2-udled-
ningen fra de ti største CO2-syndere i Fors A/S i 2015.

• Udledningen af CO2 på Fors A/S produktionsanlæg (ikke 
varmekøb) skal samlet reduceres med 15 % frem til 2020.

Der følges op på disse målsætninger i CSR-rapporten for 
2017.
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Resultat 2016

Ud af en omsætning på cirka 66 millioner kroner fik vi et 
overskud på 0,6 millioner kr. Dette er en positiv budget-
afvigelse på 4,3 millioner kr. Omsætningen i affaldsselska-
bet er reduceret med 0,7 millioner kr. Dette er imidlertid 
mere end opvejet af en reduktionen i omkostningerne. På 
omkostningssiden er besparelserne er primært hentet på 
indsamling af dagrenovation (2,1 millioner kroner) samt ved 
driften af genbrugsstationer (1,1 millioner kr.)

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 miljømæs-
sig forsvarlig måde. Således sorterer hver enkelt husstand 
sit affald i otte forskellige fraktioner (rest, bio, glas, papir, 
plast, metal, batterier og småt elektronik) i tre forskellige 
affaldsbeholdere. Det er med til at sikre, at vi i dag har en 
genanvendelsesprocent på indsamlingsordningerne på 47,4 
% og på genbrugspladserne 80,3%. 

I forhold til den nationale målsætning på 50 % genanven-
delse i 2020 af 7 udvalgte fokusfraktioner (bioaffald, papir, 
pap, glas, plast, metal og træ) nåede vi dette mål allerede i 
2016 med 52,8%.

I 2016 har vi øget antallet af fraktioner på vore genbrugs-
pladser. Således kan kunderne nu også sortere tekstiler, 
tagpap, dåser og bøger og dermed bidrage til, at vi opnår 
en endnu højere genanvendelsesprocent. Vi har desuden 
vedtaget en ny strukturplan for vore genbrugspladser der 
øger tilgængeligheden for vore kunder og også medfører at 
vi etablerer en ny, moderne genbrugsplads i Tølløse. Endelig 
har vi udviklet og testet et nyt indendørs sorteringssystem af 
affald hos 2.000 kunder. Dette via et MUDP-projekt sammen 
med to virksomheder - Aage Vestergaard Larsen A/S og 
Schoeller Plast Enterprise A/S.

Ny struktur for genbrugspladser
Tølløse skal have en ny genbrugsplads, Jernløse Genbrugs-
plads bliver ubemandet og døgnåben, og så kommer der 
to nye døgnåbne pladser til haveaffald. Det er i korte træk 
resultatet af den nye struktur for genbrugspladser, som Fors 
A/S vedtog i 2016. 

Løsning fundet sammen med kunderne
Den nye struktur er fundet i tæt samarbejde med vore 
kunder, som på et dialogmøde lagde vægt på nærhed, 
tilgængelighed og pris. De input arbejdede vi videre med, og 
resultaterne kan ses i den nye plan for genbrugspladserne. 

4.1. Affald

Genbrugspladser5
Markeret område: Her håndterer vi affald
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Nye pladser på vej
Tølløse Genbrugsplads kommer til at holde flyttedag. 
Genbrugspladsen ligger i dag midt i byen, men pladsen er 
blevet for lille. Derudover vil vi lave to helt nye pladser kun 
til haveaffald. Haveaffaldspladserne kommer til at ligge i den 
nordlige og sydlige del af kommunen, men vi ved endnu ikke 
præcist hvor. 

Åbent når det passer kunderne
På Jernløse Genbrugsplads vil vi teste et for os helt nyt 
koncept: Forsøgsvist bliver Jernløse Genbrugsplads nemlig 
vores første ubemandede og døgnåbne plads. Pladsen vil 
blive passet og efterset, men der vil ikke være personale 
til at hjælpe og vejlede. På Holbæk Genbrugsplads har vi, 
på baggrund af ønsker fra det lokale erhvervsliv, et helt 
andet forsøg, nemlig åbent i morgentimerne, så pladsen på 
hverdage åbner allerede kl. 7.00. Begge forsøg vil løbende 
blive evalueret, inden vi beslutter, om ordningerne skal være 
permanente.

Genbrugsbutik i Tornved
For at øge genanvendelsesprocenten og understøtte at 
mængden af affald ikke stiger har Fors A/S i 2016 besluttet 
at etablere en genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads. 
Salg af genbrugseffekter vil medvirke til at mindske omkost-
ningerne til affaldsbehandling, da effekterne slet ikke bliver 
til affald. Fors A/S forventer desuden at omsætningen i en 
ny genbrugsbutik på sigt medvirker til at generere indtægter 
ud over omkostningerne. Da virksomhedens økonomi skal 
hvile-i-sig-selv, vil overskuddet på driften medvirke til at 
sænke eller fastholde affaldsgebyret, til gavn for alle kunder. 

Genbrugsbutikken forventes at kunne skabe 1-2 arbejds-
pladser, og der er etableret samarbejde med frivillige for-
eninger, der i dag modtager effekter fra genbrugspladsen til 
videresalg, så de fortsat kan modtage effekter til videresalg.  

Samarbejde med erhvervslivet om
sorteringsløsning
Hos vores kunder opstod en ide om at sortere og indsamle 
plast og metal. Sammen med to erhvervsvirksomheder 
gjorde Fors A/S i 2016 ideen til virkelighed.

Kunderne havde længe været vant til at sortere glas og 
papir, og de ville gerne gøre endnu mere. Den tanke var vi 
med på. Med indsamlingen af plast og metal opstod der hos 
kunderne et ønske om et sorteringssystem til køkkenet til 
alle de forskellige slags affald, som var blevet en del af af-
faldsindsamlingen. 

100 % genanvendelse
Kundeønsket gav os ideen til et sorteringssystem, der er 
lavet af 100% genanvendt plast, indsamlet hos kunderne 
selv. Det giver en stor miljøgevinst at genbruge plast fremfor 
at brænde det. Det var afsættet for et udviklingsforløb sam-
men med Aage Vestergaard Larsen A/S og Schoeller Plast 
Enterprise A/S og 50 testhusstande. I dag har vi så et in-
dendørs sorteringssystem, lavet af 100 % genanvendt plast, 
til test hos 2.000 hustande i Holbæk Kommune. Systemet 
består af to spande i forskellig størrelse med tilhørende låg 
og en skillevæg, som kan kombineres og placeres på et utal 
af forskellige måder.
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Resultat 2016

Ud af en omsætning på cirka 283 millioner kroner fik varme-
selskaberne i Fors-koncernen et resultat på 0. Dette skyldes 
at eventuel over- eller underdækning i fjernvarmeselskaber 
overføres til næste års budget. Årets resultat er 5,6 millio-
ner kroner bedre end ventet. Dette skyldes at Fors Varme 
Holbæk Jyderup A/S har en positiv budgetafvigelse på 4,8 
millioner kr. Årsagen er primært besparelser på omkostnin-
ger til varmeproduktion på knap 4 millioner kr. primært som 
følge af en lavere gaspris. 

Fors Varme
Varme er ikke bare et tal på termometeret. Varme er velbe-
hag, tryghed og hygge. Det er selvfølgelig også et spørgsmål 
om økonomi – og ikke mindst miljø. I Fors A/S mener vi, 
at fjernvarme er den bedste opvarmningsform. Den giver 
minimalt besvær – varmen er der, når du skruer op radia-
toren. Den giver også samvittighed – fjernvarme er nemlig 
den mest miljørigtige kollektive opvarmningsform, og består 
primært af fornyelige eller vedvarende energikilder. 

Derudover leverer Fors A/S fjernvarme til kunder i Holbæk- 
og Roskilde Kommuner. I Holbæk leverer vi fjernvarme i Jy-
derup og St. Merløse, mens vi i Roskilde leverer fjernvarme 
til cirka halvdelen af kommunens 85.000 borgere.

Mere fjernvarme – mindre CO2

Vi arbejder løbende på at forbedre og udvide fjernvar-
menettet. I 2016 er der således omkring 150 ejendomme i 
Roskilde-bydelene Himmelev, Trekroner og Hyrdehøj, som 
er blevet tilsluttet fjernvarmenettet.

I Jyderup har vi i 2016 etableret et solvarmeanlæg. Solvar-
meanlægget på 5,5 MW supplerer varmeproduktionen til 
Jyderup Varmeværks fjernvarmenet, og mindsker dermed 
afhængigheden af naturgas. Nu bliver 15 % af anlæggets 
varme produceret af solenergi – hvilket giver et nogenlunde 
tilsvarende fald i udledningen af CO2.

Udover at være godt for miljøet giver solvarmeanlægget 
vore kunder i Jyderup en mere stabil varmepris. 

Reduktion af varmeforbruget på RUC
I 2015 påbegyndte RUC et gennemgribende projekt med det 
formål at reducere universitetets samlede energiforbrug 
med 26 %. En væsentlig del af projektet omfatter fjern-
varme. Her er to kilometer fjernvarmerør blevet udskiftet, 
og én gammel hovedcentral er blevet udskiftet med 33 
decentrale vekslerinstallationer fordelt på universitetets 
bygninger.

4.2. Fjernvarme

Omsætning fordelt på geografi 2016
 Nettomsætning Jyderup (20.532)
 Nettomsætning St. Merløse (6.583)
 Nettomsætning Roskilde (255.391)Markeret område: Her håndterer vi fjernvarme
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Det giver besparelser og bedre mulighed for præcis styring 
og benchmarking af forbruget.

Samtidig har Fors A/S overdraget de nylagte rør og står for 
den fremtidige vedligehold. Det sikrer, at der er vedholden-
de fokus på at holde forbruget nede også efter at byggeriet 
er afleveret.

Det forventes at RUCs samlede varmebesparelser bliver på 
omkring 3.130.160 kWh/år, hvilket svarer til en reduktion af 
udledningen af CO2 med cirka 353.708 kg.
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Resultat 2016

Ud af en omsætning på cirka 229 millioner kroner fik spil-
devandsselskaberne i Fors-koncernen samlet et underskud 
på cirka 20 millioner kroner. Dette er en negativ budgetaf-
vigelse på 7,1 millioner kr. Budgetafvigelsen skyldes primært 
at driftsomkostningerne blev højere end ventet blandt andet 
som følge af engangsomkostninger på to millioner kroner til 
rensning af et bassin.

Fors Spildevand
Kloakering spiller en stor rolle i forhold til, hvordan vi kan 
ruste os til klimaforandringer, hvordan vi passer på vores 
miljø og ikke mindst, hvordan vi bevarer vores rene drikke-
vand og sikrer folkesundheden.  

Vore 21 renseanlæg renser mere end 20millioner m3 spilde-
vand om året. Spildevandet fra husholdninger og virksomhe-
der bliver ledt til renseanlæggene via vores net af mere end 
2.700 km kloakledninger. På vores renseanlæg bliver spilde-
vandet behandlet i en kompliceret proces, hvor det til sidst 
er så rent, at det uden fare for miljøet kan ledes ud i naturen.

Separatkloakering sikrer bedre vandmiljø 
I 2016 har Fors A/S arbejdet på at separatkloakere landejen-
domme i hele vort forsyningsområdeområde. Formålet med 

at separatkloakere er at adskille regnvand fra spildevand. 
Fordelene ved at separatkloakere 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. 

Nedlæggelse af tørreanlæg
Efter cirka 15 år i drift har Fors A/S i 2016 nedlagt tørre-
anlægget på Bjergmarken Renseanlæg. Da anlægget blev 
etableret i 2000 var der oprindeligt en forventning om, at 
det ville kunne bruges til at omdanne slammet fra et affalds-
produkt til en ressource, der kunne bruges lokalt.

Disse forventninger har desværre vist sig ikke at holde stik. 
På den baggrund har Fors A/S nedlagt tørreanlægget ultimo 
december 2016 og har i stedet afvandet slammet. 
 
Der forventes en samlet miljøgevinst på ca. 125 tons CO2 om 
året ved at nedlægge tørreanlægget – heri iberegnet øget 
udledning af CO2 ved transport af slam. Til sammenligning er 
hver dansker i gennemsnit ansvarlig for en udledning af ca. 
10 tons CO2 årligt.

4.3. Spildevand

Omsætning fordelt på geografi 2016
 Nettomsætning Holbæk (107.073)
 Nettomsætning Lejre (28.116)
 Nettomsætning Roskilde (93.407)Markeret område: Her håndterer vi spildevand
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Mikroplast i Roskilde Fjord
I løbet af de seneste år er der kommet stigende fokus på, 
at mikroplast skader miljøet i have og fjorde. Foreløbig har 
man dog ikke meget kendskab til omfanget og betydningen 
af mikroplast i havet. Så for at finde ud af, hvordan og hvor 
meget mikroplast der udledes, har Fors A/S i 2016 deltaget i 
projektet ’Plastfri Roskilde Fjord’. 

I projektet blev Roskilde Fjord systematisk kortlagt, hvoref-
ter der blev analyseret på, om der foregår transport af plast 
i fødekæden fra ’fjord til bord’. 

I Fors A/S del af projektet har vi afdækket, hvor meget 
mikroplast der løber gennem Bjergmarken Renseanlæg. Til 
det havde Fors A/S opstillet en container, hvor spildevandet 
fra løb igennem. I containeren var en membran, som kunne 
opfange selv helt små stykker mikroplast. Samtidig blev det 
undersøgt, hvor godt man kan opfange mikroplasten. 

Fors A/S afdækning viser at, der kommer så lidt mikroplast 
ud i vandmiljøet via renseanlæg, at det næsten ikke er 
målbart, og at stort set al mikroplast bliver bundet i spilde-
vandsslammet på et velfungerende renseanlæg. Det resultat 
kan bruges til at konkludere, at man skal fokusere på andet 
end renseanlæg, når man vil bekæmpelse af mikroplast i 
vandmiljøet til livs.
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Resultat 2016

Ud af en omsætning på cirka 30 millioner kroner fik vandsel-
skaberne i Fors-koncernen samlet et underskud på cirka 21 
millioner kroner. Det Dette er en positiv budgetafvigelse på 
2,4 millioner kr. Den positive budgetafvigelse skyldes redu-
cerede produktoinsomkostninger og øget salg.

Det store underskud på 21 millioner kroner skyldes at tidli-
gere års overdækning er betalt tilbage til vore kunder.

Fors Vand
Vandet i Fors A/S forsyningsområde bliver indvundet på et 
af vore seks vandværker. Herfra bliver det distribueret ud til 
kunderne via et mere end 1.000 kilometer langt ledningsnet. 
Vi kontrollerer hele tiden drikkevandet for at sikre, at kvali-
teten er i top. I 2016 tog vi 447 drikkevandprøver forskellige 
steder på vores ledningsnet og på vores vandværker. Vi har 
samtidig været opsøgende for at sikre, at naboerne til vores 
vandboringer ikke bruger sprøjtemidler og tager hensyn til 
miljøet.

Sektionering af ledningsnettet 
I 2016 har vi afsluttet et projekt, hvor vi har sektioneret af 
ledningsnettet i Holbæk by. Formålet med at dele led-
ningsnettet op i forskellige zoner er at mindske vandtabet 
i ledningsnettet samt få en højere drikkevandssikkerhed. I 
tilfælde af at der måles en drikkevandsforurening et sted på 

ledningsnettet, kan vi således nemt fokusere vore kræfter 
på den zone, hvor forureningen er målt, og opretholde nor-
malt forsyning i de øvrige sektioner.  

Over de seneste år har Fors A/S investeret i omegnen af 20 
millioner kroner i sektioneringen af ledningsnettet i Holbæk 
by.

Styr på drikkevandssikkerheden
I 2013 blev der indført nationale regler om kvalitetssikring 
af drikkevand. De medførte at vandforsyningsvirksomheder 
i 2014 skulle have udarbejdet en plan for kvalitetssikring af 
deres vandforsyning.  I Fors A/S har vi i 2016 videreudviklet 
vore planer for kvalitetssikring, således at de lever op til – 
og er blevet certificeret efter – ISO-standarden 22.000.

4.4. Vand

Omsætning fordelt på geografi 2016
 Nettomsætning Holbæk (14.617)
 Nettomsætning Lejre (3.123)
 Nettomsætning Roskilde (12.009)Markeret område: Her leverer vi vand
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Miljødata på udledninger af CO2 emissioner, er udelukkende 
beregnet på de største energiressourcer som er indgået i 
selskabets produktionsprocesser 2014 og 2015. Af brænd-
stoffer til transporter er medtaget Fors A/S egne køretøjer 
samt brændstof fra indsamlingsordninger og containerkørsel 
på affaldsområdet. 

Indsamling og opgørelse af miljødata fra alle selskabernes 
produktioner er et område, hvor der er behov for at op-
bygge mere erfaring og blive mere systematiske i datahånd-
tering. Derfor er der knyttet en vis usikkerhed til hvor valide 
datagrundlaget er. Det kan derfor forudses, at datagrundla-
get vil blive korrigeret i takt med at det forbedres.

4.5. Miljø og produktion i tal
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Produktionsdata Enhed 2014 2015
Udvikling % 
2014/2015

Behandlet spildevand m3 18.633.908 20.290.936 8,89 �

Udpumpet drikkevand m3 5.964.560 5.873.269 -1,53 �

Varmeproduktion MWh 463.847 499.156 7,61 �

Modtaget affald på Genbrugspladserne ton 32.420 32.209 -0,65 �

Indsamlet dagrenovation ton 16.892 17.259 2,17 �

Storskrald / haveaffald ton 170 209 22,94 �

Egen produktion af EL kWh 1.144.337 1.260.051 10,11 �

Egen produktion af Biogas m3 803.605 704.578 -12,32 �

Tabellen viser de samlede produktionsdata.

Udledt antal Kg/CO2 pr. produceret enhed i 2014 og 2015

Diagrammet viser opgørelse af kg/CO2 pr. produceret enhed. Graferne synliggør hvor meget der i 2014 og 2015 udledes af 
CO2 emissioner i forhold til det producerede.
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CO2 udledning på
energiforbruget

Enhed 2014 2015
Udvikling % 
2014/2015

Elforbrug t/CO2 4.185 3.096 -26,02 �

Egen El- produktion t/CO2 -348 -332 -4,6 �

Naturgas t/CO2 7.026 7.045 0,27 �

Flaskegas LPG t/CO2 160 280 75 �

Fyringsolie t/CO2 8 8 0 �

Halmforbrug t/CO2 0 0 0 �

Benzin t/CO2 32 28 -12,5 �

Diesel t/CO2 1.203 1.177 -2,16 �

Samlede tons CO2 - udledninger t/CO2 12.107 11.022 -8,96 �

Tabellen viser de samlede tons CO2 udledninger fra energiforbruget (fraregnet Roskilde varme). Med 2014 som baseline viser 
tabellen, at der har været en større produktion på de fleste forsyningsarter. Selvom vi har produceret mere end i 2015 end 
i 2014, så er CO2 udledningerne alligevel faldet med 8,96 %. Det skyldes hovedsaligt, at EL leveret fra nettet i 2015 er faldet 
med 102 g/CO2 pr. kWh.

Køb af varme fra VEKS Enhed 2014 2015
Udvikling % 
2014/2015

Energiforbruget t/CO2 44.923 48.808 8,65 �

Fors A/S har ikke selv muligheden for at påvirke CO2-udledning fra fjernvarmeproduktionen i Roskilde. Derfor er denne op-
gjort særskilt i ovenstående tabel.

Genbrugspladsernes
affaldshåndtering

Enhed 2014 2015
Udvikling % 
2014/2015

Genanvendelse % 76,8 78,0 1,6 �

Forbrænding (nyttiggørelse) % 19,9 18,7 6,0 �

Deponering % 2,8 2,6 7,1 �

Specialbehandling % 0,5 0,5 0,0 �

Bioaffald i % af restaffald % 21,8 23,3 6,88 �
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Vandtab på ledningsnettet Enhed Vand Holbæk Vand Lejre Vand Roskilde

2014 % 11 9,3 7,8

2015 % 9,9 13,8 9,1

Varmetab på ledningsnettet Enhed Varme Jyderup Varme Roskilde Varme St. Merløse

2014 % 21,8 19,9 33,2

2015 % 29,8 18,8 31,0

Produktionsaktiver (2015)

Spildevand
Renseanlæg 
21 stk.

Pumpestationer 
969 stk.

Bassiner 
251 stk.

Hovedledninger 
1.154 km

Vand
Vandværker
6 stk.
Vandtårne 1 stk.

Kildepladser
12 stk.

Råvands-
ledninger 33 km

Hovedledninger
647 km

Varme
Varmeværker
2 stk.

Spids-og
reservelast
centraler 5 stk.

Hovedledninger
211 km

Stikledninger
154 km

Affald
Genbrugs-
pladser 5 stk.
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I Fors A/S er vi cirka 200 medarbejdere. Dem ønsker vi na-
turligvis at være en attraktiv arbejdsplads for. Det kan vi kun 
ved at tilbyde dem attraktive og konkurrencedygtige vilkår.

Vi har en nedskrevet personalepolitik, hvori de retnings-
linjer, der gælder for medarbejderne, er beskrevet. Perso-
nalepolitikken og retningslinjerne er udarbejdet i Fors A/S 
Samarbejdsudvalg, og er således formuleret på baggrund af 
dialog mellem ledelse og medarbejdere.

5. Mennesker

4
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21

44
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Ufaglært

Uddannelses- og arbejdsområder

Kontoradm. udd.
Elever Faglært AC Dir., chefer, ledere

3,7%
Sygefravær
pr. 31/12 2016
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Kvinder
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Mænd

20-29 år

Alderssammensætning
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30-39 år 50-54 år 60-64 år
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På den baggrund skal Medarbejder- og ledelsesakademiet 
bidrage til at højne de rette kompetencer hos medarbejdere 
og ledere samt understøtte deres faglige udvikling. Sam-
tidig skal akademiet sikre, at vi er på ’kompetencemæssig 
forkant’ med virksomhedens behov. 

For at understøtte dette påbegynder vi i 2017 at imple-
mentere værktøjer som understøtter den faglige udvikling. 
Således vil rekrutterings- og MUS-værktøjer samt de enkelte 
lederes og medarbejderes funktionsbeskrivelser blive udar-
bejdet, så de understøtter den rette kompetenceudvikling. 

Ny fælles arbejdsmiljøorganisation
Endnu en følge af dannelsen af Fors A/S i 2016 har været 
behovet for at lave en struktur for en ny arbejdsmiljøorga-
nisation (AMO), som passer til vores øvrige samarbejds- og 
ledelsesstrukturer.
Ved valg af struktur var ”nærhedsprincippet” vigtigt, det 
vil sige, at det skal være let for medarbejderne at komme i 
kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant.

Det blev besluttet at etablere AMO i to niveauer med et ar-
bejdsmiljøudvalg (AMU) og seks underliggende arbejdsmiljø-
grupper. I maj 2016 blev de ni arbejdsmiljørepræ-sentanter 
og seks arbejdsledere valgt for en toårig periode, og et godt 
fundament for det fremtidige arbejdsmiljøarbejde etableret.
Den første større opgave for det nye AMO var at gennem-
føre arbejdspladsvurde-ringer (APV). Den blev gennemført 
i efteråret. Der blev gennemført APV i alle afdelinger og på 
alle arbejdsområder.
I 2017 vil AMO blandt andet fokusere på at formulere en 
”Politik for et sundt arbejdsliv” og en ”Stresspolitik” med 
fokus på forebyggelse af stress.

Fra tre virksomhedskulturer til én
En af de store indsatser på medarbejderområdet i 2016 har 
været at understøtte udviklingen fra tre virksomhedskultu-
rer til én. Et vigtigt element af det har været finde frem til 
vores fælles leveregler og identificere, hvad vi vil have skal 
være det bærende fremadrettet, og som kan samle os.

De første skridt henimod at få identificeret levereglerne i 
Fors A/S, blev taget på en workshop for Samarbejdsudvalget 
og den samlede ledelse. Efter en række justeringer, hvor 
medarbejdere i de forskellige afdelinger havde mulighed 
for at komme med deres bidrag, er vi kommet frem til fire 
leveregler, som er: 

• Vi skaber forandring gennem engagement
• Sammen tager vi ansvar for helheden
• Vi tør udfordre det sikre, og indrømmer gerne fejl
• Vi har det gerne sjovt i en tillidsfuld omgangstone

Vi vil i 2017 iværksætte tiltag som kan understøtte de fire 
leveregler.

Endnu et element i at få en fælles kultur er at skabe fæl-
les referencerammer og traditioner. Som led heri har vi 
påbegyndt aktiviteter som nytårskur, sommerfest og fælles 
kvartalsmøder. Ligeledes har vi holdt ’åbent hus’, hvor med-
arbejderne har besøgt hinandens afdelinger. 

I de enkelte afdelinger er der blevet afholdt teambuilding-
arrangementer, som har budt på alt fra fodring af strudse, 
riffelskydning, fisketur til fælles madlavning. 

Medarbejder- og ledelsesakademi
I 2016 har vi som et af vores strategiske projekter igangsat 
arbejdet med at etablere et Medarbejder- og ledelsesa-
kademi. Formålet med akademiet er at få en struktureret 
tilgang til efteruddannelse og kompetenceudvikling både til 
gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder og le-
der. Samtidig ønsker vi at udnytte vores kursusbudget bedst 
muligt, og – i det omfang det er muligt – afholde kurser in 
house for herigennem at skabe et fælles sprog og fælles 
referenceramme i hele organisationen. 



Side 36 | Fors A/S – Tænk nyt, tal klart, skab forandringer

6 Organisation – tænk nyt, tal klart, 
skab forandringer

De godt 200 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.

På den baggrund er en af de opgaver, som blev prioriteret 
højt i Fors A/S i 2016 at skabe et fælles fundament, som 
består af strategi, leveregler, idegrundlag og vision. Dette 
arbejde blev struktureret i en planlagt proces bestående af 
en strategisk analyse og efterfølgende iværksættelse af den 
strategiske udvikling.

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

Strategisk udvikling
Efter den strategiske analyse skal der udvikles strategier for 
fremtidens position for Fors A/S. 

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. 

Sammen om strategi
Mens processen med at udarbejde strategi, leveregler og vi-
sion har været stramt styret, er selve arbejdet med at udar-
bejde de forskellige elementer i Fors A/S fundament blevet 
gjort i en involverende proces, som alle medarbejdere har 
været en del af. Alle medarbejdere har således været med i 
en arbejdsgruppe, hvor de har udviklet ideer til strategiske 
projekter, som skal løfte virksomheden. Det har resulteret 
i 20 strategiske projekter. Herefter er de blevet kvalificeret 
af Samarbejdsudvalg, ledergruppe og til sidst bestyrelsen. 
Projekterne iværksættes i perioden 2016 til 2020, og bliver 
afgørende indsatser for, at Fors A/S kan leve op til de for-
ventninger som ejerne har til os.
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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)

De tre første strategiske projekter er allerede iværksat.
Det er:
• Klar profil.
• Tavlemødekoncept, samt intern mål- og resultatstyring. 
• Medarbejder og ledelsesakademi.

Klar profil skal gøre os skarpe på, hvad vi vil stå for som 
virksomhed. Tavlemøderne skal understøtte den effektive 
organisation og opnåelse af synergier, mens medarbejder- 
og ledelsesakademiet skal give os engagerede medarbej-
dere med de rigtige kompetencer – nu og i fremtiden.  

Arbejdet med at identificere og fastsætte vore leveregler er 
beskrevet i denne rapports afsnit 5.

Idegrundlag og vision på plads
Det er svært – for ikke at sige umuligt – at lægge en strategi 
uden at vide i hvilken retning strategien skal understøtte. Vi 
har i 2016 derfor også fastlagt et idegrundlag og en vision, 
som vil være pejlemærkerne for vores strategiske indsats 
frem mod 2020 og som samtidig skal sikre, at vi lever op til 
vore ejeres forventninger til os.

Idégrundlag
Med kunden i centrum leverer Fors A/S miljørigtige og ef-
fektive 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.

Fælles fundament på plads
Organisatorisk har vi således i 2016 arbejdet målrettet på 
at skabe ét fælles selskab – af gavn såvel som af navn. Eller 
med andre ord: Det fælles fundamentet som skal gøre det 
muligt for os, at indfri de ambitioner, som vi blev født med: 
Effektivisere for 50 millioner kroner årligt, understøtte det 
regionale erhvervslivs udvikling, bidrage til byudviklingen, 
have en ambitiøs klima- og miljøprofil samt være en attrak-
tiv arbejdsplads.

6.2. Fælles standarder
Da Holbæk, Roskilde og Lejre forsyninger fusionerede pr. 1. 
januar 2016, var det fra starten en ledelsesmæssig ambition, 
at Fors A/S skulle have et effektivt kvalitetsledelsessystem 
og levere en høj fødevaresikkerhed. 

Mindre end et år efter har Fors A/S certifikaterne, der vid-
ner om opnåelse af kravene. Fors A/S er nu ISO 9001-certi-
ficeret (kvalitet) og ISO 22000-certificeret (drikkevandssik-
kerhed).

Til trods for at det kan virke voldsomt at gennemføre en 
certificeringsproces samtidig med en fusionsproces, har 
ISO-certifikaterne vist sig at være et solidt støtteben for 
fusionen. Via fusionen er det bedste fra de tre tidligere sel-
skabers måder at løse opgaverne på udmøntet i nye fælles 
arbejdsgange. 

Målet er at sætte kundernes krav og forventninger i fo-
kus, uanset om kunderne kommer fra Holbæk Kommune, 
Lejre Kommune eller Roskilde Kommune. Certifikaterne er 
startskuddet på en proces hvor Fors A/S vil skabe løbende 
forbedringer for kunderne på drikkevand, fjernvarme, spil-
devand og affald.
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Strategiske fokusområder og projekter

Fokusområderne og projekterne er placeret i figuren
herunder i en visualisering af vejen til visionen.

Kundeorientering gennemsyrer vores opgaver:
1.1 God kundeoplevelse
1.2 Skoletjeneste/besøgstjeneste
1.3 Optimering af processer, bemanding og arbejdstid
1.4 Klar profil

Realisering af gevinster og fortsat optimering:
2.1 IT, digitalisering og automatisering
2.2 Bedre udnyttelse af data
2.3 Grundlag for investeringsplanlægning og prioritering*
2.4 Optimere udbud og indkøb

Faglighed for at sikre de bedste løsninger:
3.1 Medarvejder- og ledelsesakademi
3.2 Fors 2.0 produktionsoptimering
3.3 Ekstern/intern opgavevaretagelse
3.4 Intern kommunikation og vidensdeling

Ambitiøs miljø- og klimaprofil:
4.1 Grønt regnskab
4.2 Energi- og miljøbesparelser samt genbrug
4.3 Alternative energikilder
4.4 Ny regnvandshåndtering*

Vækst for at skabe robusthed:
5.1 Tavlemødekoncept samt intern mål og resultatstyring
5.2 Effektiv drifts- og projektmodel
5.3 Nye symbioser med eksterne*
5.4 Udvidelse af vores løsninger i hele forsyningsområdet*

* Mulighed for konkret inddragelse af ejerne i projektet

Fig. Strategiske projekter 2016-2020
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