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140. Godkendelse af dagsorden (B) Alle  
141. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Alle  
142. Gensidig orientering (O) Alle  
143. Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O) Alle  
144. Budgetopfølgning Q3 2016 (B) Alle  
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Alle  
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Punkt .: Overblik
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155. Eventuelt (O) Alle  
 

Punkt .: Overblik

2



Torben Jørgensen har meldt afbud til dagens bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Beslutning for punkt 140: Godkendelse af dagsorden (B)
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Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender dagsordenen.   
 
 

 

Punkt 140: Godkendelse af dagsorden (B)
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Søren Jensen ønsker til punkt 135 Ny struktur for genbrugspladser i Holbæk Kommune (B) at tilføje "jeg er enig i
at give et løft til de 3 komplette genbrugspladser med 3 haveaffaldspladser, men jeg er af den opfattelse at Jernløse
efter min mening får positiv særbehandling ved etablering af en omkostningsbelastende, ubemandet og halv-
automatiseret genbrugsplads, idet der ikke er geografiske argumenter for etablering af en sådan, specielt når der
sammenlignes med de afstande, kunderne har i det nordlige område."

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet 17. november 2016.

Beslutning for punkt 141: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

5



 

 

 

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

   
Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender referatet af seneste bestyrelsesmøde. 
 
 

 

Punkt 141: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)
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• Bilag 141.1 - Referat af bestyrelsesmøde 2016_11_17 - 1.0.pdf
Bilag til Punkt 141: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Beslutning for punkt 143: Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O)
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Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O) 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsresume:  
På sit møde 14. juni 2016 besluttede bestyrelsen for Fors A/S at melde sig ind i arbejds-
giverorganisationen DI. Bestyrelsen understregede da, at den ved indmeldelsen i DI ikke 
vil bidrage med økonomisk støtte til politiske partier. 
 
Sagsfremstilling:   
Fors A/S har modtaget en henvendelse fra DI om, hvorvidt Fors A/S ønsker at bidrage til 
støtte af politiske partier. 
 
På baggrund af bestyrelsens beslutning om at vælge DI som arbejdsgiverorganisation – 
og om at den ved indmeldelsen i DI ikke ønskede at bidrage med økonomisk støtte til 
politiske partier – fremsender Fors A/S ønske om fortsat fritagelse for betaling af bidrag 
til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt over medlemskontingentet. 
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 

 
 

Punkt 143: Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O)
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• Bilag 143.1 - underskrevet erklæring.pdf
Bilag til Punkt 143: Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O)
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Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for Q3.
Beslutning for punkt 144: Budgetopfølgning Q3 2016 (B)

13
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Budgetopfølgning Q3 (B) 
 

Sagsbehandler: CV 

 
Sagsresume:  
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der 
skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, fi-
nansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. 
 
Sagsfremstilling:   
Budgetopfølgningen for Fors-koncernen tager udgangspunkt i årsbudgettet vedtaget af 
de tidligere selskabsbestyrelser – det såkaldte ankerbudget, som ligger til grund for pris-
fastsættelsen. For Fors A/S vedkommende er de tre tidligere budgetter konsolideret ud 
fra de oprindelige serviceselskaber.  
 
Budgetterne er ligeligt fordelt over 12 måneder, dog er der for varmeselskabernes ved-
kommende lavet en periodisering af omsætning og direkte produktionsomkostninger, 
så det afspejler sædvanligt kundeforbrug over året. 
 
Der vil kvartalsvis blive fulgt op i forhold til ankerbudgettet. I gennemgangen vil der blive 
kommenteret på væsentlige afvigelser på både koncern- og selskabsniveau.  
 

 

Bemærk: Fremadrettet vil resultatopgørelsen blive suppleret af internationale beteg-
nelser, som gør det muligt at sammenligne resultatlinjer med andre virksomheder. 
 
Det drejer sig om: 

- Resultat før afskrivninger (EBITDA) - Earnings Before Interests, Taxes, Deprecia-
tion and Amortisation  

- Resultat før renter (EBIT) - Earnings Before Interests and Taxes Resultat før 
skat (EBT) - Earnings Before Taxes 

 

Fors Holding A/S

Resultat                                         
mkr.

Real
Q3

Budget 
Q3

Afv
Q3

EQ3- 
2016

EQ2- 
2016

EQ3-EQ2 
Afv B2016 R2015

Nettoomsætning 484,8 488,5 -3,7 660,6 689,2 -28,6 700,7 691,7
Drifts- og administrationsomkostninger -331,3 -356,0 24,7 -465,4 -495,7 30,3 -505,5 -507,3
Resultat før afskrivninger 153,5 132,5 21,0 195,2 193,5 1,7 195,2 184,4

Afskrivninger -135,8 -121,5 -14,3 -183,8 -183,7 -0,1 -165,2 -170,3
Resultat før renter 17,6 11,0 6,7 11,4 9,8 1,6 30,0 14,1

Finansielle poster netto -12,7 -15,7 3,0 -19,7 -19,5 -0,2 -21,3 -14,9
Årets resultat før skat og regulering 4,9 -4,7 9,6 -8,3 -9,7 1,4 8,7 -0,8

Punkt 144: Budgetopfølgning Q3 2016 (B)

14



 

  

 

Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S og Fors A/S 
- Vedtægter for Fors Holding A/S og Fors A/S 
- Selskabsloven 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Resultatet for Q3 ligger 9,6 millioner kr. bedre end budget på trods af, der er indregnet 
ekstra regnskabsmæssige afskrivninger på 13 millioner kr., som effekt af værdiregule-
ringen af anlægsværdierne ved etablering af koncernen – her er der primært tale om 
Fors Spildevand Holbæk A/S. Herudover er der i Fors A/S driftsført fusionsomkostninger 
på 4,6 millioner kr., som ikke var budgetteret. Forbedringen skyldes herefter væsentlig 
lavere drifts- og administrationsomkostninger. 
 
Fors Affald Holbæk A/S har således besparelser på dagrenovationen på knap 8 millioner 
kr. og Fors Varme Holbæk Jyderup A/S har besparelser på omkostninger til varmepro-
duktion knap 7 millioner kr. primært som følge af en lavere gaspris. Øvrige besparelser 
skyldes for en del, at udgiften endnu ikke er afholdt. 
 
For året forventes et underskud på 8,3 millioner kr., hvilket er 1,4 millioner kr. bedre 
end estimatet ved halvåret. I dette estimat er indregnet udbetaling af 2 millioner kr. til 
varmekunderne i Jyderup i forbindelse med årsafregningen.  Resten skyldes forventet 
meromsætning i vandselskaberne og omkostningsbesparelser herunder i Fors A/S. 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   

Fors Holding A/S
mkr.

Resultat før skat og 
regulering   mod 
budget                                 

Real
Q3

Budget 
Q3

Afv
Q3

EQ3- 
2016

EQ2- 
2016

EQ3-
EQ2 Afv B2016 R2015

Affald, Holbæk 10,6 2,9 7,7 8,1 7,6 0,5 5,1 5,4

Spildevand, Holbæk 6,4 12,7 -6,3 1,9 0,9 1,0 14,6 -2,4
Spildevand, Lejre -2,4 -2,6 0,2 -3,5 -3,4 -0,1 -3,4 -1,0
Spildevand, Roskilde 15,7 9,7 6,0 14,9 14,9 0,0 13,0 -7,0

Vand, Holbæk 1,8 1,3 0,5 -0,8 -1,0 0,2 1,0 -1,9
Vand, Lejre 0,0 -0,9 0,9 -0,6 -1,2 0,6 -1,2 -0,5
Vand, Roskilde -1,1 -2,8 1,7 -1,9 -3,0 1,1 -1,7 1,9

Varme, Jyderup 6,6 -0,1 6,7 4,0 6,0 -2,0 -0,3 7,4
Varme, Roskilde -24,1 -24,7 0,6 -23,0 -23,0 0,0 -18,1 -3,1
Varme, St. Merløse -0,5 -0,3 -0,2 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,1

Grøn Energi 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Fors A/S -8,1 0,1 -8,2 -7,0 -7,0 0,0 0,0 -1,2
Fors Holding A/S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,6
I alt 4,9 -4,7 9,6 -8,3 -9,7 1,4 8,7 -0,8

Punkt 144: Budgetopfølgning Q3 2016 (B)
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At bestyrelsen godkender budgetopfølgning for Q3.  
 
 
 

 
 

Punkt 144: Budgetopfølgning Q3 2016 (B)
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Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q3.
Beslutning for punkt 145: Projektopfølgning Q3 2016 - Varme (B)

17
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Projektopfølgning Q3 - 2016 – Varme (B) Sagsbehandler:  BN 
   

   
Sagsresume: 
Ifølge Forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der 
skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, fi-
nansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen, 
er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. 
 
Budgetopfølgning på anlægsprojekter: 
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: 
 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt 

økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. 
 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 

nedslidning, fx kloakrenoveringer. 
 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er 

forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Investeringsbudgetterne for 2016 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående 
skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store pro-
jekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning. 
 
Sagsfremstilling: 
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt res-
sourceforbrug. 
 

 
 
Årets store projekter: 
 Solvarmeanlæg i Jyderup. 
 Fjernvarmekonvertering i Himmelev. 
 Renovering af fjernvarmeledninger i Roskilde bl.a. Østre Ringvej. 

Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. 
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen. 
- Lov nr. 1307 af 24/11/2014 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (med 

efterfølgende revisioner). 

Punkt 145: Projektopfølgning Q3 2016 - Varme (B)
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Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
Alle årets projekter er igangsat og forventes afsluttet i år. 
 
Ved Q1 rapportering var estimat for årets samlede anlægsinvestering 95,2 millio-
ner kr. det var en budgetforøgelse på 16,6 millioner kr. i forhold til ankerbudgettet 
grundet: 
- Udvidelse af budgetrammen til Solvarmeanlægget i Jyderup på 3,8 millioner 

kr. (på bestyrelsesmøde 21 marts 2016). 
- Overførsel af budget fra ikke afsluttede projekter i 2015 i Fors Varme Roskilde 

A/S på 11,8 millioner kr.  
 
Ved Q2 rapportering var estimatet for årets samlede anlægsinvestering 95,0 milli-
oner kr. det var en fastholdelse af estimatet i forhold til Q1, hvilket blev begrundet 
med: 

- Projekt Jyderup Solvarme var forsinket grundet lodsejerforhandlinger og myn-
dighedsbehandlingen. Forsinkelsen forventedes indhentet i løbet af Q3. 

- Projekt Himmelev Konvertering (kundeprojekt) oplevede stor tilslutning ved 
borgermøder, og at mange ejendomme gerne ville tilsluttes fjernvarmen. I år 
kobles Stryhns og Himmelev Strandpark på fjernvarme. 

Ved denne Q3 rapportering er estimat for årets samlede anlægsinvesteringer 86,8 
millioner kr. – det er en reduktion fra Q2 på 8,2 millioner kr. Udviklingen fra Q2 
begrundes med: 

- Både Jyderup Solvarme og Himmelev Konvertering (kundeprojekt) forløber som 
forventet ved Q2.  

- Der var budgetteret med udarbejdelse af Udviklings- og Renoveringsplan i både 
Jyderup og St. Merløse – projektet er ikke igangsat i 2016, og der er afsat budget 
hertil i 2017. 

- Der er i alle selskaberne afsat budgetrammebeløb til akutte reinvesteringsbe-
hov – disse rammer er ikke udnyttet fuldt ud i år (besparelse). 

- Budget til reinvestering i spids- og reservelastcentral på RUC på 4,5 millioner kr. 
afventer stillingtagen fra VEKS, og er derfor ikke igangsat. Der er afsat budget 
hertil i 2017.  

- Den verserende voldgiftsag med Kamco har ikke fundet sin afslutning – ved års-
afslutning vil det blive vurderet, om der skal ske yderligere hensættelse til pro-
ces og erstatning i denne sag (er ikke indeholdt i estimatet). 

- Den verserende sag med VEKS om transmissionsledning til Risø har ikke fundet 
sin afslutning. Ved årsafslutning skal det vurderes om der skal ske yderligere 
hensættelse til proces og erstatning i denne sag (er ikke indeholdt i estimatet). 

Økonomi:   
De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 86,8 millioner kr. udviklingen 
i forhold til ankerbudget og tidligere estimater kan indeholdes i regulering af de 
optagne lån til selskaberne. 
  
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3. 
 

Punkt 145: Projektopfølgning Q3 2016 - Varme (B)
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Bilag:   
-  

 

 
 

 

Punkt 145: Projektopfølgning Q3 2016 - Varme (B)
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Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q3.
Beslutning for punkt 146: Projektopfølgning Q3 2016 - Vand (B)
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Projektopfølgning Q3 - 2016 – Vand (B) Sagsbehandler:  BN 
   

   
Sagsresume: 
Ifølge Forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansie-
ringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen, er der 
en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. 
 
Budgetopfølgning på anlægsprojekter: 
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: 
 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, for 

eksempel nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. 
 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 

nedslidning, fx kloakrenoveringer. 
 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget 

til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Investeringsbudgetterne for 2016 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående 
skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projek-
ter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning. 
 
Sagsfremstilling: 
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt ressour-
ceforbrug. 
 

 
 
 
Årets store projekter: 
 Fjernaflæste vandmålere i Lejre og Roskilde. 
 Sektionering af ledningsnet i Holbæk. 
 Nødforsyning fra Roskilde til Ågerup. 

Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. 
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen. 

Punkt 146: Projektopfølgning Q3 2016 - Vand (B)
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- Lov nr. 469 af 12/06/2009 – Lov om vandsektorens organisering og økonomi-
ske forhold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner).  

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

Høring:   
- 
 

  

Fors A/S vurdering:   
Ved Q1 rapportering var estimat for årets samlede anlægsinvestering 32,1 millio-
ner kr. det var en budgetforøgelse på 6,8 millioner kr. i forhold til ankerbudgettet 
grundet: 
- Overførsel af budget fra ikke afsluttede projekter i 2015 i Fors Vand Roskilde 

A/S på 5,8 millioner kr.  
- Udvidelse af sektioneringsprojekt i Holbæk med 1 millioner kr. 
 
Ved Q2 rapportering var estimat for årets samlede anlægsinvestering 32,4 millio-
ner kr. Det var en fastholdelse af estimatet i forhold til Q1, dog bemærkedes: 

- At nødforsyning til Ågerup blev forsinket pga. lodsejerforhandlinger vedr. cykel-
stitracé, som ledningen skal ligge i. Forsinkelsen forventedes indhentet i løbet 
af Q3. 

Ved denne Q3 rapportering er estimatet for årets samlede anlægsinvesteringer 
27,1 millioner kr. Det er en reduktion fra Q2 på 5,3 millioner kr. Udviklingen fra Q2 
begrundes med: 

- Nødforsyning til Ågerup er fortsat forsinket. Der er gennemført licitation for en-
treprenør i oktober 2016, og der er kommet et godt tilbud. Det forventes, at 
projektet kan gennemføres inden for det afsatte budget i 2017 (besparelse på 
3 millioner kr.). 

- Der er i alle selskaberne afsat budgetrammebeløb til akutte reinvesteringsbe-
hov – disse rammer er ikke udnyttet fuldt ud i år (besparelse på 1,3 millioner 
kr.). 

- Der er udstykningsprojekter hvor der har været forsinkelser fra udstykker (be-
sparelse 1 millioner kr.). 

- Opsætning af fjernaflæste målere er forløbet planmæssigt. 
- Sektionering i Holbæk er efter aftale med Produktion udvidet geografisk – og er 

udført planmæssigt. 

Økonomi:   
De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 27,1 millioner kr. – i forhold 
til ankerbudget er der en forøgelse på 1,9 millioner kr. som skyldes overførslen af 
budget til sektionering i Holbæk fra 2015 til 2016. Ændringerne i budget kan finan-
sieres ved regulering af låneoptag. 
  
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3. 
 
Bilag:   
-  
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Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q3.
Beslutning for punkt 147: Projektopfølgning Q3 2016 - Spildevand (B)
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Projektopfølgning Q3 - 2016 – Spildevand (B) Sagsbehandler:  BN 
   

   
Sagsresume: 
Ifølge Forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der 
skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, fi-
nansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgnin-
gen, er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. 
 
Budgetopfølgning på anlægsprojekter: 
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: 
 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx 

nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. 
 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 

nedslidning, fx kloakrenoveringer. 
 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er 

forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Investeringsbudgetterne for 2016 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående 
skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store pro-
jekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.  
 
Sagsfremstilling: 
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt res-
sourceforbrug. 
 

 
 
 
Årets store projekter: 
 Kloakering af Orø etape 1. 
 Kloakering af Hestehavevej, Hvalsøvej i Lejre. 
 Separatkloakering i Ågerup. 
 Separatkloakering i Øm og Tølløse. 
 Afskærende ledning Ågerup til Roskilde. 
 Om/udbygning af Viby Renseanlæg. 
 Strukturprojekter i relation til Holbæk Renseanlæg. 
 Ledningsrenovering ved strømpeforring. 
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Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. 
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen. 
- Lov nr. 469 af 12/06/2009 – Lov om vandsektorens organisering og økonomi-

ske forhold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner).  
- LBK nr. 633 af 07/06/2010 – Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spil-

devandsforsyningsselskaber mv. (med efterfølgende revisioner).  
 
Høring:   
- 
 

  

Fors A/S vurdering:   
Ved Q1 rapportering var estimat for årets samlede anlægsinvesteringer 236,6 mil-
lioner kr. Det var en reduktion på 6,0 millioner kr. i forhold til ankerbudgettet grun-
det: 

- Overførsel af budget fra ikke afsluttede projekter i 2015 i Fors Spildevand 
Roskilde A/S på +28,7 millioner kr.  

- Forøgelse af budget til separering i Ågerup og afskærende ledning fra Ågerup 
til Roskilde som følge af projektudvidelse. Reduktion af kloakering i det åbne 
land (Lille Valbyvej), da projektet var sammenhængende med afskærende 
ledning fra Ågerup – samlet reduktion på 1,8 millioner kr. 

- Udskydelse af strukturprojekter i Holbæk som konsekvens af spildevandspla-
nens status – reduktion på 29,5 millioner kr. 

- Reduktion af Øm separatkloakering (delvis udskydelse til 2017) og forøgelse 
som opfølgning på separatkloakering i Kirke Hyllinge fra 2015 – samlet reduk-
tion 1 millioner kr. 

- Reguleringer af flere mindre projekter i Roskilde – samlet reduktion 2,4 mil-
lioner kr. 

 
Ved Q2 rapportering var estimat for årets samlede anlægsinvestering 180,5 milli-
oner kr. Det var en reduktion af estimatet i forhold til Q1 på 56,1 millioner kr. som 
skyldtes at: 

- Kloakering på Hestehavevej, Hvalsøvej blev udskudt, da spildevandsplan for 
Lejre Kommune ikke blev vedtaget planmæssigt, og der derfor ikke var 
grundlag for projektet endnu – reduktion 4,5 millioner kr. 

- Separatkloakering i Øm og Tølløse blev igangsat med projektering, men for-
sinkedes grundet manglende projektlederressourcer. Samlet reduktion fra 
Q1 til Q2 på 9,0 millioner kr. 

- Kloakering af Orø fik godkendt udvidelse af budgettet på bestyrelsesmødet 
28. april 2016 fra 16 millioner kr. til 37 millioner kr. Projektet blev igangsat 
lidt forsinket. Forventningen var at budgetudvidelsen først anvendes i bud-
get 2017. 

- Kloakering af losseplads i Audebo (perkolat) blev udskudt, da der ikke var 
grundlag i spildevandsplanen – reduktion 2 millioner kr. 

- Byggemodninger ved bl.a. Brorfelde og Holbæk arena blev udskudt da plan-
lægningen ikke var klar – reduktion 9,5 millioner kr. 

- Afskærende ledning fra Ågerup var igangsat, men blev forsinket som følge af 
lodsejerforhandlinger – medfører reduktion på 5,8 millioner kr.  

- Separering i Ågerup forløber planmæssigt. 
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- Om/udbygning af Viby Renseanlæg blev igangsat med projektering – men 
pga. manglende projektlederressourcer var projektet forsinket. Reduktion 
fra Q1 til Q2 på 6,8 millioner kr. 

- Ledningsrenovering med strømpeforring blev reduceret i Roskilde som følge 
af reduceret behov – reduktion 4,6 millioner kr. 

- Reinvesteringer i produktionsanlæg i Roskilde blev reduceret – samlet reduk-
tion 7,6 millioner kr. 

- Regulering af flere mindre projekter i alle selskaber – samlet reduktion 6,3 
millioner kr. 
 

Ved denne Q3 rapportering er estimat for årets samlede anlægsinvesteringer 
153,5 millioner kr. – det er en reduktion fra Q2 på 27,0 millioner kr. Udviklingen 
fra Q2 begrundes med:  

- Kloakering af Orø og Ebberup Mosehuse er forsinket hvilket betyder, at bud-
gettet for 2016 reduceres. Arbejderne fortsætter i 2017 – reduktion 4,3 mil-
lioner kr. 

- Afslutning af 2015 projekter i Holbæk gennemført med besparelse på 2,1 mil-
lioner kr. 

- Kloakering af Holbæk Arena er ikke gennemført - reduktion 2,0 millioner kr. 
- Planarbejder med implementering af spildevandsplan, klimatilpasning og da-

takvalitet i Holbæk er ikke gennemført i 2016 – besparelse 2,2 millioner kr.   
- Separatkloakering i Ågerup er forløbet planmæssigt og afsluttes i 2016.  
- Afskærende ledning fra Ågerup er forsinket og udføres i 2017. Der har været 

licitation på entreprisen, og det forventes at projektet kan udføres inden for 
det afsatte budget i 2017 – besparelse 6,7 millioner kr. 

- Projektering af om/udbygning af Viby Renseanlæg pågår men er forsinket – 
reduktion 1 millioner kr.  

- Ledningsrenovering med strømpeforring er under udførelse planmæssigt – 
der har været reduceret renovering i Roskilde som følge af reduceret behov 
– besparelse 3,4 millioner kr. 

- Der er i alle selskaberne afsat budgetrammebeløb til akutte reinvesterings-
behov på ledningsnet og produktionsanlæg – disse rammer er ikke udnyttet 
fuldt ud i år – besparelse på 5,3 millioner kr. 
 

Økonomi:   
De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 153,5 millioner kr. – i forhold 
til ankerbudget er det en reduktion på 89,2 millioner kr. Reduktionen kan reguleres 
i reducerede låneoptag i Roskilde og Holbæk. I Lejre er der budgetteret med for-
højet investeringsniveau i de 2017-2019 hvor overdækningen fra 2016 anvendes. 
  
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3. 
 
Bilag:   
-  
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Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q3.
Beslutning for punkt 148: Projektopfølgning Q3 2016 - Affald (B)
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Projektopfølgning Q3 - 2016 – Affald (B) Sagsbehandler:  BN 
   

   
Sagsresume: 
Ifølge Forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der 
skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, fi-
nansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgnin-
gen, er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. 
 
Budgetopfølgning på anlægsprojekter: 
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: 
 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx 

nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. 
 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 

nedslidning, fx kloakrenoveringer. 
 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er 

forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Investeringsbudgetterne for 2016 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående 
skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store pro-
jekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning. 
 
Sagsfremstilling: 
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt res-
sourceforbrug. 
 

 
 
Årets store projekter: 
 Ombygning af Tølløse/Jernløse genbrugspladser. 
 Indkøb af materiel. 

Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. 
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen. 
- Lov nr. 1309 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om Affald (med efterfølgende re-

visioner). 
  

Høring:   
- 
 
 

  

Fors A/S vurdering:   
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Ved Q1 rapportering var estimat for årets samlede anlægsinvestering 13,3 millio-
ner kr. Dette var fastholdelse af ankerbudgettet. 
 
Ved Q2 rapportering var estimat for årets samlede anlægsinvestering 3,0 millioner 
kr. Dette var en reduktion af estimatet i forhold til Q1 på 10,3 millioner kr. grundet: 

- Projekt ombygning af Tølløse/Jernløse Genbrugspladser ikke blev igangsat.  

Ved denne Q3 rapportering er estimat for årets samlede anlægsinvesteringer 2,1 
millioner kr. – det er en reduktion fra Q2 på 0,9 millioner kr. Udviklingen fra Q2 
begrundes med: 

- Der er bogført 0,3 millioner kr. til forundersøgelser og kundeinddragende pro-
ces vedr. Tølløse/Jernløse Genbrugspladser (forøgelse på 0,3 millioner kr. i for-
hold til Q2). 

- Håndtering af overfladevand på Tornved Genbrugsplads er ikke udført i 2016. 
Der har været dialog med Holbæk Kommune om håndtering af vandløb (udsky-
delse af 0,8 millioner kr.). 

- Der var afsat 0,5 millioner kr. til genbrugsbutik i Tornved i budget 2016. Gen-
brugsbutikken gennemføres som forsøg med julemarked den 11. december og 
der arbejdes videre med ideen i 2017 (besparelse 0,4 millioner kr.). 

- Indkøb af materiel forløber planmæssigt. 
 

Økonomi:   
De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 2,1 millioner kr. – i forhold til 
ankerbudget er det en reduktion på 11,2 millioner kr. Investeringerne gennemfø-
res i 2017/2018 og beløbet hensættes hertil. 
  
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3. 
 
Bilag:   
-  
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Bestyrelsen fastlagde at kriterierne, som skal danne baggrund for analysen, der skal lede frem til bestyrelsens
beslutning om placering af domicil og samling af de administrative funktioner er:
• Den velfungerende og effektive organisation (ex. kommunikation, samarbejde, ledelse og organisationsudvikling).

• Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere (ex. tilgængelighed – adgang til offentlig transport og
tilkørselsforhold i egen bil).
• Optimal økonomi i såvel investering som driftsfase (ex. geografisk placering, salg sammenholdt med nybygget
samt drift og vedligehold af nuværende bygningsmasse).

Bestyrelsen besluttede, at analysen som skal ligge til grund for beslutning om placering af domicil, skal
gennemføres af ekstern konsulent. Direktionen bemyndiges til at igangsætte processen ved indhentning af tilbud
hos tre rådgivere.

Bestyrelsen besluttede, at der skal være en høj grad af medarbejderinvolvering i udviklingen af bestyrelsens
beslutningsgrundlag.

Beslutning for punkt 149: Kriterier for samling af de administrative funktioner (B)
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Kriterier for samling af de administrative funktioner (B) 
 

Sagsbehandler: MIKB 

 
Sagsfremstilling: 

  

Fors A/S har i dag sine administrative funktioner placeret på henholdsvis Betonvej 12 i 
Roskilde og Tåstrup Møllevej 5 i Holbæk, hvor ca. 110 administrative medarbejdere er 
samlet. Alle selskabets ca. 190 medarbejdere er dog formelt allokeret til de to adresser, 
men en række medarbejdere fra Produktion møder direkte ind på produktionsfacilite-
terne. 
 
Som det fremgik af potentialeafklaringen, er det et væsentligt bidrag til effektiviseringen 
af Fors A/S, at alle administrative og visse tekniske funktioner samles i ét centralt byg-
ningskompleks. Produktionsfaciliteter såsom renseanlæg, fjernvarmeværker og gen-
brugspladser vil derimod fortsat være placeret decentralt. Derfor vil der også fortsat 
være medarbejdere, som møder direkte ind på produktionsfaciliteterne. 
 
Formålet med at samle de administrative funktioner er således at understøtte opnåel-
sen af synergier som led i etableringen af Fors A/S. En samling af de administrative funk-
tioner (på en af de eksisterende lokationer eller ved at bygge/leje nyt domicil) er således 
en grundlæggende forudsætning for at opnå de gevinster på små 50 millioner kroner, 
som analyserapporten oprindeligt slog fast. Disse synergier er på nuværende tidspunkt 
indarbejdet i virksomhedens 10-årsbudgetter. 
 
Alternativer til samling af de administrative funktioner 
I forhold til den fremtidige placering af de administrative funktioner kan Fors A/S også 
vælge at forblive på de to nuværende adresser. Dermed går man dog glip af forventede 
stordriftsfordele i relation til samling af medarbejderne. Til gengæld undgår selskabet at 
skulle investere et større beløb på kort sigt, ligesom der kan være en positiv branding-
effekt i forhold til ejere og kunder ved at demonstrere mådehold. 
 
Alternativet til at forblive delt er at samle aktiviteterne på én adresse. Det kan enten ske 
ved at flytte sammen på én af de to eksisterende adresser eller ved at bygge nyt. Det er 
imidlertid ikke umiddelbart muligt, at samle alle administrative funktioner på én af de 
to eksisterende hovedadresser (Tåstrup Møllevej i Holbæk eller Betonvej i Roskilde). Ved 
samling på én af de to nuværende adresser skal det derfor undersøges, hvorvidt de ek-
sisterende bygninger på Betonvej eller Tåstrup Møllevej kan udvides. 
 
Ejernes inddragelse 
Forretningsudvalget afholdte den 8. november 2016 møde med ejerne, hvor det blev 
aftalt, at: 
 
 Fors A/S beslutter kriterier for placering af domicil på bestyrelsesmøde den 22. de-

cember. 
 De 3 kommuner lægger enslydende orienteringssager på i januar 2017 om Fors A/S 

valg af kriterier. 
 Fors A/S igangsætter herefter egentlig analyse og træffer beslutning om valg af pla-

cering. Inden offentliggørelse af beslutning orienteres ejerne således af hensigts-
mæssig kommunikation kan sikres. 
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Kriterier for placering af administrative funktioner 
Rambøll har i 2010 udarbejdet rapporten ”Afdækning af lokaliseringspræferencer for 
danske virksomheder”. Det fremgår bl.a. heraf, at følgende forhold indgår, når en virk-
somhed skal placere sig (ikke prioriteret): 
 
 Adgang til motorvej 
 Adgang til kollektiv trafik 
 Adgang til højtuddannet arbejdskraft 
 Netværk og relationer til lokalsamfundet 
 Nærhed til underleverandører, kunder og/eller samarbejdspartnere. 
 Lejeudgift/prisniveau (økonomi) 
 Parkeringskapacitet 
 Bygningens fleksibilitet – dvs. er der udvidelsesmuligheder 
 Æstetik og arkitektur 
 Kommunens skat 
 Kommunens udviklingsplaner 

 
Udover disse kriterier er der naturligvis også politiske hensyn. Således kan de tre ejer-
kommuner have en interesse i, at de administrative funktioner samles i deres respektive 
kommune. 
 
Ofte vil det økonomiske aspekt være af særlig betydning. Men også den trafikale infra-
struktur (tilgængelighed for medarbejdere og nærhed til væsentlige samarbejdspart-
nere), parkeringskapaciteten og udvidelsesmulighederne spille en rolle. 
 
Den trafikale infrastruktur spiller en særlig rolle for en virksomhed som Fors A/S, hvor 
produktionsaktiviteterne er spredt – og hvor det samlede forsyningsområde strækker 
sig over en stor geografi. 
 
Som det fremgår af referatet fra ejermødet skal bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 
22. december fastlægge de overordnede kriterier. Disse kriterier skal danne baggrund 
for den analyse, som skal lede frem til bestyrelsens beslutning om placering af domicil 
(samling af de administrative funktioner). 
 
På ejermødet skitserede en af ejerne, på hvilket niveau kriterierne kunne formuleres.  
Kriterierne var: 
 Økonomi 
 Tilgængelighed 
 Rekruttering og fastholdelse 

 
Forretningsudvalget ønsker, at bestyrelsens drøftelse den 22. december, tager udgangs-
punkt i følgende kriterier: 
 
 Den velfungerende og effektive organisation (ex. kommunikation, samarbejde, le-

delse og organisationsudvikling). 
 Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere (ex. tilgængelighed – adgang til of-

fentlig transport og tilkørselsforhold i egen bil). 
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 Optimal økonomi i såvel investering som driftsfase (ex. geografisk placering, salg 
sammenholdt med nybygget samt drift og vedligehold af nuværende bygnings-
masse). 

 
Ovenstående er kun tænkt som inspiration til bestyrelsens drøftelse – de endelige krite-
rier fastlægges på bestyrelsesmødet. 
 
Forretningsudvalget lægger op til at bestyrelsen bør beslutte, at medarbejderne invol-
veres i analysen (samme høje medarbejderinvolvering, som i strategiprocessen). Det 
vurderes i hvilket omfang analysearbejdet gennemføres af ekstern konsulent. Oplæg til 
proces og tilbud indhentes primo 2017. 
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen fastlægger kriterierne, som skal danne baggrund for analysen, der skal 
lede frem til bestyrelsens beslutning om placering af domicil og samling af de admini-
strative funtioner. 
 
At bestyrelsen beslutter i hvilket omfang analysearbejdet skal gennemføres af ekstern 
konsulent. 
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Bestyrelsen godkendte Årsplan 2017.
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Årsplan 2017 (B) 
 

Sagsbehandler: MIKB 

   
Sagsresume:   
I 2015 havde den daværende interimbestyrelse fokus på at træffe grundlæggende sel-
skabsmæssige beslutninger, så som ansættelse af ny administrerende direktør, valg af 
visuel identitet/logo, formalia i forbindelse med fusionen samt organisatoriske princip-
beslutninger om foreløbige indkøbspolitikker og afregningsmetoder/modeller. 
 
I 2016 har fokus fortsat været på at skabe de overordnede rammer for tilrettelæggelsen 
af bestyrelsens arbejde. Der er således vedtaget et årshjul, der strukturerer bestyrelsens 
løbende årlige beslutninger, ligesom den forretningsorden som bestyrelsen ’blev født 
med’ er revideret, så den passer til bestyrelsens måde at arbejde på. 
 
Derudover har bestyrelsen været på strategiseminar og blandt andet fastlagt den frem-
adrettede struktur for budgetproces og finansieringspolitik på tværs af hele Fors-kon-
cernen. På det administrative plan er der udarbejdet paradigme for sagsfremstillinger til 
bestyrelsen og (22. december 2016) implementeret en bestyrelsesportal (First Agenda). 
 
I 2016 har bestyrelsen fastlagt de overordnede retninger for Fors A/S. Den har besluttet 
at vælge Dansk Industri som arbejdsgiverorganisation, og vedtaget en strategi frem mod 
2020 – ’Tænk nyt – tal klart – skab forandring’. I 2016 har strategiarbejdet således om-
handlet den strategiske udvikling, mens perioden fra 2017-20 vil være rettet mod den 
strategiske implementering – de 20 strategiske projekter skal omsættes fra idé til hand-
ling. 
 
Sagsfremstilling: 

  

Med fundamentet på plads kan bestyrelsen i 2017 udvikle selve bestyrelsesarbejdet 
samt påbegynde tiltag til eventuelt at justere bestyrelses- og selskabsstrukturen i Fors-
koncernen. 
 
Forretningsudvalget foreslår, at bestyrelsen i 2017 særligt fokuserer på: 
 
 Struktur for ejermøder og ’Fyraftensmøder’ 
 Beslutning om samling af de administrative funktioner 
 Kortlægning af bestyrelsens kompetencer og roller 
 Bestyrelsens sammensætning, herunder de forbrugervalgte bestyrelsesmedlem-

mers rolle 
 Afklare mulighederne for fusion af netselskaberne i koncernen 
 Afholdelse af forbrugervalg og medarbejdervalg 
 Afholdelse af SU-valg 
 Bestyrelsesevaluering 
 Finansieringspolitik 
 Opfølgning på ejerstrategi 
 Salg af ydelser, herunder samarbejde og driftsaftaler med private vand- og varme-

værker. Driftsaftaler kan være en løsning for de vand- og varmeværker, der fortsat 
ønsker at væres selvstændige, men hvor det tekniske arbejde med fordel kan over-
lades til Fors A/S 

 Vækst for at skabe robusthed (strategisk fokusområde pkt. 5) 
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 Afklaring af muligt IT-samarbejde 
 Evaluering af bestyrelsens forretningsorden 

 
Kalender for bestyrelsesmøder mv. i henhold til bestyrelsens årshjul blev godkendt på 
bestyrelsesmødet den 17. november 2016 under punkt 134. 
 
Årligt tilbagevendende aktiviteter: 
 Kvartalsvis budget- og projektopfølgning: 

o Den 27. april – Q4 (sammen med årsregnskab) 
o Den 22. juni – Q1  
o Den 23. august – Q 2  
o Den 30. oktober – Q 3 

 Årsregnskab på bestyrelsesmødet den 27. april.  
 Ordinær generalforsamling den 16. maj. 
 Næste års budget 

o Forbudgetmøde 2017 – afholdes 22. august (med det årlige strategiseminar) 
o Budgetseminar 2017 – den 29. september 
o Budget 2018 til endelig godkendelse (inkl. priser) – den 30. oktober (uge 44) 
o Fremsendelse af forslag til budget/priser for 2017 til ejerkommunerne 

(primo november) 
 Kalender 2017 

o Kalenderen for 2017 (godkendt på bestyrelsesmødet den 17. november)  
 
Diverse årsmøder i brancheforeninger, mv. kan desuden have deltagelse fra Fors A/S. 
 
Som bilag til denne sagsfremstilling er der en samlet oversigt over punkter, bestyrelsen 
har behandlet på bestyrelsesmøder i 2016 samt huskelisten. 
 
Retsgrundlag:   
Bestyrelsens forretningsorden 
Bestyrelsens årshjul 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 

Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen efter eventuelle justeringer/tilføjelser godkender årsplan 2017. 
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Bilag 150.1 - Huskeliste, bestyrelsesmøder 2016 
 

 Signaturforklaring 
 Opgave færdigbehandlet 
 Opgave overført til nyt punkt 
 Opgave  

17. november 2016 
Bestyrelsesmødet Bemærkning Ansvar 

Ingen særlige opmærksomhedspunkter   

 
16. september 2016 
Opsamling fra bestyrelsesseminaret Bemærkning Ansvar 

 Finansiel politik I forbindelse med budget- 
og prislægningen for 2017 
og frem mod 2027 arbej-
des der frem mod ensartet 
finansiel politik på tværs af 
koncernen.  

Charlotte 

 Kompetencematrix for bestyrelsen Udarbejdes i 2017 Micha-
el/Rikke 

 Model for dokumentation af effektivi-
seringer 

Indarbejdes i det strategi-
ske projekt ’tavlemøder’.  

Forventede synergier ind-
arbejdet i budgettet og 
præsenteres ved årsgen-
nemgang af regnskabet 

Charlotte 

 
16. september 2016 
Bestyrelsesmødet Bemærkning Ansvar 

Genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads 
 Der skal efter en testperiode følges op 

på, om en genbrugsbutik hviler i sig 
selv. 

Genbrugsbutikken etable-
res i april 2016, og evalue-
res efter 12 måneders 
drift. Der gives en oriente-
ring om opstarten på be-
styrelsesmødet 22. juni 

Thomas 

 
14. juni 2016 
 Bemærkning Ansvar 
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 Bemærkning Ansvar 

Eksterne aktiviteter 
 Der skal laves overblik over eksterne 

aktiviteter, som bestyrelsen kan være 
interesseret i at vide finder sted på for-
hånd/har lyst til at deltage i. 

Iværksat. 

Fremgå af referat fra For-
retningsudvalgsmøderne. 

Bjørk 

Forbrugerejede vandværker 
 Bestyrelsen skal godkende paradigme 

for overtagelse af private vandværker. 

Der er udarbejdet para-
digme, som forelægges til 
bestyrelsens godkendelse 
på bestyrelsesmødet 6. 
februar 2017. 

Bjørn 

’Gå-hjem-møde’ 
 Bestyrelsen ønsker, at holde ’gå-hjem-

møde’ for politikerne i de tre ejerkom-
muner, hvor de kan høre om ”livets 
gang ved Fors A/S”. 

 

Der kommes møder i ka-
lenderen i forbindelse med 
udarbejdelse af kalender 
for 2017.  
 
Der skal udarbejdes pro-
gram (skabelon for møder-
ne) og invitation. 
 
Herudover indarbejdes 
møderne i årshjulet 2 gan-
ge årligt 17.00 – 20.00 med 
efterfølgende sandwich. 
 

Bjørk 

Forretningsorden 
 Forretningsordenen revideres i 2017. 

Forretningsordenen revi-
deres i 2017. 

Bjørk 

Forsikringer 
 I forhold til forsikringer, ønsker besty-

relsen særlig fokus på cyber-forsikring, 
når beslutningen om forsikringsforhold 
skal genbesøges. 

Cyber-forsikring bliver en 
del af beslutningspunktet 
på bestyrelsesmøde om 
valg af forsikringsselskab i 
2017. 

Charlotte 

 
28. april 2016 
 Bemærkning Ansvar 

Udvidelse af budget til Orø-kloakering, eta-
pe 1 

 Det skal undersøges, om det er Fors A/S, 
rådgivere eller entreprenører, der har 
budgetteret forkert på de projekter, 
hvor projektets økonomi ikke overhol-
des. 

Orientering på bestyrel-
sesmødet 22. december 
2017. 

Bjørn 

Benchmarking bestyrelseshonorar 
 Der udarbejdes benchmarking over be-

Iværksat - afsluttet Bjørk 
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 Bemærkning Ansvar 

styrelseshonorarer i sammenlignelige 
forsyningsselskaber. 

CSR-politik 
 CSR-politik revideres. 

Revideret CSR-politik og 
CSR-målsætninger frem-
lægges for bestyrelsen 6. 
februar 2017. 

Bjørk 

 
21.marts 2016 
 Bemærkning Ansvar 

Fusion af netselskaberne 
 Ved gennemgang af vandsektorloven 

talte bestyrelsen om hvorvidt net-
selskaber slås sammen på tværs af geo-
grafi. 

Forberedelser hertil 
iværksat. Ejere involveres 
på ejermøde i januar 
2017. 

Michael/ 
Charlotte 

Samarbejdsaftalen med VEKS 
 Bestyrelsen orienteres, når der forelig-

ger udkast til aftale. 

Der pågår forhandlinger, 
men der er enighed om, at 
der ikke indgås ny samar-
bejdsaftale før der er op-
nået enighed om proble-
matikker omkring varme-
dristribution og kraftvar-
me i Køge samt uenighed 
om betaling for transmis-
sionsledning til Risø. Indtil 
der er indgået ny aftale er 
det aftalt, at den gamle 
aftale er gældende. 

Charlotte 

 
13. januar 2016 
 Bemærkning Ansvar 

Bestyrelsesportal 
 Der er et ønske om en bestyrelsesportal. 

Dokumenter skal være nemme at tilgå 
(også via tablet). Bestyrelsesmedlem-
merne er tilfredse med de løsninger, der 
er i de forskellige kommuner, mens der 
ikke er den store tilfredshed med den 
portal, som har været stillet til rådighed 
for den tidligere interimbestyrelse. 

Iværksat - afsluttet Rikke 

Nyhedsopdatering til bestyrelsen 
 Peter Madsen ønsker mere viden om 

selskabets forhold – hvad rører der sig i 

Iværksat – Michael ud-
sender overblik en gang 
om måneden. 

Michael/Bjørk 
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 Bemærkning Ansvar 

de andre kommuner? Dette kan fx være 
i form af presseklip. 

Studietur for bestyrelsen 
 Mogens Nørskov Madsen foreslår, at der 

laves bestyrelsestur til de forskellige lo-
kationer. 

Iværksat – afsluttet  Michael 
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Bilag 150.2 - Punkter behandlet på 
bestyrelsesmøder 2016 
 

Møde den 13. januar 2016 

1. Godkendelse af referat af konstituerende møde i bestyrelsen (B) 

2. Meddelelser fra formanden (O) 

3. Orientering om selskabets drift (O) 

4. Strategiproces (O) 

5. Ekstraordinær generalforsamling i netselskaberne (B) 

6. Forretningsmodel og budget 2016 (B) 

7. Valg af arbejdsgiverforening (B) 

8. Orientering om mødekalender 2016 (O) 

9. Kommunikation fra mødet herunder information til medarbejderne (B) 

10. Fastlæggelse af næste møde (O) 

11. Eventuelt (O) 

Møde den 17. februar 2016 
12. Godkendelse af dagsorden (B) 

13. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 

14. Gensidig orientering (O) 

15. Møder i Forretningsudvalget (O) 

16. Organisering og flytteplan 

17. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (O) 

18. Samarbejde i Overgangs-SU efter den 1. januar 2016 (O) 

19. Personalehåndbog og ny SU-aftale (O) 

20. Frokostordning til flere i Fors A/S (O) 

21. Visuel identitet (O) 

22. Himmelev konvertering – fra naturgas til fjernvarme (O) 

23. VEKS – transmissionsledning Marbjerg-Risø (O) 

24. VEKS – samarbejdsaftale (O) 

25. Muligt nyt kraftvarmeværk med Høje Taastrup Fjernvarme (O) 

26. Jyllinge Nordmark (O) 

27. Orø som Forsynings- og DemonstrationsØ (O) 
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28. Genbrugspladser i Holbæk Kommune (O) 

29. Jernløse Genbrugsplads (O) 

30. Genbrugsbutik (O) 

31. RenoNorden A/S (O) 

32. Tiltrædelsesprotokollat (B) 

33. Forretningsorden (B) 

34. Bestyrelsesudvalg (B) 

35. Brancheforeninger (B) 

36. Bestyrelsens årshjul og Årsplan 2016 (B) 

37. Fratrædelsesgodtgørelse til tidligere direktører (B) 

38. Orientering af pressen (B) 

39. Næste møde (O) 

40. Eventuelt (O) 

 

Møde den 21. marts 2016 
 

40. Godkendelse af dagsorden (B) BEMÆRK: SAMME NR. SOM OVENFOR! 

41. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 

42. Gensidig orientering (O) 

43. Valgudvalg er nedsat (O) 

44. Notat til den politiske styregruppe om valg af arbejdsgiverorganisation (O) 

45. Overenskomst- og tilpasningsforhandlinger (O) 

46. Gennemgang af årshjulet (O) 

47. Symbiose om genanvendelse af plast (O) 

48. VEKS – transmissionsledning til Marbjerg-Risø (O) 

49. VEKS – Samarbejdsaftale (O) 

50. Referat af bestyrelsesmøde/nyhedsbrev fra bestyrelsen (B) 

51. Aktindsigtsanmodninger (O) 

52. Strukturanalyse Spildevand – Fors A/S, Frederiksund, Furesø/Egedal og Ballerup 

Forsyninger (O) 

53. Kloakering af Milen – (del af Roskilde Dyreskueplads) (O) 

54. Status på anlægsprojekter 2016 (O) 

55. Solvarme – Jyderup Varme A/S – udvidelse af anlægsramme (B) 
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56. Deltagelse på DANVA-årsmøde (B) 

57. Orientering af interessenter (B) 

58. Næste møde (O) 

59. Formandens opsamling (B) 

60. Eventuelt (O) 

    

Møde den 28. april 2016 
 

61. Godkendelse af dagsorden (B) 

62. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 

63. Gensidig orientering (O) 

64. Status på kloakering af Kisserup Strand (O) 

65. Gennemgang af ejerbog (O) 

66. VEKS – transmissionsledning Marbjerg og Risø (O) 

67. Projektopfølgning 1Q (B) 

68. Investeringsoversigt 2015 (O) 

69. Godkendelse af regnskab 2015 (B) 

70. Revisionsprotokollater 2015 (B) 

71. Forberedelse til generalforsamling (B) 

72. Bestyrelsens vederlag (B) 

73. Valg af revisor (B) 

74. Forretningsorden (B) 

75. CSR-politik for Fors A/S (B) 

76. Udvidelse af budget til Orø kloakering, etape 1 (B) 

77. Orientering af interessenter (B) 

78. Næste møde (O) 

79. Formandens opsamling (B) 

80. Eventuelt (O) 

Møde den 14. juni 2016 

81. Godkendelse af dagsorden (B) 

82. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 

83. Gensidig orientering (O) 

84. Forbrugerejede vandværker (O) 
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85. Politisk indgreb om solceller (O) 

86. Evaluering af generalforsamling (B) 

87. Evaluering af direktionen (B) 

88. Valg af arbejdsgiverorganisation (B) 

89. Forretningsorden (B) 

90. Samarbejde om forbedring af spildevandsforholdene på Milen v/Dyrskuepladsen     

       (B) 

91. Kvartalsregnskab Q1 (B) 

92. Fusionsomkostninger (B) 

93. Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrakter (B) 

94. Fratrædelsesprotokollat (B) 

95. Orientering af interessenter (B) 

96. Næste møde (B) 

97. Formandens opsamling (B) 

98. Eventuelt (O) 

Møde den 16. september 
99.   Godkendelse af dagsorden (B) 

100. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 

101. Gensidig orientering (O) 

102. Fortrolighedserklæring til embedsmænd i Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner 

(O) 

103. Suspenderet rykkerprocedure (O) 

104. Kamco har indbragt Fors Varme Roskilde A/S for Voldgiftsnævn (O) 

105. Fors Grøn Energi A/S (O) 

106. Reduktion af varmeprisen i Fors Varme Roskilde A/S (O) 

107. Strategisk og taktisk samarbejde om IT-anvendelse   og digitalisering (O) 

108. Benchmarking af bestyrelseshonorering (O) 

109. Bestyrelsesuddannelse (O) 

110. Bestyrelsesportal (B) 

111. Budgetopfølgning Q2 (B) 

112. Projektopfølgning Q2 – 2016 – Varme (B) 

113. Projektopfølgning Q2 – 2016 – Vand (B) 
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114. Projektopfølgning Q2 - 2016 – Spildevand (B) 

115. Projektopfølgning Q2 - 2016 – Affald (B) 

116. Genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads (B) 

117. Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2016 (B) 

118. Orientering af interessenter (B) 

119. Næste møde (O) 

120. Formandens opsamling (B) 

121. Eventuelt (O) 

Møde den 17. november 2017 
123. Godkendelse af dagsorden (B) 

124. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)  

125. Gensidig orientering (O)  

126. Opsamling fra bestyrelsesseminaret (O)   

127. Kloakering af Kisserup Strand (O) 

128. Orientering om muligt IT-samarbejde med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning 

A/S (O)  

129. Grønne indkøb (O) 

130. Aftale om betaling for målerdata (O) 

131. Procesbeskrivelse om fremtidige placeringer af et nyt Holbæk Renseanlæg (0) 

132. Tørreanlægget på Bjergmarken Renseanlæg (O) 

133. Godkendelse af Budget 2017 og priser 2017 (B) 

134. Godkendelse af mødekalender for 2017 (B) 

135. Ny struktur for genbrugspladser i Holbæk Kommune (B) 

136. Orientering af interessenter (B) 

137. Næste møde (O) 

138. Formandens opsamling (B) 

139. Eventuelt (O) 
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Bestyrelsen gennemførte en rundbordssnak styret af formanden.

Bestyrelsen vurderer overordnet, at den fungerer godt som team.

Jens K Jensen føler, at han kan tale frit fra leveren, og at der er en god stemning. Søren Jensen mener, at formanden
fungerer godt som mødeleder, og at de temadage der har været arrangeret har fungeret godt. Mogens N. Madsen
mener, at der er for mange ting, der bliver fortygget af Forretningsudvalget, og at der ikke altid er tid nok til at
diskutere. Hertil svarer Asger Kej, at Forretningsudvalget fortygger så lidt som muligt, men at det f.eks. i valget af
kriterier for samling af de administrative funktioner har været nødvendigt, at udvikle et forslag til den samlede
bestyrelses godkendelse eller modificering. John Harpøth kunne godt ønske sig mere tid, og er for eksempel glad
for Charlotte Vincents i øvrigt fine gennemgang af den kvartalsvise økonomiske situation. Leif O Pedersen mener,
at der er tid nok til at diskutere, men er enig i, at det nogle gange virker som om, at Forretningsudvalget har truffet
beslutninger på forhånd. Asger Kej mener, at for at få mere tid til at diskutere må bruge mindre tid på
orienteringspunkterne, hvilket ledelsesrapporterne også bør rette op på. Ole Brockdorff lægger ikke så meget vægt
på, at man bliver færdig til aftalt tid. Han mener, at tingene skal diskuteres ordentligt igennem, selvom det går over
tid. Julie Hermind mener, at de i Forretningsudvalget kan blive skarpere til at vurdere, om man evt. skal forlænge
bestyrelsesmøderne. Hun mener desuden, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde i bestyrelsen. Søren Jensen
mener, at Forretningsudvalgets eksistens betyder at de øvrige bestyrelsesmedlemmer kommer længere væk fra
beslutningerne – f.eks. ved beslutningen om genbrugspladsstruktur, som virkede taget på forhånd. Asger Kej mener,
at der skal skæres i orienteringspunkterne på dagsordenen. Jens K. Jensen ønsker, at bestyrelsen så vidt muligt skal
have flere forskellige scenarier at vælge mellem, når den træffer en beslutning.

Bestyrelsen besluttede at den fremadrettede evaluering af bestyrelsesarbejdet skal foregå som en uformel
rundbordssnak.

Beslutning for punkt 151: Evaluering af bestyrelsen 2016 (B)
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Evaluering af bestyrelsen 2016 (B) 
 

Sagsbehandler: MIKB 

 
Sagsfremstilling: 

  

Det fremgår af bestyrelsens årshjul, at bestyrelsen på årets sidste bestyrelsesmøde eva-
luerer årets bestyrelsesarbejde. 
 
Forretningsudvalget ønsker, at dette års evaluering gennemføres som en ’rundbords-
snak’ styret af bestyrelsesformanden. 
 
I forlængelse af ’rundbordssnakken’ ønsker Forretningsudvalget at bestyrelsen pejler sig 
ind på konceptet for den fremadrettede årlige evaluering af bestyrelsen. 
 
Retsgrundlag:   
Årshjul for bestyrelsen 
Bestyrelsens forretningsorden 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen (1) gennemfører en rundbordssnak styret af formanden og (2) pejler sig 
ind på konceptet for den fremadrettede årlige evaluering af bestyrelsen.  
 
 

 
 

Punkt 151: Evaluering af bestyrelsen 2016 (B)
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Bestyrelsen besluttede at åbne alle dagsordenspunkter.
Beslutning for punkt 152: Orientering af interessenter (B)
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Orientering af interessenter (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat med 
åbne punkter fremsendes til ejerne. 
 
Ledelsessekretariatet udarbejder nyhedsbrev til medarbejderne om de væsentligste 
åbne punkter, som bestyrelsen har behandlet.  
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen beslutter hvilke punkter, der skal åbnes. 
 
 

 

Punkt 152: Orientering af interessenter (B)
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Jens K. Jensen kan ikke deltage i mødet 6. februar.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 153: Næste møde (O)
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Næste møde (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Næste møde i bestyrelsen afholdes mandag den 6. februar kl. 17.00 til kl. 20.00. Mødet 
finder sted hos Fors A/S, Varmerummet, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk. 
 
 

 

Punkt 153: Næste møde (O)
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Der var ikke tid til opsamling, men formanden gennemgår referatet inden det udsendes til den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsen besluttede at punktet fremover udgår.

Beslutning for punkt 154: Formandens opsamling (B)
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Formandens opsamling (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Formanden gennemgår de vigtigste konklusioner fra mødet. 
 
 

 

Punkt 154: Formandens opsamling (B)

47



 

 
 

 

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

Eventuelt (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
- 
 
 

 

Punkt 155: Eventuelt (0)
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