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Punkt .: Overblik
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.
Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler: BHS

Anbefaling: 
At bestyrelsen godkender dagsordenen.

Punkt 48: Godkendelse af dagsorden (B)



Beslutning for Punkt 48: Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Adm. direktør Michael Brandt orienterede om, at Majken Simonsen – kommende
økonomichef i Fors A/S – siden den 1. juli 2020 har været godt i gang med
introduktionsprogrammet, hvor der er mulighed for overlevering fra Jørn Henrik inden
sommerferien. Majken starter officielt den 1. august 2020, og det er aftalt med Jørn
Henrik, at han også vil være til rådighed i ugerne 34 og 35.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.

Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Sagsbehandler: BHS

Anbefaling: 
At bestyrelserne i Fors-koncernen godkender referatet af bestyrelsesmøderne afholdt 
den 22. juni 2020.

Punkt 49: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)



Beslutning for Punkt 49: Godkendelse af referat fra sidste
møde (B)

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet afholdt den 22. juni 2020.
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Notat

2020.06.22 - Beslutninger på bestyrelsesmødet
17. Godkendelse af dagsorden (B)
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

18. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)
Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet afholdt den 21. april.

19. Gensidig orientering (O)
Formand Asger Kej orienterede om, at der var afholdt ejermøde torsdag den 11. juni 
2020. På mødet drøftedes:

- Revideret ejerstrategi: Det blev aftalt, at Koordinationsgruppen får til opgave at 
sikre opfølgning på de punkter som er fastlagt i ejerstrategien.

- Vejbidrag: Det er blevet forsøgt at udarbejde en ensartet model for beregningen 
af vejbidrag i hele Fors A/S forsyningsområde. Dette har ikke været muligt. 
Samtidig ventes det, at der i samarbejde mellem myndigheder og 
brancheorganisationer vil blive iværksat et arbejde med at lave en national 
model inden for de kommende år. Det blev efter ønske fra Lejre Kommune aftalt, 
at vejbidraget i Lejre Kommune indtil videre fastsættes til tre procent.   

- Fors A/S evt. overtagelse af solcelleanlæg i ejerkommunerne: Det undersøges, 
om der er økonomi i at Fors A/S overtager en række solcelleanlæg i Lejre- og 
Holbæk Kommune, da disse grundet regulering ikke er må være i drift. Det er 
intentionen, at lægge driften i Fors Grøn Energi A/S. Vi afventer accept af dette 
fra Roskilde Kommune.

- AMBA-model for etablering af løsning, hvor Fors A/S tilbyder varmepumper til 
kunder uden for eksisterende fjernvarmeområder. 

Økonomichef Jørn Henrik Skrumsager orienterede om, at budgettet for Fors Affald 
Holbæk A/S endnu ikke er udarbejdet. Dette som følge af at Covid-19 situationen har 
medført forsinkelser i budgetlægningen. Grundet ønske fra Holbæk Kommune følger 
budgetprocessen for affaldsselskabet ikke budgetprocessen for de øvrige selskaber i 
Fors-koncernen. Da budgettet skal være Holbæk Kommune i hænde inden 
afholdelsen af det næste ordinære bestyrelsesmøde som finder sted den 1. 
september 2020 besluttede bestyrelsen, at 2021-budgettet for Fors Affald Holbæk 
A/S behandles på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. juli 2020 kl. 09.00.

Adm. direktør Michael Brandt orienterede om, at der pr. 1. august er ansat en ny 
økonomichef og at der pr. 1. september er ansat en ny indkøbschef.

Stabschef Rikke Saltoft orienterede om, at Fors A/S er blevet re-certificeret inden for 
ISO-standarderne 9.001.og 22.000. Fors A/S er desuden blevet ny-certificeret inden 
for ISO-standarden 14.001. Rikke Saltoft orienterede desuden om, at processerne for 
prokura nu er sat op i IT-systemerne.
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Produktionsdirektør Henrik Correll orienterede om, hvordan Fors A/S arbejder på at 
mindske antallet af overløb. Henriks præsentation eftersendes til bestyrelsen.

Kundedirektør Thomas Hopp samlede op på morgenens møde med Roskilde 
Kommunes Klima- og Miljøudvalg, herunder drøftelserne om fjernvarmeudvidelsen i 
Roskilde-bydelen Himmelev. I en efterfølgende drøftelse ytrede bestyrelsen ønske 
om at se et oplæg for fjernvarmeudvidelsen, herunder projektets forventede 
tilbagebetalingstid. 
Bestyrelsen ønskede desuden, at der sker en udmelding til borgerne af planerne for 
fjernvarmeudvidelsen i området (bygherre har efterfølgende givet udtryk for, at de 
ønsker fortrolighed om indgåelse af aftalen grundet processen for vedtagelse af 
lokalplan). 
Bestyrelsen besluttede, at der som led i det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 6. 
juli 2020 skal et punkt på dagsordenen om fjernvarmeudvidelsen i Himmelev.

Bestyrelsesmedlem Jens Christian Refsgaard bad om en orientering/analyse fra 
direktionen (evt. med input fra DANVA)  om rapporten fra 
Forsyningssekretariatet om Vandsektorens effektiviseringspotentiale 2020-2030. Jens 
Christian Refsgaard bad desuden en orientering fra direktionen om udviklingen af 
bedre funktionaliteter for kunder på selvbetjeningsløsningen på fors.dk, så kunder 
bedre kan se forbrug og generere sms varsler ved usædvanligt forbrug. Begge 
orienteringer ønskes på et bestyrelsesmøde i 2020.

20. Fit A/S IT-sikkerhedspolitik og forsikringspolitik (O)
Adm. direktør Michael Brandt orienterede om, at der på bestyrelsesmøde i Fit A/S 
den 16. juni 2020 var forsikringer på dagsordenen. Der er afholdt møde med Fit A/S 
forsikringsmægler, hvor der blev drøftet muligheden for at oprette en fælles cyber-
forsikring for Fors A/S, Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S. Konklusionen var, at 
det ikke kan betale sig økonomisk og er kompliceret, hvorfor selskaberne (Fors A/S) 
fortsat tegner individuelle cyber-forsikringer. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21. Forrentning af indskudskapital (O)
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. Individuelle varmepumper som kollektivt koncept (Varmepumper til private) 
(O)
På forespørgsel fra bestyrelsesmedlem Lars-Christian Brask orienterede adm. 
direktør Michael Brandt om, at som lovgivningen er skruet sammen i dag kan Fors 
A/S ikke tilbyde varmepumpe-løsninger til individuelle kunder, hvilket er Fors A/S 
bevæggrund for at deltage i projektet.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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23. Model for beregning af markedspris for spildevand (O)
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

24. Budgetopfølgning Q1 (B)
Økonomichef Jørn Henrik Skrumsager gennemgik budgetopfølgningen for Q1. I den 
forbindelse orienterede han om, at omsætningen i Fors Spildevand Roskilde A/S 
ventes at blive 1,8 mio kr. lavere end ventet som følge af, at Roskilde Festivalen er 
aflyst grundet Covid-19. 

Jørn Henrik Skrumsager orienterede desuden om, at der grundet en regnefejl i Fors 
Spildevand Roskilde A/S er budgetteret med samme indtægt (på otte millioner 
kroner) to gange. Bestyrelsen påpeger, at der er tale om en fejl som ikke burde være 
sket.

Med ovenstående bemærkning godkendte bestyrelsen den fremlagte 
budgetopfølgning for Q1.

25. Projektopfølgning Q1 - Affald (B)
Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning.

26. Projektopfølgning Q1 - Spildevand (B)
Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning.

27. Projektopfølgning Q1 - Vand (B)
Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning.

28. Projektopfølgning Q1 - Varme (B)
Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning.

29. Orientering af interessenter (B)
Bestyrelsen besluttede at åbne alle dagsordenspunkter.

30. Næste møde (O)
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

31. Eventuelt (O)
Formand Asger Kej orienterede om, at der grundet kalenderlogistik vil blive 
fremsendt forslag til ændring af mødedatoerne i november og december.

Bestyrelsesmedlem Marinus Bastian Meinert gav udtryk for, at han var glad for den 
fremsendte pressemeddelelse om Fors A/S overløb.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S og Fors varme Ros-
kilde A/S 

Fjernvarmekonvertering af Himmelev 
 

Sagsbehandler: 
 

TH 

 
Sagsresumé: 
Bestyrelsen har ad flere omgange taget stilling til fjernvarmekonvertering af bydelen 
Himmelev i Roskilde. Siden bestyrelsen på sit seminar i august 2019 tilkendegav, at kon-
verteringsprojekter helst bør have en tilbagebetalingstid omkring 15 år, har der alene 
været foretaget konvertering af enkelte veje og strækninger. 
 
Sagsfremstilling: 
De danske politikere har valgt, at vi i Danmark skal reducere udledningen af CO2 frem 
mod 2030, hvilket fremgår af regeringens nye klimaaftale. Et væsentligt element i at 
lykkes med den grønne omstilling – og de konkrete målsætninger for 2030 – er opvarm-
ning af vores boliger. 
 
Omkring 500.000 boliger opvarmes i dag med fossile energikilder, og selvom ’naturgas 
lyder grønt’, så er det ’sort som kul.’ Det kan de danske fjernvarmeselskaber ændre på, 
og her er ’Grøn varme til 500.000 boliger’ de danske fjernvarmeselskabers bidrag til at 
imødekomme den grønne omstilling. 
 
Fjernvarmekonvertering af bydelen Himmelev i Roskilde ses af Roskilde Kommune som 
et vigtigt element i indfrielsen af kommunens klimamål. Inden 2030 skal al rumopvarm-
ning i Roskilde Kommune ifølge kommunens Strategiske Klima- og Energiplan være kon-
verteret til vedvarende energi, og Himmelev er udlagt til fjernvarme. For at understøtte 
regeringens, kommunens og vores egen målsætning på energiområdet inden 2030 skal 
der træffes en beslutning om færdiggørelse af fjernvarmekonverteringsprojekterne i 
Himmelev. 
 
To mulige scenarier: 
 
Scenarie A: Fuld konvertering af Himmelev Projektområdet 
Scenarie A er den fulde udbygning af de resterende gasforsynede områder i Himmelev, 
og omfatter omkring 620 kunder ved 80% tilslutning. Udbygningen er sat til at strække 
sig over 4-5 år med en samlet investering på ca. 77 mio. kr. og en tilbagebetalingstid på 
21 år. 
 
Scenarie B: Højskoleparken og omkringliggende villaområder 
Dette scenarie er afgrænset til udbygning med fjernvarme til Højskoleparken samt de 
omkringliggende villaområder, og omfatter omkring 270 kunder ved 80% tilslutning i vil-
laområderne og 100% tilslutning af Højskoleparken. Det forventes at kunne udføres i 
løbet af ca. 3 år med en samlet investering på ca. 28 mio. kr. og en tilbagebetalingstid 
på 12 år. 

 

 

 

Punkt 50: Fjernvarme til Himmelev (B)
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Figur 1. Udbygningsscenarie A og B. Se bilag 50.1 for stort oversigtskort. 

 
Forudsætninger og følsomhed 
De to scenarier er beregnet ud fra de eksisterende kendte forudsætninger og tillagt føl-
somheder (beregning af konsekvenser ved ændrede forudsætninger), bl.a. som følge af 
de igangværende nationale energiforhandlinger. 
 
Som følsomheder er der regnet på en tilslutningsprocent blandt fjernvarmekunderne på 
70% samt en ekstra høj tilslutningsprocent på 90%, som følge af intensiveret kampag-
neforløb, leje af fjernvarmeunits og offentlige tilskud til konvertering. 
 
Der er også indlagt en ekstra følsomhed i forhold til det forventede tilskud fra staten til 
konvertering af naturgas til fjernvarme. I Folketingets klimaaftale fra den 22. juni 2020 
(’Klimaaftale om energi og industri mv. 2020’) er der afsat 4,2 mia. kr. til tilskud til ud-
fasning af olie- og naturgasfyr, og af disse lægges der op til et konverteringstilskud på 
20.000 kr. per boligenhed. 
 
Udmøntningen af en tilskudsordning skal dog forhandles i Folketinget til efteråret 2020, 
og størrelsen på tilskuddet er således behæftet med usikkerhed. Til gengæld reduceres 
konverteringens risici med den nyligt underskrevne varmeaftale med Højskoleparken. 
 
Eksempler på nyere fjernvarmeprojekter med tilbagebetalingstider på op til 30 år kan 
indhentes fra blandt andre Hvidovre Fjernvarme (kommunalt ejet), Høje Taastrup Fjern-
varme A.m.b.a., Næstved Fjernvarme A.m.b.a. og Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Igang-
værende sammenlignelige fjernvarmeprojekter hos Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har til-
bagebetalingstider på 22-26 år. 
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Varmekunderne pålægges binding 
Ved tilslutning til fjernvarmeprojektet i Himmelev pålægges varmekunden den binding, 
at der skal betales kompensation for udtræden inden anlæggets afskrivning. Denne fast-
sættes ud fra en beregning af kundens andel af udgifterne til det samlede projekt. Dertil 
kommer betaling af de faktiske omkostninger til afbrydelse af fjernvarmeforsyningen. 
Denne model er gængs i fjernvarmebranchen, og benyttes også i VEKS I/S-regi. 
 
Kommunikation til kunderne 
Ved vedtagelse af et af de to scenarier planlægger Fors A/S en kommunikationskam-
pagne rettet mod kunderne i Himmelev til udrulning i august/september 2020 under 
hensyntagen til, at tilskudsordningen falder endeligt på plads. Som en del af kampagnen 
er der – vedlagt denne indstilling – to skitserede pressemeddelelser, som kan udsendes 
i forbindelse med bestyrelsens vedtagelse af hhv. Scenarie A eller B. I pressemeddelel-
sen nævnes Højskoleparken i første omgang ikke, da ejeren af denne ønsker at holde 
aftalen om fjernvarme fortrolig, indtil der foreligger en færdig lokalplan for området. 
 
Retsgrundlag: 
I henhold til varmeforsyningslovens §2 er Fors A/S at betragte som et kollektivt varme-
forsyningsselskab, hvilket giver hjemmel til at producere og distribuere fjernvarme. 
Kommunerne er ifølge varmeforsyningslovens kapitel 2 varmeplansmyndighed, og skal 
sammen med de kollektive varmeforsyningsselskaber planlægge varmeforsyningen. 
Kommunen kan – med hjemmel i varmeforsyningslovens §6 stk. 3 – pålægge Fors A/S at 
udarbejde et projektforslag og gennemføre konkrete varmeforsyningsprojekter, hvis de 
i henhold til Projektbekendtgørelsen viser en positiv samfundsøkonomi. 
 
Projektforslaget er godkendt, og lever til fulde op til retsgrundlaget. 
 
Høring: 
Projektforslaget er allerede godkendt af Roskilde Kommune, og der skal således ikke ske 
yderligere høring i forbindelse med denne sagsfremstilling. 
 
Fors A/S vurdering: 
Fors A/S vurderer, at det af hensyn til de potentielle fjernvarmekunder i Himmelev, de 
udtrykte ønsker fra Roskilde Kommune samt regeringens klimaplan om reduktion af CO2 

træffes en endelig beslutning om fjernvarmekonverteringen i Himmelev. 
 
Det er væsentligt for både kunde- og selskabsøkonomien, at Fors A/S er klar til at tilbyde 
fjernvarmeløsningen i Himmelev, når der er mulighed for statsligt tilskud. 
 
Fors A/S vurderer tillige, at der er en sund økonomi i begge scenarier med en fornuftig 
tilbagebetalingstid, set i forhold til anlæggenes levetid og set i sammenligning med fjern-
varmeprojekter i Danmark. Ifølge Varmeforsyningsloven har forsyningsselskaber ret til 
at afskrive fjernvarmerør i en periode på op til 30 år, hvilket langt de fleste forsynings-
selskaber benytter sig af. En tilbagebetalingstid på 21 år for scenarie A ligger helt inden 
for normalen for udbygning af fjernvarme. 
 
Konverteringen vil i øvrigt ligge i tråd med Fors A/S varmevision, der har som indsats-
område at få konverteret flest mulige naturgaskunder i fjernvarmeområderne. 
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Økonomi: 
Selskabsøkonomi 
I nedenstående tabel fremgår resultaterne for begge scenarier, med 80% tilslutning, 
20.000 kr. tilskud pr. tilslutning, indtægter for leje af unit på 1.500 kr./år og tilslutnings-
udgift for kunden på 0,00 kr. inkl. installation af fjernvarmeunit. 
 

Scenarie 
Tilbage- 
betalingstid 

NPV –  
40 år 

NPV –  
25 år 

Antal  
kunder/ 

Netto- 
varmebehov 

Varmetabs- 
procent Investering 

 år 1000 kr. 1000 kr. tilslutninger MWh % 1000 kr. 

A 21 45.495 20.843 613 13063 12% 76.871 

B 12 34.514 22.162 262 6314 9% 28.071 

 
Følsomhedsberegninger 
Det ses, at både scenarie A og B er yderst robuste, hvor den største følsomhed for begge 
scenarier forekommer ved ændring i anlægsinvesteringen, men stadig langt inden for 
det acceptable. Da scenarie B har en højere andel af storkunder (bl.a. Højskoleparken 
med 100% tilslutning) i forhold til villakunder, påvirker ændring i tilslutningsprocenten 
ikke tilbagebetalingstiden. 
 
Det bemærkes, at selv hvis statstilskuddet – mod forventning – kun udløser 10.000 kr. 
pr. tilslutning, så stiger tilbagebetalingstiden kun et par år i begge scenarier. 
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Brugerøkonomi 
I diagrammet nedenfor ses, at Fors Varme Roskilde A/S fjernvarmepris for et standard-
hus (18,1 MWh, 130 m2) samlet beløber sig årligt til 16.000 kr. inkl. moms. Heri indgår 
1.500 kr. inkl. moms for leje af fjernvarmeunit. Sammenholdes dette med kundens al-
ternativer, varmepumper (luft/vand og jordvarme), ses en besparelse for kunden ved 
fjernvarme på omkring 2.000 kr. inkl. moms om året, selv når den udmeldte reduktion i 
elvarmeafgiften er indregnet. Eksemplet her er regnet med et 3% annuitetslån over 20 
år, hvilket er til varmepumpernes fordel, da al erfaring viser, at levetiden er mindre end 
20 år, især for luft/vand varmepumpers vedkommende. 
 
Reparation og udskiftning af fjernvarmeunit, som har en teknisk levetid på 25 år, er in-
kluderet i lejen. 
 



 

 6 / 6 

 
 
Anbefaling: 
At bestyrelsen drøfter og vælger enten Scenarie A: Fuld konvertering af Himmelev Pro-
jektområdet eller Scenarie B: Konvertering af Højskoleparken og de omkringliggende vil-
laområder. 
 

 
 



Beslutning for Punkt 50: Fjernvarme til Himmelev (B)

Bestyrelsen besluttede at:

• arbejde videre med Scenarie A: Fuld konvertering af Himmelevprojektområdet.
• tidsplanen for udrulningen, der har en varighed på 5 år, om muligt gerne må
optimeres.
• det forudsættes, at betalingstiderne holder sig ind for de i beslutningspapiret
forventede.
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Udbygningsscenarier for 
ernvarme i Himmelev

Fors/TRN 25.06.2020

Fjernvarmenet
Traceforslag

Eksisterende

Afslu es i 2020

Forsyningsområde
Eksisterende

Projek orslag 2013

Udbygningsscenarier
A: Fuld udbygning

B: Område 1-2,5-7,12-13

Scenarie B
Højskoleparken +
omkringliggende villaområder

Scenarie A
Fuld udbygning

Punkt 50, Bilag 1: Bilag 50.1_ Oversigtskort, Himmelevscenarier 1.0.pdf



 

Pressemeddelelse    

 
 
Mere miljøvenlig fjernvarme til Himmelev  
 
 
Snart er der mulighed for at lukke det sidste gas ud af Himmelev, når 
forsyningsselskabet Fors A/S tilbyder grøn fjernvarme til de knap 900 boliger, der 
endnu ikke har fået fjernvarme. 

 
I går blev det vedtaget, at det sidste, store område i Himmelev med gas som varmekilde nu skal 
forsynes med nem og klimavenlig fjernvarme. På Fors A/S’ bestyrelsesmøde i går blev det besluttet, 
at resten af Himmelev skal have muligheden for at blive tilsluttet byens store fjernvarmenet. 
 
Dermed bliver områdets sidste gaslomme lukket med udbygningen af Himmelev, hvis kunderne 
vælger den grønne løsning og skifter til fjernvarme.  
 
Regeringen har med massiv opbakning fra flere partier i Folketinget netop vedtaget en klimaaftale, 
hvor de er enige om, at olie og naturgas skal udfases, og at der i stedet sættes skub i 
konverteringen til blandt andet grøn fjernvarme. 
 
 ”Vi er meget tilfredse med, at vi nu kan tilbyde den resterende del af Himmelev muligheden for at 
få fjernvarme. Det er positivt for vores kunder, der kan se frem til at få en nem, billig og klimavenlig 
opvarmning af deres hjem. Derudover er det særdeles positivt i forhold til den ambitiøse klimaplan, 
som både regeringen og Roskilde Kommune har lagt,” fortæller administrerende direktør Michael 
Brandt fra Fors A/S. 
 
Store dele af Himmelev har allerede skiftet til fjernvarme. Det gælder blandt andre Himmelev 
Sognevej og Haraldsborgvej, men nu skal ejerne af de sidste 900 boliger også have tilbuddet.  
 
”Der er mange fordele ved, at så mange som muligt tilslutter sig fjernvarme. Fjernvarme er nemlig 
varme med omtanke for mennesker, miljø og økonomi. Eksempelvis er det som kunde nemmere at 
have fjernvarme, fordi det hverken støjer, lugter eller fylder, og så kører det uden problemer. Når 
vi kigger på økonomien, er der også fordele. Vi er nemlig flere om at dele udgifterne, og alle får 
glæde af stordriftsfordelene. Derudover viser også miljøregnskabet grønt, når du vælger 
fjernvarme,” siger Michael Brandt. 
 
Hjørnestenene i regeringens nye klimaplan er netop sat, og nu venter Fors A/S og andre 
varmeselskaber på, hvad det konkrete resultat af aftalen bliver. 
 
”Vi ved, at regeringens udspil er, at der skal være en økonomisk gulerod for kunderne ved at skifte 
til grønne alternativer. Når vi kender omfanget af det økonomiske tilskud, står vi klar til at rykke ud 
med grøn fjernvarme til kunderne i Himmelev,” slutter Michael Brandt. 
 
Fjernvarmen vil efter planen være i hele området i Himmelev inden for fem år. Se vedlagte kort 
med udbygningsplan. 
 
 
 
Yderligere kontakt 
Thomas Rønn, projektleder. Mobil: 30786182. Mail: trn@fors.dk 

26. juni 2020 
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Pressemeddelelse    

 
 
 
Mere miljøvenlig fjernvarme til Himmelev  
 
 
Snart får knap 450 boliger i Himmelev mulighed for at blive en del af 
den grønne omstilling, når forsyningsselskabet Fors A/S igen tilbyder grøn 
fjernvarme i området. 

 

I går blev det vedtaget, at endnu flere veje i Himmelev nu skal forsynes med fjernvarme. På Fors 
A/S’ bestyrelsesmøde i går blev det besluttet at fortsætte udvidelsen af fjernvarme i Himmelev. Det 
gælder Fjordparken, Grønningen, Engholmparken, Engholmvej, Nyborgvej, Fåborgvej, Assensvej, 
Fynsvej og Nordhøjen. 
 
 ”Vi er glade for, at vi nu kan fortsætte den grønne omstilling i Himmelev. Det er positivt for vores 
kunder, der kan se frem til at få en nem, billig og klimavenlig opvarmning af deres hjem. Derudover 
er det særdeles positivt i forhold til den ambitiøse klimaplan, som både regeringen og Roskilde 
Kommune har lagt,” fortæller administrerende direktør Michael Brandt fra Fors A/S. 
 
Regeringen vedtog med massiv opbakning fra flere partier i Folketinget en klimaaftale, hvor de er 
enige om, at olie og naturgas skal udfases, og at der i stedet skal sættes skub i konverteringen til 
blandt andet grøn fjernvarme.  
 
”Der er mange fordele ved, at så mange som muligt tilslutter sig fjernvarme. Fjernvarme er nemlig 
varme med omtanke for mennesker, miljø og økonomi. Eksempelvis er det som kunde nemmere at 
have fjernvarme, fordi det hverken støjer, lugter eller fylder, og så kører det uden problemer. Når 
vi kigger på økonomien, er der også fordele. Vi er nemlig flere om at dele udgifterne, og alle får 
glæde af stordriftsfordelene. Derudover viser også miljøregnskabet grønt, når du vælger 
fjernvarme,” siger Michael Brandt. 
 
Hjørnestenene i regeringens nye klimaplan er netop sat, og nu venter Fors A/S og andre 
varmeselskaber på, hvad det konkrete resultat af aftalen bliver. 
 
”Vi ved, at regeringens udspil er, at der skal være en økonomisk gulerod for kunderne ved at skifte 
til grønne alternativer. Når vi kender omfanget af det økonomiske tilskud, står vi klar til at rykke ud 
med grøn fjernvarme til kunderne i Himmelev,” slutter Michael Brandt. 
 
Fjernvarmen vil efter planen være på de førnævnte veje inden for tre år. Bestyrelsen i Fors A/S vil 
senere på året tage stilling til, hvornår resten af Himmelev bliver en del af den grønne omstilling.  
Se vedlagte kort med udbygningsplan. 
 
 
 
Yderligere kontakt  
Thomas Rønn, projektleder. Mobil: 30786182. Mail: trn@fors.dk 

26. juni 2020 
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors Affald Holbæk 
A/S 

Fors Affald Holbæk A/S Budget 2021 (B) 
 

Sagsbehandler: JHS 

 
Sagsresumé: 
På bestyrelsesmødet den 30. april 2018 blev bestyrelsen orienteret om, at den fremad-
rettet skulle behandle budget og priser for Fors Affald Holbæk A/S på juni-møderne. 
Dette skyldes, at priserne på affaldsområdet skal fastsættes af Holbæk Kommune, og 
derfor indgår i den politiske behandling af kommunens budget, hvilket fremgår af §19 
stk. 4 i styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune. Dette medfører, at budgetprocessen 
for affaldsselskabet ikke følger den almindelige budgetproces i Fors-koncernen. 
 
Sagsfremstilling:   
I efteråret 2018 havde Fors-koncernen ’indsamling af dagrenovation’ i udbud. Kontrakt-
summen blev desværre væsentligt højere end den daværende kontrakt – der havde væ-
ret meget lav. Også for lav, så der havde været udfordringer med RenoNorden, der ikke 
havde kunnet få de økonomiske ender til at hænge sammen. Dette gav i perioder udfor-
dringer for afhentning af dagrenovationen hos kunderne. 
 
Den nye kontrakt tager hensyn til både kunder og miljø. Der er flere valgmuligheder for 
kunderne, så ordningen bedre kan tilpasses den enkelte kunde, og skraldebilerne kører 
på en hybrid af diesel og el, så de er både mere støjsvage og miljøvenlige. 
 
Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttede den 11. september 2019, at pris-
stigningen skulle indfases over en toårig periode. 
 
I 2021 budgetteres med en omsætning på 85,7 mio. kr. og anlægsinvesteringer for 6,2 
mio. kr. Der ventes et underskud før skat på 5,2 mio. kr. 
 
Investeringerne egenfinansieres, så der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2021. 
 
Hvad skal kunden forvente i 2021? 
Affaldsprisen i Fors Affald Holbæk A/S stiger med 8% i 2021 mod tidligere forventet 
8,5%. 
 
Grundgebyret for helårsboliger fastsættes derfor til 1.544 kr. (1.431 kr. i 2020), stan-
dardgebyret for et almindeligt sæt beholdere bliver på 1.430 kr. (1.326 kr. i 2020). Den 
samlede pris til affald for en standardkunde er således 2.974 kr. årligt, svarende til en 
årlig stigning på 217 kroner. Det variable gebyr (kiloprisen) er udgået. 
 
Retsgrundlag:   
§19 stk. 4 i styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune 
Bestyrelsens forretningsordens pkt. 7 
Affaldsbekendtgørelsens §8 
 
Høring:   
Priser for affald skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune. 
 
 

Punkt 51: Fors Affald Holbæk Budget 2021 (B)
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Fors A/S vurdering:   
Det fremlagte budget er udarbejdet på baggrund af en fremadrettet forventning til ram-
mebetingelser og kendte forventede investeringer ti år frem. Større beslutninger, som 
endnu ikke er kendt, indgår ikke i estimaterne. 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender det fremlagte budget for Fors Affald Holbæk A/S og på den 
baggrund: 
- Foreslår til kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2021. 
- Foreslår til kommunalbestyrelsens godkendelse af de fremlagte anlægsinvesterin-

ger for 2021. 
- Foreslår til kommunalbestyrelsen godkendelse af de fremlagte priser for 2021. 
 

 
 



Beslutning for Punkt 51: Fors Affald Holbæk Budget 2021
(B)

Bestyrelsen besluttede at:

• foreslå at kommunalbestyrelsen godkender budget 2021.
• foreslå at kommunalbestyrelsens godkender de fremlagte anlægsinvesteringer for
2021.
• foreslå at kommunalbestyrelsen godkender de fremlagte priser for 2021.
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Resultatopgørelse for Budget 2021

t.kr.
Budget 

2021

Maj 
Estimat 

2020
Budget 

2020
Real      

2018

Nettoomsætning 85.770       80.269       79.984       69.858       
1:1 Omkostninger
Driftsomkostninger -71.765      -68.805      -68.805      -52.812      
Dækningsbidrag 14.005       11.464       11.179       17.046       

Administrationsomkostninger -12.100      -13.333      -12.099      -13.560      
Resultat før afskrivninger * 1.905         -1.869        -920           3.486         

Afskrivninger -6.363        -6.632        -5.314        -5.311        
Resultat før renter -4.458        -8.500        -6.234        -1.825        

Renter, netto -744           -759           -761           -781           
Resultat før skat -5.201        -9.259        -6.995        -2.606        

Mængder NA NA NA NA

Fors Affald Holbæk A/S

Punkt 51, Bilag 1: Bilag 51.1 - Fors Affald Holbæk Resultatbudget 2021 1.0.pdf



Fors Affald Holbæk A/S Priser for 2021

Priser Fors Affald Holbæk A/S for 2021

ENFAMILIEHUSE
Villaer, stuehuse, række- og parcelhuse 26-06-2020
AFFALDSPRISER 2021 ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS

Kr. pr. år
Grundgebyr (100%)                         1.235,00 

Beholdergebyr
Rest- og bioaffald samt genanvendelige materialer: glas, metal, plast og papir. Prisen er afhængig af tømmefrekvens og beholderens størrelse
Valg af beholdertype og tømmefrekvens Kr. pr. år
1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald med ugetømning                         1.606,80 
1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald med tømning hver 2. uge 595,40
1 stk. 370 L beholder til rest- og bioaffald med tømning hver uge                         2.119,00 
1 stk. 370 L beholder til rest - og bioaffald med tømning hver 2. uge 747,50
2 stk. 240 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 4. uge 548,60
2 stk. 240 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 8. uge 253,20
2 stk. 370 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 4. uge 700,70
2 stk. 370 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 8. uge 323,40

Tillæg for lang adgangsvej pr. beholder Kr. pr. år
Afhentning op til 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder 353,60
Afhentning over 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder 613,60
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder 176,80
Afhentning over 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder 306,80
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 4. uge pris pr. beholder 65,00
Afhentning over 45 meter fra skel hver 4. uge pris pr. beholder 130,00
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder 30,00
Afhentning over 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder 60,00

Ekstra enkeltrumsbeholder Kr. pr. år
1 stk. 240 L beholder til restaffald med ugetømning                         1.606,80 
1 stk. 240 L beholder til restaffald med tømning hver 2. uge                             595,40 
1 stk. 370 L beholder til restaffald med ugetømning                         2.119,00 
1 stk. 370 L beholder til restaffald med tømning hver 2. uge                             747,50 
1 stk. 240 L beholder til bioaffald med ugetømning                         1.606,80 
1 stk. 240 L beholder til bioaffald med tømning hver 2. uge                             595,40 
1 stk. 240 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 4. uge                             274,30 
1 stk. 240 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 8. uge                             126,60 
1 stk. 370 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 4. uge                             350,35 
1 stk. 370 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 8. uge                             161,70 

Priseksempel for et enfamiliehus Kr. pr. år
Grundgebyr                         1.235,00 
Rest og bioaffald: 1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald med tømning hver 2. uge 595,40
Genanvendeligt affald: 2 stk. 240 L beholder med tømning hver 4. uge 548,60
AFFALDSPRIS I ALT                         2.379,00 

SOMMMERHUSE 

AFFALDSPRISER 2021

Kr. pr. år
Grundgebyr 50% 642,00

Sommerhusejere kan vælge mellem sommerhustømning eller helårstømning. Du betaler et beholdergebyr for 
indsamling af rest- og bioaffald samt genanvendelige materialer: glas, metal, plast og papir.

Sommerhustømning
I perioden fra ugen før 1. april til 30. september tømmes rest- og bioaffald hver 2. uge og de genanvendelige 
materialer:  glas, metal, plast og papir tømmes hver 8. uge. Resten af året tømmes rest- og bioaffald hver 4. uge og 
de genanvendelige materialer hver 12. uge.  
Helårstømning
Hvis du ønsker helårstømning, betaler du affaldsgebyr som énfamiliehuse og tilbydes affaldsløsninger som 
énfamiliehuse.    

Rest- og bioaffald samt genanvendelige materialer: glas, metal, plast og papir. Prisen er afhængig af tømmefrekvens og beholderens størrelse
Valg af beholder type og tømmefrekvens Kr. pr. år
1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald - tømning hver 2. uge - sommerhus 343,50
1 stk. 370 L beholder til rest - og bioaffald - tømning hver 2. uge - sommerhus 431,25
2 stk. 240 L beholder til genanvendelige materialer - tømning hver 8. uge - sommerhus 422,00
2 stk. 370 L beholder til genanvendelige materialer - tømning hver 8. uge - sommerhus 539,00

Tillæg for lang adgangsvej pr. beholder Kr. pr. år
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder - sommerhus 102,00
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder - sommerhus 50,00

Priseksempel for et sommerhus Kr. pr. år
Grundgebyr 642,00
1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald - tømning hver 2. uge - sommerhus 343,50
2 stk. 240 L beholder til genanvendelige materialer - tømning  8. uge - sommerhus 422,00
AFFALDSPRIS I ALT                         1.407,50 

Punkt 51, Bilag 2: Bilag 51.2 - Fors Affald Holbæk Priser 2021 1.0.pdf



Fors Affald Holbæk A/S Priser for 2021

KOLONIHAVER
Haveforeninger og kolonihaver betaler et administrationsgebyr pr. havelod. 

Kr. pr. år
Administrationsgebyr 50,00

Tømning 
I perioden fra ugen før 1. april til 30. september tømmes rest- og bioaffald hver uge eller hver anden uge.  De 
genanvendelige materialer:  glas, metal, plast og papir tømmes hver 8. uge. Ingen tømning i vinterperioden. Kr. pr. 
år.

Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder Ugetømning Tømning hver 2. uge
240 L beholder til rest- eller bioaffald                             803,40                              297,70 
370 L beholder til restaffald                         1.059,50                              373,75 
400 L beholder til restaffald                         1.200,42                              496,21 
660 L beholder til restaffald                         1.296,36                              544,18 
770 L beholder til restaffald                         1.336,92                              564,46 

Genanvendelige materialer
(glas, metal, plast og papir)
400 L beholder til genanvendelige materialer                             254,59 
660 L beholder til genanvendelige materialer                             280,42 
770 L beholder til genanvendelige materialer                             291,34 

FÆLLESBEBYGGELSER MED BEHOLDERE
Etageejendomme -og andre bebyggelser med fælles affaldsordning

AFFALDSPRISER 2021

Kr. pr. år
Grundgebyr 100%                         1.235,00 

Beholdergebyr
I fællesbebyggelser tilpasses affaldsordninger til de aktuelle behov, derfor tilbydes forskellige beholderstørrelser og tømmefrekvenser. Kr. pr. år.
Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder Ugetømning Tømning hver 2. uge
240 L beholder til rest- eller bioaffald                         1.606,80                              595,40 
370 L beholder til restaffald                         2.119,00                              747,50 
400 L beholder til restaffald                         2.400,84                              992,42 
660 L beholder til restaffald                         2.592,72                           1.088,36 
770 L beholder til restaffald                         2.673,84                           1.128,92 

Genanvendelige materialer
(glas, metal, plast og papir)
240 L beholder til genanvendeligt materialer                             274,30                              126,60 
400 L  beholder til genanvendelige materialer                             472,81                              218,22 
660 L beholder til genanvendelige materialer                             520,78                              240,36 
770 L beholder til genanvendelige materialer                             541,06                              249,72 

Tillæg for lang adgangsvej pr. beholder Kr. pr. år
Afhentning op til 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder 353,60
Afhentning over 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder 613,60
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder 176,80
Afhentning over 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder 306,80
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 4. uge pris. pr. beholder 65,00
Afhentning over 45 meter fra skel hver 4. uge pris pr. beholder 130,00
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder 30,00
Afhentning over 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder 60,00

FÆLLESBEBYGGELSER MED NEDGRAVEDE LØSNINGER 
Etageejendomme -og andre bebyggelser med fælles affaldsordning
AFFALDSPRISER 2021

Kr. pr. år
Grundgebyr 100%                         1.235,00 

Nedgravede affaldsløsninger
I fællesbebyggelser tilpasses affaldsordninger til de aktuelle behov i forhold til størrelse og tømmefrekvenser. Kr. pr. år.
Rest- og bioaffald Ugetømning Tømning hver 2. uge
< 2,0 m3                         8.810,07                           4.405,04 
> 2,0 m3 - 3,0 m3                         9.593,31                           4.796,65 
> 3,0 m3 - 4,0 m3                       10.376,60                           5.188,27 
> 4,0 m3 - 5,0 m3                       11.159,78                           5.579,89 

Genanvendelige materialer
(glas, metal, plast og papir)
< 2,0 m3                         5.429,12                           2.910,37                         2.135,37                         1.554,12                           1.360,37                           1.166,62 
> 2,0 m3 - 3,0 m3                         5.624,93                           3.106,18                         2.331,18                         1.749,93                           1.556,18                           1.362,43 
> 3,0 m3 - 4,0 m3                         5.820,74                           3.301,99                         2.526,99                         1.945,74                           1.751,99                           1.558,24 
> 4,0 m3 - 5,0 m3                         6.016,55                           3.497,80                         2.722,80                         2.141,55                           1.947,80                           1.754,05 

Affaldssug
12 m3 komprimatorcontainer til restaffald - pris pr. tømning 2.689,30                          
6 m3 komprimatorcontainer til bioaffald - pris pr. tømning 2.187,50                          

Tømning hver 8. uge Tømning hver 10. uge Tømning hver 12. uge

Tømning hver 8. uge

Tømning hver 4. uge Tømning hver 8. uge

Tømning hver 2. uge Tømning hver 4. uge Tømning hver 6. uge
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Fors Affald Holbæk A/S Priser for 2021

KOMMUNALE INSTITUTIONER
AFFALDSPRISER 2021

Beholdergebyr
Kr. pr. år.
Rest- og bioaffald beholder med skillevæg Ugetømning Tømning hver 2. uge
240 L beholder til rest- og bioaffald                         1.606,80                              595,40 
370 L beholder til rest- og bioaffald                         2.119,00                              747,50 
Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder
240 L beholder til rest- eller bioaffald                         1.606,80                              595,40 
370 L beholder til restaffald                         2.119,00                              747,50 
400 L beholder til restaffald                         2.400,84                              992,42 
660 L beholder til restaffald                         2.592,72                           1.088,36 
770 Ll beholder til restaffald                         2.673,84                           1.128,92 

Genanvendelige materialer
(glas, metal, plast og papir)
400 L beholder til genanvendelige materialer                             472,81                              218,22 
660 L beholder til genanvendelige materialer                             520,78                              240,36 
770 L beholder til genanvendelige materialer                             541,06                              249,72 

SERVICEYDELSER
Tømning uden for planlagt rute
Ekstra tømning af rest- og bioaffald Pris 
240 L beholder til rest- og bioaffald 285,20
370 L beholder til rest- og bioaffald 287,05
240 L beholder til bioaffald 283,40
240 L beholder til restaffald 285,20
370 L beholder til restaffald 287,05
400 L beholder til restaffald 287,47
660 L beholder til restaffald 291,16
770 L beholder til restaffald 292,72

Genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)
240 L beholder til genanvendelige materialer 283,40
370 L beholder til genanvendelige materialer 285,25
400 L beholder til genanvendelige materialer 285,67
660 L beholder til genanvendelige materialer 289,36
770 L beholder til genanvendelige materialer 290,92

Nedgravede beholdere (rest- og bioaffald)
< 2,0 m3 til restaffald 294,42
< 2,0 m3 til bioaffald 292,62
> 2,0 m3 - 3,0 m3 til restaffald 309,49
> 2,0 m3 - 3,0 m3 til bioaffald 307,69
> 3,0 m3 - 4,0 m3 til restaffald 324,55
> 3,0 m3 - 4,0 m3 til bioaffald 322,75
> 4,0 m3 - 5,0 m3 til restaffald 339,61
> 4,0 m3 - 5,0 m3 til bioaffald 337,81

Nedgravede beholdere til genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)
< 2,0 m3 til genanvendelige materialer 292,62
> 2,0 m3 - 3,0 m3  til genanvendelige materialer 307,69
> 3,0 m3 - 4,0 m3  til genanvendelige materialer 322,75
> 4,0 m3 - 5,0 m3 til  til genanvendelige materialer 337,81

Køb og levering af beholdere Pris pr. stk. 
Ombytning af beholder med større eller mindre kapacitet                             100,00 
Køb og levering af 240 L beholder                             575,00 
Køb og levering af 370 L beholder                             575,00 
Køb og levering af 400 L beholder                         1.200,00 
Køb og levering af 660 L beholder                         1.600,00 
Køb og levering af 770 L beholder                         1.700,00 
Køb, levering og opsætning af batteriboks ved fællesløsninger                             498,00 
Køb og levering af lås til beholder ved fællesløsninger                             175,00 
Etablering af indkast på beholdere koster ved fællesløsninger                               85,00 

Køb af kanylebokse Pris pr. stk. 
1,8 L Kanylebeholder                               20,00 
3 L Kanylebeholder                               30,00 
5 L Kanylebeholder                               40,00 
10 L Kanylebeholder                               50,00 
30 L Kanylebeholder                               60,00 
60 L Kanylebeholder                               70,00 

Mærkat til ekstra sæk Pris pr. stk.
Køb og levering af mærkater til ekstra sække
Inkl. afhentning og behandling af affaldet                               49,50 

Sækkeløsning:
Enkelte ejendomme har sækkestativer, fordi der er problemer med adgangsvejen for skraldemanden. Hvis du ejer 
en ejendom med sækkestativ, er du velkommen til at kontakte Kundecenter, som kan hjælpe med at finde en 
løsning, så du kan overgå til beholdere på hjul.

Kr. pr. år.
Sækketømning – ugetømning                         1.749,00 

Ændringsgebyr Pris pr. stk.
Ændring af tømmefrekvens (eller standplads) pr. beholder 100,00
Ændring af tømmefrekvens eller standplads pr. beholder: indenfor 12 måneder 300,00

Timepriser Kr. pr. time
Timepris for montør 400,00
Timepris renovatør + lastbil ved reparation af nedgravede beholdere 750,00

Tømning hver 4. uge Tømning hver 8. uge
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Fors Affald Holbæk A/S Priser for 2021

VIRKSOMHEDER 

DAGRENOVATION Kr. pr. år Kr. pr. år

Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder Ugetømning Tømning hver 2. uge

240 L beholder til bio- og restaffald                         1.606,80                              595,40 
240 L beholder til bioaffald                         1.516,20                              595,40 
240 L beholder til restaffald                         1.606,80                              595,40 
370 L beholder til restaffald                         2.119,00                              747,50 
400 L beholder til restaffald                         2.400,84                              992,42 
660 L beholder til restaffald                         2.592,72                           1.088,36 
770 L beholder til restaffald                         2.673,84                           1.128,92 

ADGANG PÅ GENBRUGSPLADSERNE 
Kr. ekskl. moms

Adgang til genbrugspladsen, pr. besøg 185,00
Aflevering af farligt affald over 10 -25 kg pr. besøg 200,00
- herefter pr. påbegyndt 25 kr. pr besøg 100,00
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Fors Affald Holbæk A/S
Budget for 2021, samt prognose for årene 2022 til 2030
Pris Pr. MWh

Pris R 2019 E 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Pris Pr.mængde NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM
%-vis ændring salgspris 0,00% 8,50% 8,50% 0,00% 5,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Resultatopgørelse i t.kr. R 2019 E 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Omsætning 69.858 80.269 85.770 85.770 89.789 92.320 92.320 92.320 92.320 92.320 92.320 92.320

Driftsomkostninger -52.812 -68.805 -71.765 -71.765 -71.765 -71.765 -71.765 -71.765 -71.765 -71.765 -71.765 -71.765
Administrationsudgifter -13.560 -13.333 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100

Afskrivninger -5.311 -6.632 -6.363 -6.246 -6.406 -6.598 -6.546 -6.660 -6.465 -6.289 -6.105 -5.318
Renteudgifter -781 -759 -744 -726 -707 -688 -669 -649 -629 -608 -586 -567
Resultat før skat* -2.606 -9.259 -5.201 -5.067 -1.190 1.169 1.240 1.146 1.361 1.558 1.764 2.570

Over- /underdækning  (+ = overdækning) 12.818 -4.125 -8.617 -12.932 -18.075 -20.699 -19.133 -17.538 -15.985 -14.468 -12.989 -11.465

Mængder NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM

Likviditet R 2019 E 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Likviditet primo 45.453 33.614 17.502 13.645 11.843 6.754 4.130 5.696 7.291 8.844 10.361 11.840
Overskud før skat -2.606 -9.259 -5.201 -5.067 -1.190 1.169 1.240 1.146 1.361 1.558 1.764 2.570
Skattebetaling -1.624 2.037 1.144 1.115 262 -257 -273 -252 -300 -343 -388 -565
Ændring i arbejdskapital 3.409 11.038 635 2.513 54 0 0 0 0 0 0 0
Afskrivninger 5.311 6.632 6.363 6.246 6.406 6.598 6.546 6.660 6.465 6.289 6.105 5.318
Investering aktiviteter -15.751 -25.974 -6.200 -6.000 -10.000 -9.500 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
Lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afdrag -578 -586 -597 -609 -621 -634 -647 -660 -674 -688 -702 -499
Likviditet ultimo 33.614 17.502 13.645 11.843 6.754 4.130 5.696 7.291 8.844 10.361 11.840 13.364

Balance R 2019 E 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Immaterielle aktiver 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materielle aktiver 44.951 64.338 64.175 63.929 67.523 70.425 69.179 67.819 66.654 65.664 64.859 64.841
Tilgodehavender 27.633 20.899 9.898 4.872 4.764 4.764 4.764 4.764 4.764 4.764 4.764 4.764
Likvider 33.614 17.502 13.645 11.843 6.754 4.130 5.696 7.291 8.844 10.361 11.840 13.364
Aktiver i alt 106.243 102.738 87.718 80.644 79.041 79.319 79.639 79.873 80.262 80.789 81.463 82.969
Egenkapital 38.364 31.142 31.576 31.939 36.154 39.690 39.091 38.391 37.899 37.597 37.494 37.975
Anden gæld og hensættelser 59.393 63.697 48.839 42.011 36.814 34.190 35.756 37.351 38.904 40.421 41.900 43.424
Fremmedkapital 8.486 7.900 7.303 6.694 6.073 5.439 4.792 4.132 3.459 2.771 2.069 1.571
Passiver i alt 106.243 102.738 87.718 80.644 79.041 79.319 79.640 79.874 80.262 80.790 81.463 82.969

Nettorentebærende gæld - Likviditet -25.128 -9.601 -6.342 -5.149 -681 1.309 -904 -3.158 -5.385 -7.590 -9.770 -11.793
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.   
Vandvision (O) Sagsbehandler:  TH 
   
   
Sagsfremstilling:  
På baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 22. juni 2020 fremsendes den op-
daterede vandvision til orientering. 
 

 
 

Punkt 52: Vandvision (O)



Beslutning for Punkt 52: Vandvision (O)

Efter bestyrelsesmødet den 22. juni 2020 har vandvisionen fået mindre sproglige
rettelser.

Der var på bestyrelsesmødet den 22. juni 2020 spørgsmål om, myndighedsbehandling i
forbindelse med vandbehandling. Her orienterede adm. direktør Michael Brandt om, at
vandbehandling, herunder blødgøring af drikkevand, kræver en §21-tilladelse efter
vandforsyningsloven. Her er det myndigheden (den kommune), hvorfra vandet indvindes,
der træffer beslutning.

Såfremt vandbehandlingen også kræver, at investeringsrammen øges, så skal der jf.
vandsektorloven en myndighedsbehandling af kommunerne, hvor drikkevandet leveres.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Vandvision – Drikkevand til os og vores fremtidige generationer
Bæredygtig og kundeorienteret forsyning

Den bæredygtige og kundeorienterede forsyning leverer bære-
dygtigt rent drikkevand – med fokus på kundernes behov og
forventninger – på den mest omkostningseffektive måde.

Visionen indfries ved at prioritere tiltag, som understøtter kunder-
nes ønsker om grundvandsbeskyttelse, anvendelse af sekundavand
og blødgøring, under hensyntagen til de økonomiske rammer.

Forsyningen arbejder proaktivt på at etablere partnerskaber med
jordejere, kunder og andre vandforsyninger, som kan hjælpe
forsyningen på vej til at nå sine mål.

Målsætningen om at udnytte sekundavand og tilbyde individuelt
tilpassede vandkvaliteter forfølges ved at deltage i udviklings- og
demonstrationsprojekter med lokale aktører.

Forsyningen er ikke drivende inden for teknologiudvikling, men
følger løbende med, så nye teknologier kan tages i brug, når de er
modne, og der bliver behov for dem.

Tiltag på den korte bane (1-5 år)

• Der foretages grundvandsbeskyttelse via skovrejsning
indenfor BNBO-områder og efter indsatsplanernes krav.

• Der investeres i udnyttelse af overskudsvarme ved en positiv
samfundsøkonomisk business case.

• Processer i den eksisterende vandbehandling (iltning og
filtrering) optimeres i det omfang, det giver besparelser.

• Der investeres i blødgøring til 10 °dH med anvendelse af modne
teknologier med en levetid på 15-20 år, hvis der er plads indenfor
de regulatoriske rammer, og en økonomisk og miljømæssig
analyse understøtter investeringen.

Tiltag på den lidt længere bane (5-10 år)

• Der foretages yderligere grundvandsbeskyttelse via
multifunktionel jordfordeling, hvor det kan lade sig gøre.

• Der indgås partnerskaber i udviklings- og demonstrationsprojekter
med fokus på nye metoder, samarbejder og tilgange til
anvendelse af sekundavand og andre individuelt tilpassede
vandkvaliteter. Kortlægning og gennemførlighedsstudie
gennemføres på den korte bane – altså inden for 1-5 år.

• Der reinvesteres i blødgøring evt. med anvendelse af nye
teknologier, og der investeres i avanceret vandbehandling, når
teknologierne er modne.

1
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Orientering af interessenter (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat med 
åbne punkter fremsendes til ejerne. 
 
Ledelsessekretariatet udarbejder nyhedsbrev til medarbejderne om de væsentligste 
åbne punkter, som bestyrelsen har behandlet. 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen beslutter, hvilke punkter der skal åbnes. 
 

 
 

Punkt 53: Orientering af interessenter (B)



Beslutning for Punkt 53: Orientering af interessenter (B)

Bestyrelsen besluttede at åbne alle dagsordenspunkter.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Næste møde (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Næste møde i bestyrelsen afholdes i forbindelse med bestyrelsesseminaret som finder 
sted fra mandag den 31. august til og med tirsdag den 1. september 2020. Nærmere tid 
og sted angives senere. 
 

 
 

Punkt 54: Næste møde (0)



Beslutning for Punkt 54: Næste møde (0)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.
Eventuelt (O) Sagsbehandler: BHS

Sagsfremstilling: 
-

Punkt 55: Eventuelt



Beslutning for Punkt 55: Eventuelt

Privat inkasso og kommunalt ejede forsyningsselskaber (inddrivelse) – punkt 4 på
bestyrelsesmødet den 28. januar 2020. Her orienterede kundedirektør Thomas Hopp om,
at SKATs systemer til inddrivelse af restancer først ventes klar om 3-6 år. Derfor
påtænkte Fors A/S at arbejde videre med privat inkasso. Bestyrelsen gav på
bestyrelsesmødet den 28. januar 2020 udtryk for, at der kunne arbejdes videre med en
privat løsning til inddrivelse af restancer.

Fors A/S har valgt at indgå aftale med et privat inkassofirma. Horten advokatfirma vil
derfor inddrive restancer fra 1. juli 2020.
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