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Punkt .: Overblik
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Affald Holbæk A/S
104. Projektopfølgning Q3 - Spildevand (B) Fors Holding A/S & alle 

spildevandsselskaber
105. Projektopfølgning Q3 - Vand (B) Fors Holding A/S & alle 

vandselskaber
106. Projektopfølgning Q3 - Varme (B) Fors Holding A/S & alle 
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109. Eventuelt (O) Alle
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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 93: Godkendelse af dagsorden (B)



Beslutning for Punkt 93: Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

3 / 36



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:  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 31. oktober 2019.

Punkt 94: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)



Beslutning for Punkt 94: Godkendelse af referat fra sidste
møde (B)

Bestyrelsen godkendte referatet af mødet afholdt den 31. oktober 2019.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.
Gensidig orientering (0) Sagsbehandler: BHS

Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen og direktionen orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste bestyrel-
sesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen.

Anbefaling: 
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 95: Gensidig orientering (O)



Beslutning for Punkt 95: Gensidig orientering (O)

Kundedirektør Thomas Hopp orienterede om de juridiske aspekter omkring etablering af
regnvandsbassin ved Skullebjerg, herunder at standardaftalerne ligger inden for de
gældende regler i Betalingsloven.

Thomas Hopp orienterede om separatkloakeringsprojektet i Hvalsø, hvor det i et
samarbejde med forvaltningen i Lejre Kommune er blevet meldt ud, at der ikke er
anlægs- eller gravesynergier mellem kommunens byfornyelsesprojekt og
separatkloakeringsprojektet. Thomas Hopp oplyste endvidere, at separatkloakeringen i
Hvalsø kan udskydes i minimum 5 og potentielt i 15-20 år, og at separatkloakeringen
også skal ses i sammenhæng med de igangværende overvejelser om
renseanlægsstrukturen, der indebærer betydelige investeringer over en længere
årrække.

Thomas Hopp orienterede om, at det i forbindelse med fastsættelsen af priser for 2020 er
blevet opdaget, at en række kunder i Roskilde Kommune, som er tilmeldt
tømningsordningen (spildevandskunder som ikke er tilsluttet kloaknettet), får tømt deres
tank så ofte, at de vil opleve, at prisen for at få afledt spildevand stiger mere, end Fors
A/S havde forventet. Fors A/S vil gå i dialog med disse kunder, bl.a. med henblik på at
afdække, om de reelt har behov for at få tømt deres tank så ofte, som det er tilfældet i
dag.

Thomas Hopp orienterede på baggrund af et brev fremsendt til bestyrelsen fra to
forbrugerejede vandværker (Midtsjællands Vandforsyning og Hvalsø Vandværk) i Lejre
Kommune om køb af målerdata fra vandværkerne, som Fors A/S bruger til at afregne
spildevand hos de kunder, som ikke er vandkunder i Fors A/S.

Fors A/S har gennem de seneste år været i dialog med de private vandværker i vores
forsyningsområde. Drøftelserne har imidlertid ikke ført frem til en forståelse med alle
vandværkerne om nye principper for betaling for målerdata – principper der kunne være
afsæt for konkrete aftaler med de enkelte vandværker. Dette er bestyrelsen blevet
orienteret om på bestyrelsesmøderne den 27. april 2017 og 30. april 2018, hvor det
ligeledes blev nævnt, at Fors A/S har omkring 140 vandværker i hele forsyningsområdet.
Det har hele tiden været vurderingen, at en betydelig del af vandværkerne ville være
kritiske over for vilkårene i den nye aftale. Det var dog ligeledes Fors A/S vurdering, at
den fremlagte aftale afspejler en fair betaling for de omkostninger, de private vandværker
har i forbindelse med fremsendelse af målerdata til Fors A/S.

De to private vandværker er utilfredse med det udkast til aftale om køb/salg af målerdata,
som Fors A/S har fremsendt. Thomas Hopp nævnte i den forbindelse, at de fleste
forbrugerejede vandværker i Fors A/S forsyningsområde har accepteret aftalen, og at det
af både administrative og forretningsmæssige hensyn er nødvendigt at lave så
enslydende aftaler med alle forbrugerejede vandværker som muligt. Fors A/S fremsender
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aflæsningskort til de kunder, hvor det ikke er lykkedes at indgå en aftale med
forbrugerejede vandværker om køb af målerdata.

Efter en drøftelse om kommunikationen med de forbrugerejede vandværker besluttede
bestyrelsen, at formand Asger Kej sender en mail til de to forbrugerejede vandværker
om, at Thomas Hopp sammen med adm. direktør Michael Brandt vil invitere
vandværkerne til dialogmøde med henblik på at genoptage drøftelserne om køb af
målerdata. I den forbindelse ønsker bestyrelsen, at Fors A/S hjælper de private
vandværker med at få tydeliggjort de tekniske elementer i aftalen – eksempelvis om
filformater.

Produktionsdirektør Henrik Correll orienterede om, at Ågerup Vandværk nedlægges. En
avisartikel skrevet på baggrund af input fra Fors A/S, kan hos nogle naboer til
vandværket have medført frygt for, at grundvandet stiger og dermed at risikoen for, at de
får vand i kælderen øges. Fors A/S har sendt et brev til disse kunder om, at det ikke
forventes at grundvandet stiger som følge af at vandværket nedlægges. Er kunderne i
tvivl, så er de altid velkomne til at kontakte Fors A/S.

Stabschef Rikke Saltoft orienterede om, at hun i forbindelse med revisionens besøg
torsdag i uge 49 af revisor blev gjort bekendt med, at økonomisystemet i visse tilfælde
ikke understøtter de af bestyrelsen vedtagne regler for prokura. Efterfølgende er dette
blevet bekræftet af økonomidirektør Charlotte Vincents.

Ved gennemgang af indkøbsflow er der således konstateret et hul, hvor det er muligt for
en indkøber at ændre en ordre uden, at den kører i godkendelsesflowet. Leverandøren af
økonomisystemet er blevet bedt om omgående at sikre, at systemet understøtter
overholdelse af prokurareglerne. Indtil da er der fastlagt manuelle
godkendelsesprocesser. Revisor er blevet bedt om at gennemføre stikprøvekontroller for
at sikre, at der ikke har været forsøg på svindel.

Adm. direktør Michael Brandt orienterede om det kommende års bestyrelsestur. I den
forbindelse nikkede bestyrelsen til at turen kan begynde i Roskilde kl. 07.00 mandag den
09. marts, og at turen afsluttes torsdag den 12. marts kl. 10.00 i Roskilde.

Adm. direktør Michael Brandt orienterede om organiseringen i Fors A/S.

Formand Asger Kej orienterede om det seneste bestyrelsesmøde i brancheforeningen
DANVA. Der arbejdes blandt andet på at få vedtaget mere enkle regler for statens og
kommuners betaling af vejbidrag. Der pågår drøftelser for ændring af de nuværende
regler for finansiering af klimaløsninger som sker i samarbejde mellem kommuner og
forsyningsselskaber. I dag er det en gråzone, hvem der finansierer hvad, og det skal nye
regler forhindre – uden at det ender med at forsyningsselskaberne får ansvaret, men
ingen midler. Der er én chance for at få SKAT til at indkræve skyldige beløb hos
debitorer. Formanden opfordrer derfor administrationen til at vurdere om man ønsker
SKAT som inkassator eller ej, inden tilmeldingsfristen udløber.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors Varme Roskilde 
A/S
Restpotentiale ved fjernvarmeudvidelse i Himmelev (O)

Sagsbehandler: TH

Sagsresume
Fjernvarmenettet i Himmelev er siden 2013 udbygget i takt med kundernes interesse og 
behov for tilslutning. Fremgangsmåden for fjernvarmeudvidelsen har været, at der for-
ud for forventet opstart i et område, markedsføres og informeres om mulighederne for 
fjernvarme. Beslutningen om at gå i gang med at udbygge et område tages, når ca. 70% 
af ejendommene har tilkendegivet positiv interesse for fjernvarme.

Fokus har i forlængelse heraf været at få udbygget fjernvarmen på strategisk placerede 
veje gennem Himmelev, og på den måde på længere sigt at forsyne hele bydelen. Den 
strategiske tilgang skal sikre det størst mulige aftag af fjernvarme og dermed indtægt fra 
varmesalget. 

På sit møde den 22. august 2018 blev bestyrelsen orienteret om, at det på grund af 
blandt andet faldende gaspris var svært at opnå tilsagn fra tilstrækkelig mange kunder 
til, at fjernvarmeudvidelsen hænger selskabsøkonomisk sammen, og at en rentabel 
fjernvarmeudvidelse afhang af at opnå tilsagn fra bygherren på Højskolegrunden om til-
slutning til fjernvarmenettet. Som følge heraf besluttede bestyrelsen, at Fors A/S kan 
iværksætte projektet, såfremt der modtages tilsagn fra bygherren på Højskolegrunden, 
og der dermed er udsigt til en samlet positiv projektøkonomi.

På sit møde den 1. november 2018 blev bestyrelsen orienteret om, at det som konse-
kvens af en generel udvikling med faldende gaspriser, er det svært at opnå tilsagn fra 
tilstrækkeligt mange kunder til, at fjernvarmeudvidelsen i Himmelev hænger selskabsø-
konomisk sammen.

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen har tidligere på bestyrelsesseminaret i august 2019 drøftet den videre ud-
bygning af fjernvarmen i Himmelev og i den forbindelse spurgt til potentialet for yderli-
gere kunder i området.

I 2020 bliver der lagt fjernevarmeledninger på Strandparken, Strandhøjen samt en del 
af Haraldsborgvej. Dette ligger i forlængelse af aktiviteterne i indeværende kvartal, hvor 
Klostervej og Egegårdsvej bliver forsynet med fjernvarme. Vi regner med, at i alt ca. 25 
villakunder bliver tilsluttet i 2019, mens der indtil videre er bindende tilsagn fra 30 kun-
der for så vidt angår den planlagte udvidelse i begyndelsen af 2020. Erfaringstal viser, at 
der kommer yderligere ca. 20 kunder på, når vi først graver, og dermed er til stede på 
de pågældende veje i 2020.

Punkt 96: Restpotentiale ved fjernvarmeudvidelse i Himmelev (O)
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Det resterende potentiale i området ser ud som følger: 

Fjernvarme-restpotentiale i 
Himmelev

Antal pot. 
kunder*

Areal 
m2

Varmebehov 
MWh

Villakunder 664 119.878 13.551
Højskolegrunden - estimeret 175-180 23.000 1.000
Comwell 1 14.300 1.375

*Potentielle kunder: kun ejendomme/kunder forsynet med naturgas eller fyringsolie.

Da Roskilde Forsyning A/S besluttede at igangsætte fjernvarmeudvidelsen, valgte man, 
at ’den pakke som kunderne tilbydes, er gratis tilslutning, når fjernvarmerørene lægges 
forbi deres hus’. Ét år efter er der 50 % rabat, og to år efter er der 25 % rabat på tilslut-
ningsbidraget.

Der er dialog med de nye ejere af den gamle højskole og den øvrige højskolegrund, som 
begge har vist interesse. Herudover vil der blive taget kontakt til Comwell via Pension 
Danmark.

Retsgrundlag:
Fjernvarmeprojektet i Himmelev er godkendt i flere delprojektforslag, hvor samfunds-, 
selskabs- og brugerøkonomi er vurderet positivt. Projektforslagene er udarbejdet efter 
retningslinjerne i Varmeforsyningsloven, LBK nr. 1307 af 24/11/2014.
 
Høring:
-

Fors A/S vurdering:
-

Økonomi:

Anbefaling:
At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



Beslutning for Punkt 96: Restpotentiale ved
fjernvarmeudvidelse i Himmelev (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen
Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O)

Sagsbehandler: RS

Sagsresumé:
På sit møde 14. juni 2016 besluttede bestyrelsen for Fors A/S at melde sig ind i arbejds-
giverorganisationen DI. Bestyrelsen understregede, at den ved indmeldelsen i DI ikke 
ville bidrage med økonomisk støtte til politiske partier.

Sagsfremstilling:
Fors A/S har i november 2019 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, som selskabet også gjorde tidligere år, ønske om 
fortsat fritagelse for betaling af bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øv-
rigt over medlemskontingentet.

Retsgrundlag:
-
 
Høring:
-

Fors A/S vurdering:
-

Økonomi:
-

Anbefaling:
At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 97: Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O)



Beslutning for Punkt 97: Støtte til politiske partier via
Dansk Industri (DI) (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Opfølgning på bestyrelsens indsatser 2019 (O)

Sagsbehandler: MIKB

Sagsresume:
På bestyrelsesmødet den 20. december 2018 besluttede bestyrelsen en række indsat-
ser, som den ønskede at fokusere på i 2019. På den baggrund gennemgås bestyrelsens 
huskeliste og bestyrelsens indsatser i 2019. 

På den baggrund gennemgås bestyrelsens huskeliste og bestyrelsens indsatser i 2019. 

Sagsfremstilling:
På bestyrelsesmødet den 20. december 2018 besluttede bestyrelsen en række indsat-
ser, som den ønskede at fokusere på i 2019. Forretningsudvalget drøftede på sit møde 
den 14. november 2018 muligheden for, at der i 2019 afholdes en social inspirationstur 
for bestyrelsen med fagligt indhold. Forretningsudvalget drøftede ligeledes, at evalue-
ringen af bestyrelsens arbejde i 2019 kan faciliteres af en ekstern.

Forretningsudvalget drøftede ligeledes behovet for, at Fors A/S i 2019 får en decideret 
finansieringspolitik og en investeringspolitik.

Derudover besluttede bestyrelsen at arbejde med:

 Varmestrategi (gennemgået/besluttet på bestyrelsesmødet den 20. juni 2019).
 Nyt domicil (afklaret efter dialog med ejerne).
 Afklaring af selskabsstrukturen i Fors-koncernen (afklaret efter dialog med ejerne).
 Afklaring af kompetencerne i bestyrelsen (indgik ikke i den gennemførte bestyrel-

sesevaluering).
 Genbesøg af spildevandsplanerne i ejerkommunerne (er i proces).
 Asset Management (var en del af bestyrelsens strategiseminar i august 2019).
 Konsekvenser af nyt ERP-system, herunder genbesøg af indkøbspolitik, prokura og 

forretningsgange (afventer bestyrelsens beslutning af beslutningskompetencer i IB).

Retsgrundlag:
Forretningsorden for bestyrelserne i Fors-koncernen.
Bestyrelsens årshjul

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Der er ikke i 2019 udarbejdet en decideret finansierings- og investeringspolitik. Dog er 
der i forbindelse med budgetseminaret drøftet finansiering med særligt fokus på gæld-
sætning og gældsudvikling. Bestyrelsen besluttede desuden på budgetseminaret, at den 
ønsker et mere jævnt investeringsniveau. I forbindelse med arbejdet med Asset Mana-
gement (AM) og Investment Board (IB) i 2020 vil bestyrelsen igen skulle forholde sig 
strategisk til en finansierings- og investeringspolitik.

Punkt 98: Opfølgning på bestyrelsens indsatser 2019 (O)
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Bestyrelsens huskeliste vil fremover fremgå som et selvstændigt bilag på bestyrelses-
portalen – huskelisten vil blive opdateret efter hvert bestyrelsesmøde. Herudover vil be-
mærkningsfeltet indeholde en status på punktet, så fremdrift/status på det enkelte 
punkt er tydelig for bestyrelsen.

Økonomi:
-

Anbefaling:
At tager orienteringen til efterretning.



Beslutning for Punkt 98: Opfølgning på bestyrelsens
indsatser 2019 (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Bestyrelsens indsatser 2020 (B)

Sagsbehandler: MIKB

Sagsfremstilling:
Forretningsudvalget drøftede på sit møde den 19. november 2019, hvad bestyrelsen 
bør/kan fokusere på i 2020. Dette kan være:

 Strategiudvikling 2021-25 (Kunder og FN’s verdensmål).
o Bestyrelsens engagement i den kommende strategiproces struktureres i tre 

faser: 1. Inspiration og scenarier, 2. Diskussion af strategioplæg og 3. God-
kendelse af strategi og plan for opfølgning – og bestyrelsen prioriterer den 
nødvendige tid til strategiprocessen.

 Bestyrelsestur med fagligt og socialt indhold.
 Investment Board (IB).
 Asset Management – herunder implementering af Investment Board og bestyrel-

sens involvering – (indeholder blandt andet finansierings- og investeringspolitik).
 Vandstrategi.
 Afholdelse et en-dagsseminar med henblik på at etablere et ’værdigrundlag’ – Hvor-

dan bliver vi den gode samarbejdende bestyrelse? – for at udvikle kvaliteten i besty-
relsesarbejdet i Fors A/S og bestyrelsen.

 At gennemføre en drøftelse af Forretningsudvalgets rolle.

Retsgrundlag:
Forretningsorden for bestyrelserne i Fors-koncernen.
Bestyrelsens årshjul

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
-

Økonomi:
-

Anbefaling:
At bestyrelsen drøfter/fastlægger sine indsatser i 2020.

Punkt 99: Bestyrelsens indsatser 2020 (B)



Beslutning for Punkt 99: Bestyrelsens indsatser 2020 (B)

Bestyrelsen drøftede sine indsatser i 2020. På baggrund af drøftelsen besluttede
bestyrelsen, at den i 2020 bl.a. vil arbejde med:

• Strategiudvikling 2021-25 (Kunder og FN’s verdensmål).
◦ Bestyrelsens engagement i den kommende strategiproces struktureres i tre
faser: 1. Inspiration og scenarier, 2. Diskussion af strategioplæg og 3.
Godkendelse af strategi og plan for opfølgning – og bestyrelsen prioriterer
den nødvendige tid til strategiprocessen.

• Bestyrelsestur med fagligt og socialt indhold.
• Investment Board (IB).
• Asset Management – herunder implementering af Investment Board og
bestyrelsens involvering – (indeholder blandt andet finansierings- og
investeringspolitik).
• Vandstrategi.
• Afholdelse et en-dagsseminar med henblik på at etablere et ’værdigrundlag’ –
Hvordan bliver vi den gode samarbejdende bestyrelse? – for at udvikle kvaliteten i
bestyrelsesarbejdet i Fors A/S og bestyrelsen. FU vil tage en drøftelse af, hvordan
et sådant endagsseminar gennemføres.
• At gennemføre en drøftelse af Forretningsudvalgets rolle.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen
Bestyrelsens forretningsorden og årshjul (B)

Sagsbehandler: RS

Sagsresume: 
På bestyrelsesmødet den 16. august 2019 besluttede bestyrelsen, at den fremadrettet 
på decembermødet ville have ’God selskabsledelse’ som tema. På samme møde beslut-
tede bestyrelsen, at gennemgå sin forretningsorden.

For at sikre compliance ift. anbefalingerne for god selskabsledelse og bestyrelsens for-
retningsorden, gennemgår bestyrelsen én gang årligt sin forretningsorden. Forretnings-
ordenen er bestyrelsens vejledning, arbejdsplan og huskeliste, og den skal derfor bruges 
som en hjælp i bestyrelsesarbejdet. Forretningsordenen er en dynamisk størrelse, der 
kan og skal tilpasses selskabet i takt med dets udvikling.

Den nuværende Forretningsorden for bestyrelsen for Fors Holding A/S blev senest revi-
deret på bestyrelsesmødet den 3. marts 2018. På samme bestyrelsesmøde reviderede 
bestyrelserne i netselskaberne forretningsordenen i netselskabernes bestyrelser, såle-
des, at de bliver identiske med forretningsordenen i Fors Holding A/S.

Sagsfremstilling:
Af selskabslovens §130, stk. 1 følger, at hvis bestyrelsen består af flere medlemmer, skal 
der ved en forretningsorden træffes nærmere bestemmelser om udførelse af bestyrel-
sens hverv. Selskabsloven indeholder alene forslag til (og ikke krav om), hvad der kan 
være omfattet af forretningsordenen. Loven beskriver, hvad bestyrelsen kan overveje 
at tage med i den forretningsorden, som skal danne grundlag for dens arbejde. 

Selskabslovens §130 er ikke udtømmende. Dette forhold stiller krav til hvert enkelt sel-
skabs bestyrelse til konkret at indrette sig efter selskabets behov – altså tænke over, 
hvordan arbejdet i bestyrelsen udføres bedst for netop det pågældende selskab.

Rigtigt udformet og anvendt er forretningsordenen bestyrelsens vigtigste arbejdsred-
skab.

Forretningsordenen skal udfærdiges på en måde, som dels adresserer de formelle sel-
skabsretlige forhold og dels inddrager forretningsmæssige forhold, som gør sig gælden-
de for det enkelte selskab.

Retsgrundlag:
LBKG 2015-09-14 nr. 1089 (Selskabsloven) §130.
Bestyrelsens forretningsordens §13.1.

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Selskabsloven indeholder alene anbefalinger til og ikke krav om, hvad der kan være om-
fattet af forretningsordenen. Det er således bestyrelsen selv, der suverænt beslutter, 
hvilket indhold forretningsordenen skal have – men forretningsordenen må naturligvis 

Punkt 100: Bestyrelsens forretningsorden og årshjul (B)
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ikke indeholde bestemmelser, som er i modstrid med lovgivningen eller selskabets 
vedtægter. En bestyrelse er kun bundet af bestemmelser i en ejeraftale, hvis disse be-
stemmelser tillige er indeholdt i selskabets vedtægter.

For noterede selskaber skal der være et samspil mellem corporate governance-anbefa-
linger (anbefalinger for god selskabsledelse) og selskabets forretningsorden, men også 
for andre selskaber kan det være hensigtsmæssigt at skele til corporate governance-an-
befalingerne.

Bestyrelsen bør løbende efterse, om forretningsordenen er i overensstemmelse med 
lovgivningen, selskabets vedtægter og tilpasset selskabets udvikling. I forlængelse heraf 
bør det overvejes at samle dagsordenspunkter relaterende til god selskabsledelse (her-
under gennemgang og revision af bestyrelsens årshjul) til bestyrelsesmødet med afhol-
delse i december. Dermed vil punkterne kunne drøftes samtidig med den årlige gen-
nemgang af kodeks for god selskabsledelse. 

Da hvert enkelt medlem af bestyrelsen er bundet af forretningsordenen, og skal efter-
komme reglerne deri anbefales det, at forretningsordenen gennemgås på bestyrelses-
mødet og ikke blot udleveres til underskrift.

Økonomi:
-

Anbefaling:
At bestyrelsen gennemgår det reviderede udkast til forretningsorden.
At bestyrelsen gennemgår det reviderede udkast til bilag 2 – Årshjul.
At bestyrelsen – efter eventuelle korrektioner – godkender og underskriver det revide-
rede udkast til forretningsorden og årshjul.



Beslutning for Punkt 100: Bestyrelsens forretningsorden
og årshjul (B)

Bestyrelsen gennemgik udkastet til revideret forretningsorden og årshjul. Under
gennemgangen gav bestyrelsen udtryk for, at den havde en række ønsker til ændringer
af det fremlagte udkast. Herunder en præcisering af Forretningsudvalgets og
direktionens rolle.

Bestyrelsen besluttede at et nyt revideret udkast til forretningsorden gennemgås på
bestyrelsesmødet den 28. januar 2020.

Bestyrelsen gennemgik og godkendte det reviderede udkast til bilag 2 – Årshjul.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Kodeks for god selskabsledelse (B)

Sagsbehandler: MIKB

Sagsresume: 
DANVA har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse i kommunalt ejede forsynings-
selskaber. I kodekset er en række anbefalinger til, hvordan man bør agere som ejer, be-
styrelse og direktion – og forslag til, hvordan man som selskab kan redegøre for, hvorvidt 
man lever op til kodekset eller ej. 

På sit møde den 11. december 2017 besluttede bestyrelsen at forholde sig til kodeksets 
anbefalinger én gang årligt og – i tråd med kodeksets anbefaling – efterfølgende at pu-
blicere sin stillingtagen på www.fors.dk.

Sagsfremstilling:
Ved et genbesøg af kodekset for god selskabsledelse er den eneste umiddelbare æn-
dring ift. den nuværende besvarelse en justering af punkt 8.4. Whistleblower-ordning. 
Her besluttede bestyrelsen på sit møde den 20. december 2018 at indføre en whistle-
blower-ordning og besluttede i forlængelse heraf en whistleblower-politik. Grundet at 
Fors A/S i foråret blev opmærksom på, at der arbejdedes på et EU-direktiv om regulering 
af whistleblower-ordninger, er den vedtagende whistleblower-politik revideret, så den 
opfylder kravene i det nu vedtagne EU-direktiv. Dette vil medføre at en del af ordlyden 
i politikken ændres fra:

Usande beskyldninger
Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til beskyldninger, hvor der rettes mistanke mod 
uskyldige personer. Alle indberetninger skal derfor indgives i god tro. Hvis en indberet-
ning er indgivet i ond tro og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige 
negative følelser, hævnlyst mv., kan en ubegrundet indberetning få ansættelsesretlige 
konsekvenser for indberetteren, hvis denne kan identificeres.

Til:

Beskyttelse mod repressalier
Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til beskyldninger, hvor der rettes mistanke mod 
uskyldige personer. Alle indberetninger skal derfor indgives i god tro. Hvis en indberet-
ning er indgivet i ond tro og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige 
negative følelser, hævnlyst mv., kan en ubegrundet indberetning få ansættelsesretlige 
konsekvenser for indberetteren, hvis denne kan identificeres. 
Enhver der benytter Fors A/S whistleblower-ordning er beskyttet mod enhver form for 
repressalier. Herunder i form af:

 Suspension 
 Opsigelse 
 Degradering eller undladt forfremmelse 
 Overførsel af opgaver, forflytning, lønnedsættelser, arbejdstidsændringer 
 Tvang, intimidering, chikane eller udstødelse på arbejdspladsen

Dog gælder at personer der indberetter oplysninger via Fors A/S whistleblower-ordning 

Punkt 101: Kodeks for god selskabsledelse (B)
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skal have haft rimelige grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte 
på tidspunktet for indberetningen, eller have haft seriøs mistanke om at have observeret 
en illegal aktivitet.

Det anbefales at bestyrelsen beslutter at godkende den reviderede whistleblowerpoli-
tik, at denne implementeres samt at Fors A/S besvarelse i kodeks for god selskabsledel-
se ændres fra ’følger ’ til ’følger’. Denne ændring medfører, at Fors A/S også på dette 
område er compliant med kodekset.
 
Retsgrundlag:
-

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
DANVAs kodeks for god selskabsledelse er ikke lovgivning eller udstedt af myndigheder, 
hvorfor det er frivilligt at leve op til (og forholde sig til) anbefalingerne eller ej. Det be-
tragtes som Soft law. Det vil sige, at det netop handler om anbefalinger, som kan og bør 
følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i det konkrete tilfælde, 
som man så redegør for. Hvor lovgivningen oftest angiver en minimumsstandard, er an-
befalingerne i kodekset i stedet at anse som ’best practice’ inden for selskabsledelse.

Økonomi:
-

Anbefaling:
At bestyrelsen gennemgår og reviderer det fremlagte kodeks. 
At bestyrelsen efter sin revidering godkender det reviderede kodeks. 
At bestyrelsen beslutter at godkende den reviderede whistleblower-politik.
At bestyrelsen beslutter at publicere det reviderede kodeks på www.fors.dk. 

http://www.fors.dk/


Beslutning for Punkt 101: Kodeks for god selskabsledelse
(B)

Bestyrelsen gennemgik det reviderede kodeks for god selskabsledelse, hvortil det havde
enkelte justeringer. Herefter godkendte bestyrelsen det reviderede kodeks.

Bestyrelsen gennemgik det reviderede udkast til whistleblowerpolitik, hvortil den havde
en mindre justering. Med førnævnte justering godkendte bestyrelsen den fremlagte
reviderede whistleblower-politik.

Bestyrelsen besluttede at publicere det reviderede kodeks for god selskabsledelse på
www.fors.dk.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.
Budgetopfølgning Q3 2019 (B) Sagsbehandler: JHS

Sagsresume: 
Ifølge bestyrelsens forretningsorden skal planer og budgetter løbende kontrolleres, lige-
som der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsfor-
hold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici.

Sagsfremstilling:
Budgetopfølgningen for Fors-koncernen tager udgangspunkt i årsbudgettet vedtaget af 
bestyrelsen, som ligger til grund for prisfastsættelsen. 

Budgetterne er ligeligt fordelt over 12 måneder, dog er der for varmeselskabernes ved-
kommende lavet en periodisering af omsætning og direkte produktionsomkostninger, så 
dette afspejler sædvanligt kundeforbrug over året.

Der vil kvartalsvis blive fulgt op i forhold til budgettet. I gennemgangen vil der blive kom-
menteret på væsentlige afvigelser på både koncern- og selskabsniveau. 

Fors Holding A/S:
Resultat for Q3 2019

Resultat                                            Real Budget Afv Budget Real 
mkr.  Sept 2019  Sept 2019 2019 2019 2018
Nettoomsætning 500,1 506,5 -6,5 690,3 708,4
Varmekøb/produktionsomkostninger -143,3 -150,4 7,1 -212,6 -196,7
Integrationsomkostninger -3,3 -5,7 2,4 -7,7 -5,1
Drifts-og administrationsomkostninger -199,6 -197,0 -2,6 -262,7 -291,4
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 153,8 153,4 0,5 207,4 215,2

Afskrivninger -137,5 -139,8 2,3 -186,4 -181,9
Resultat før renter (EBIT) 16,3 13,5 2,8 21,0 33,3

Finansielle poster netto -11,8 -16,3 4,5 -21,7 -18,4
Årets resultat før skat og reg. 4,5 -2,7 7,2 -0,7 14,9

Koncernresultat pr. 30. september er 7,2 mio. kr. bedre end budgetteret. 

Koncernens nettoomsætning er 6,5 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyl-
des mindre omsætning i vand og spildevandsselskabet i Roskilde, affaldsselskabet samt 
Fors A/S hvor bl.a. gebyrindtægterne typisk først kommer i december.

Der er mindre omkostninger på 7,1 mio. kr. til varmekøb/produktion, hvilket bl.a. skyldes 
lavere produktionsomkostninger i Jyderup som følge af mere solvarme og lavere naturg-
aspris end budgetteret.

Der er afholdt integrationsomkostninger for 3,3 mio. kr. mod et budget på 5,7 mio. kr.

Der har været meromkostninger på 2,6 mio. kr. på drifts- og administrationsomkostninger 

Punkt 102: Budgetopfølgning Q3 (B)



primært afledt af meromkostninger på drift af renseanlæggene i primært Roskilde.

Der har været mindre omkostninger på 2,3 mio. kr. som følge af færre afskrivninger, da 
en række anlægsinvesteringer endnu ikke er færdiggjort.

Der er besparelser på 4,5 mio. kr. på finansielle poster som følge af færre hjemtagne lån 
til investeringer end forventet i budgettet på nuværende tidspunkt. 

Det bemærkes, at dette er den anden rapportering i det nye økonomi-system. De interne 
processer for månedsafslutning begynder at køre, og tallene stilles til rådighed for chef-
områderne. Ved analyse af tallene er der konstateret enkelte udeståender som skyldes at 
en række fakturaer endnu ikke er godkendt i systemet. Til disse er der foretaget en reser-
vation. 

Rapporteringen danner udgangspunkt for revisionens gennemgang i uge 48.

Fors Holding A/S:
Resultat for Q3 2019
Resultat mod budget                                  mkr.Real Budget Afv Budget Real
mkr. Sept 2019 Sept 2019 2019 2019 2018

Affald, Holbæk          1,9              1,6          0,3          2,1           6,6 

Spildevand, Holbæk        12,7            11,7          1,0        15,6           8,1 
Spildevand, Lejre         -3,9             -7,6          3,7       -10,0         -5,3 
Spildevand, Roskilde          8,7            14,2         -5,5        18,9         12,9 

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

Varme, Jyderup         -0,3             -6,5          6,2         -5,9           2,1 
Varme, Roskilde       -10,9           -14,8          3,9       -19,6        -10,1 
Varme, St. Merløse         -0,8             -0,7         -0,1         -1,0         -1,1 

Grøn Energi           -                 -             -             -   

Fors A/S         -4,4             -0,0         -4,4           -              -   
Fors Holding A/S           -                 -             -             -             3,0 
I alt          4,5             -2,7          7,2         -0,7         14,8 

Fors A/S har et underskud på 4,4 mio. kr. En del skyldes gebyrindtægter, som typisk 
kommer ved årsafregningen. Resten vil blive fordelt til netselskaberne i Q4. 

Kommentar til de enkelte selskaber: 
Resultatet for Fors Affald Holbæk A/S er 0,3 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen 
er 2,4 mio. kr. lavere end budgetteret, blandt andet som følge af at Folketinget efter at 
budgettet var vedtaget vedtog at afskaffe affaldsadministrationsgebyr for virksomheder. 
Desuden er der færre indtægter på genanvendeligt affald. 

Der er samlet set færre omkostninger på 2 mio. kr. Det skyldes blandt andet ekstraom-



kostninger til dagrenovation, som først afholdes fra 1. oktober 2019, samt lavere omkost-
ninger på genbrugspladserne, afledt af billigere priser på at komme af med fraktionerne. 
Derimod er der en negativ afvigelse på omkostninger til administration, da budgettet blev 
udarbejdet før bidrag til fælles administration var fastlagt. 

Resultatet for Fors Spildevand Holbæk A/S er 1,0 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsæt-
ningen er 0,2 mio. kr. lavere end det budgetterede. Der er samlede meromkostninger på 
1 mio. kr., primært som følge af en højere spildevandsafgift og højere omkostninger til 
slambehandling end budgetteret. Der er færre renteudgifter på 2,0 mio. kr.
 
Resultatet for Fors Spildevand Lejre A/S er 3,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Det skyldes 
en meromsætning på 0,7 mio. kr. og et omkostningsniveau, der ligger 2,6 mio. kr. under 
budget, primært som følge af færre omkostninger fra serviceselskabet (Fors A/S).
 
Resultatet for Fors Spildevand Roskilde A/S er 5,5 mio. kr. dårligere end budgetteret. Om-
sætningen er 2,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er meromkostninger på 4,2 mio. kr., 
primært som følge af en højere spildevandsafgift og højere omkostninger til slambehand-
ling, slambortskaffelse og SRO-anlæg end budgetteret. Dette opvejes delvist af færre om-
kostninger fra serviceselskabet (Fors A/S). Der er færre renteudgifter på 0,6 mio. kr.

Resultatet for Fors Vand Holbæk A/S er 1,9 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen 
er 1,8 mio. kr. højere end budgetteret, som følge af genforhandling af en aftale med et 
privat vandværk, salg af varelageret til serviceselskabet (Fors A/S) og større salgsvolumen.  
Omkostningerne ligger på niveau med budgettet. 

Resultatet for Fors Vand Lejre A/S er er 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret. Forbedringen 
skyldes, at omkostningerne ligger under budget med 0,1 mio. kr.  

Resultatet for Fors Vand Roskilde A/S er 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen 
er 0,8 mio. kr. lavere end budgetteret som følge af lavere volumen. Til gengæld ligger 
omkostninger 0,7 mio. kr. under budget som følge af færre omkostninger fra servicesel-
skabet.
 
Resultatet for Fors Varme Holbæk Jyderup A/S er 6,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Om-
sætningen er 0,4 mio. kr. højere end budgetteret. Der er endvidere besparelser på om-
kostninger på 5,3 mio. kr. til varmeproduktion afledt af mere solvarme og en lavere ga-
spris. Der er meromkostninger på 0,1 mio. kr. til serviceselskabet (Fors A/S).

Resultatet for Fors Varme Roskilde A/S er 3,9 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætnin-
gen er 1,3 mio. kr. højere end budget på trods af lavere salgsvolumen. Den lavere volumen 
giver en besparelse på varmekøbet med 0,7 mio. kr. Omkostninger ligger på niveau med 
budget. Til gengæld er der en besparelse på de finansielle poster med 1,2 mio. kr. 

Resultatet for Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S er 0,1 mio. kr. dårligere end budgette-
ret. Omsætningen er 0,3 mio. kr. lavere end budgettet som følge af lavere volumen. Det 
giver besparelse på varmeproduktion med 0,1 mio. kr. Omkostningerne ligger på budget. 
De finansielle poster viser en besparelse på 0,1 mio. kr. 

Resultatet for Fors A/S (Serviceselskabet) er 4,4 mio. kr. dårligere end budgetteret. Den 



negative afvigelse skyldes indtægtssiden, hvor gebyrindtægter typisk kommer i Q4, og at 
salg af ressourcetræk til søsterselskaberne fortsat er lavere end budgetteret. Servicesel-
skabet fakturerer lønninger, IT, biler og omkostninger til domiciler til søsterselskaberne 
efter træk på ressourcerne. Til gengæld er der færre omkostninger til lønninger og admi-
nistrationsomkostninger. 

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:
Det er Fors A/S vurdering, at resultatet for Q3 er tilfredsstillende. Og med et fortsat fokus 
på at holde omkostningsniveauet nede, forventes resultatet for 2019 at blive bedre end 
budgetteret.

I forbindelse med implementering af nyt økonomisystem modtog bestyrelsen ikke nogen 
kvartalsopfølgning for Q1. Kvartalsopfølgningen for Q2 skete ’håndholdt’. Begge dele 
grundet udfordringer med at trække rapporter ud af systemet. Økonomisystemet er ef-
terhånden implementeret, og kvartalsopfølgningen for Q3 vurderes derfor mere valid, 
og der sker nu detaljerede rapporteringer fra oktober 2019 og frem. 

Der er imidlertid fortsat ikke detailbudgetteringer for 2019 i systemet. Dette vil kræve et 
meget stort arbejde at udarbejde samtidig med at der arbejdes på detailbudgetteringen 
for 2020. 

Det er vurderingen at udarbejdelse af detailbudgettering for 2019 ikke vil øge kvaliteten 
af rapporteringen til bestyrelsen. Vi er opmærksomme på, at det ikke er muligt i chefom-
råderne direkte at sammenligne realiserede tal med budgetterede tal for 2019. Det er 
aftalt med cheferne, at Økonomi kan lave særudtræk, hvis det skønnes nødvendigt.

Økonomi:
-

Anbefaling:
At bestyrelsen drøfter hvorvidt der skal genskabes bagudrettede detailbudgetter eller ej.
At bestyrelsen godkender budgetopfølgning for Q3 2019. 



Beslutning for Punkt 102: Budgetopfølgning Q3 (B)

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal genskabes detailbudgetter for 2019.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for Q3 2019.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens affaldssel-
skaber.
Projektopfølgning Q3 – Affald (B)

Sagsbehandler: HC

Sagsresumé: 
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansi-
eringsforhold, 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, 
fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2019 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.

Generel projektopfølgning
På affaldsområdet budgetteredes ved årets start med en samlet investeringssum på 19 
mio. kr. i 2019. Pr. Q3 forventer vi fortsat at følge budgettet. 

Der er afsat flere midler til genbrugspladsen i Tølløse. Dette modsvares af at haveaffalds-
pladserne udgår af budgettet. Tidsplanen for etablering af regnvandshåndtering på Torn-
ved Genbrugsplads rykkes, fordi vi undersøger andre løsninger.

Projektopfølgning, fokusprojekter
Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projek-
ter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet, fremgår 
dette af projektredegørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet. 

Af tabellen nedenfor fremgår desuden projektøkonomien for årets fokusprojekter.

Punkt 103: Projektopfølgning Q3 - Affald (B)
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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. 

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fremdriften på projekterne inden for Affald er tilfredsstillende. 

Økonomi:
Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for affaldsselskabet i Fors-kon-
cernen med budgetterede omkostninger samt realiserede tal pr. Q3. 

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3.



Beslutning for Punkt 103: Projektopfølgning Q3 - Affald
(B)

Bestyrelsen udtrykte bekymring over, at der ses en lav fakturering i forhold til estimatet
for året.

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q3.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens spilde-
vandsselskaber.
Projektopfølgning Q3 – Spildevand (B)

Sagsbehandler: HC

Sagsresumé: 
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansi-
eringsforhold, 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, 
fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2019 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.

Generel projektopfølgning:
På spildevandsområdet blev der ved årets start budgetteret med en samlet investerings-
sum på 135 mio. kr. i 2019. Det tal bliver nu nedjusteret med 29 mio. kr. til 106 mio. kr. 
Det skyldes at budgettet i Fors Spildevand Roskilde A/S nedjusteres kraftigt på grund af 
især forskydninger af tidsplan for ristehus på Bjergmarken Renseanlæg, samt flere større 
byggemodninger heriblandt Bromarken, Vindinge Nord, samt klimaprojekter i blandt an-
det Jyllinge Nordmark og Gadstrup.

I Fors Spildevand Lejre A/S er budgettet opjusteret grundet at byggemodningen af Skul-
lebjerg bliver dyrere end ventet. I Fors Spildevand Holbæk A/S er budgettet også opjuste-
ret. Dette skyldes beslutning om genoptagning af projekterne; Tølløse separering og Bror-
felde kloakering i 2019. 

Projektopfølgning, fokusprojekter
Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projek-
ter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår det-
te af projektredegørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen nedenfor fremgår desuden projektøkonomien for årets fokusprojekter.

Punkt 104: Projektopfølgning Q3 - Spildevand (B)
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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 økonomiske for-

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

vandsforsyningsselskaber mv. (med efterfølgende revisioner).    

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fremdriften på projekterne inden for Spildevand er tilfredsstillende. 

Økonomi:
Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for spildevandsselskaberne i 
Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt realiseret pr. Q3.



3 / 3

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3.



Beslutning for Punkt 104: Projektopfølgning Q3 -
Spildevand (B)

Bestyrelsen udtrykte bekymring over, at der ses en lav fakturering i forhold til estimatet
for året.

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q3.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens vandssel-
skaber.
Projektopfølgning Q3 – Vand (B)

Sagsbehandler: HC

Sagsresumé: 
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansi-
eringsforhold, 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, 
fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2019 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.

Generel projektopfølgning
På vandområdet budgetteredes ved årets start med investeringer for samlet 22 mio. kr.  
i 2019. Pr. Q3 har vi nedjusteret estimatet til 11 mio. kr. Dette skyldes at tidsplanen for 
fjernaflæste målere i Holbæk er rykket (genudbud af 2 omgange), og at projektet i Lyndby 
ikke forventes udført i år. På grund af en vakant stilling, følger fremdriften på renove-
ringsopgaverne ikke tidsplanen. Produktions projekter er udskudt grundet manglende af-
klaring om den fremtidige strukturplan.

Projektopfølgning, fokusprojekter
Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projek-
ter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår det-
te af projektredegørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen fremgår projektøkonomien for årets fokusprojekter.

Punkt 105: Projektopfølgning Q3 - Vand (B)
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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 økonomiske for-

hold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner). 

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fremdriften på projekterne inden for Vand er tilfredsstillende. 

Økonomi:
Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for vandselskaberne i Fors-kon-
cernen med budgetterede omkostninger samt realiseret pr. Q3. 

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3.



Beslutning for Punkt 105: Projektopfølgning Q3 - Vand (B)

Bestyrelsen udtrykte bekymring over, at der ses en lav fakturering i forhold til estimatet
for året.

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q3.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens varmesel-
skaber.
Projektopfølgning Q3 – Varme (B)

Sagsbehandler: HC

Sagsresumé: 
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansi-
eringsforhold, 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, 
fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2019 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.

Generel projektopfølgning
På varmeområdet budgetteredes ved årets start med investeringer for samlet 12 mio. kr. 
i 2019. Pr. Q2 har vi opjusteret estimatet til 27 mio. kr., da projektet med opsættelse af 
en varmepumpe på Bjergmarken Renseanlæg med tilhørende ledninger er blevet god-
kendt af Fors A/S bestyrelse og igangsat. Estimatet på 27 mio kr. fastholdes.

Projektopfølgning, fokusprojekter
Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projek-
ter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet, fremgår 
dette af projektredegørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen nedenfor fremgår desuden projektøkonomien for årets fokusprojekter.

 

Punkt 106: Projektopfølgning Q3 - Varme (B)
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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. 

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fremdriften på projekterne inden for varme er overordnet tilfredsstillende – der er des-
uden igangsat yderligere projekt omkring varmepumpe på Bjergmarken og udbygning af 
fjernvarmen i Himmelev.

Økonomi:
Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for varmeselskaberne i Fors-
koncernen med budgetterede omkostninger samt realiserede tal pr. Q3. 

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q3.



Beslutning for Punkt 106: Projektopfølgning Q3 - Varme
(B)

Bestyrelsen udtrykte bekymring over, at der ses en lav fakturering i forhold til estimatet
for året.

Bestyrelsen godkendte projektopfølgning for Q3.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.
Orientering af interessenter (B) Sagsbehandler: BHS

Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat med 
åbne punkter fremsendes til ejerne.

Ledelsessekretariatet udarbejder nyhedsbrev til medarbejderne om de væsentligste åb-
ne punkter, som bestyrelsen har behandlet. 

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

Punkt 107: Orientering af interessenter (B)



Beslutning for Punkt 107: Orientering af interessenter (B)

Bestyrelsen besluttede at åbne alle dagsordenspunkter.

32 / 36



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:  Alle selskaber i Fors-koncernen.
Næste møde (O) Sagsbehandler: BHS

Sagsfremstilling: 
Næste møde i bestyrelsen afholdes den 28. januar 2020. Mødested: Tåstrup Møllevej 5, 
4300 Holbæk.

Punkt 108: Næste møde (0)



Beslutning for Punkt 108: 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 109: Eventuelt (O)



Beslutning for Punkt 109: Eventuelt (O)

Intet.
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