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41. Projektopfølgning Q1 - Affald (B) Fors Holding A/S og Fors 
Affald Holbæk A/S

42. Projektopfølgning Q1 - Spildevand (B) Fors Holding A/S og alle 
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Fors-koncernen
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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 33: Godkendelse af dagsorden (B)



Beslutning for Punkt 33: Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
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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 21. april 2020.

Punkt 34: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)



Beslutning for Punkt 34: Godkendelse af referat fra sidste
møde (B)

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet afholdt den 21. april.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.
Gensidig orientering (O) 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 35: Gensidig orientering (O)



Beslutning for Punkt 35: 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.
• AMBAmodel 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.

Produktionsdirektør Henrik Correll orienterede om, hvordan Fors A/S arbejder på at
mindske antallet af overløb. Henriks præsentation eftersendes til bestyrelsen.
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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.

8 / 32



Orientering overløb

1

Punkt 35, Bilag 35.1: Henriks præsentation om



Artikler i avisen

2

Vi udleder ca. 
8.000 mio.

Pressemeddelelse

Vandkvalitet
God dialog med 
Kommunerne

Punkt 35, Bilag 35.1: Henriks præsentation om



Tidligere artikler

3

Punkt 35, Bilag 35.1: Henriks præsentation om



Hvorfor overløb?
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Punkt 35, Bilag 35.1: Henriks præsentation om



Reducere mængden der går i overløb.

• Bassiner.

• Smart styring af hele kloaksystemet.

• Separering af regnvand fra kloakvand.

Reducere effekten af overløb.

• Rensning af overløbsvandet.

• Flytte overløbene.

• Mere styret advarselssystem.

Hvad kan man gøre

5

Figur 6. Vikingeskibsmuseet. Fors' udløb ses som del af konstruktionen i forgrunden, med en 
kontraklap hvorpå der er malet graffiti.

Punkt 35, Bilag 35.1: Henriks præsentation om



Breaker slide
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen
Fit A/S IT-sikkerhedspolitik og forsikringspolitik  (O)

Sagsbehandler: RS

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen for Fit A/S (bestående af de adm. direktører for Fors A/S, KLAR Forsyning 
A/S og SK Forsyning A/S) godkendte på bestyrelsesmødet den 14. april 2020 en fælles 
IT-sikkerhedspolitik og en fælles forsikringspolitik for Fit A/S og selskabets tre ejersel-
skaber.

Formålet med IT-sikkerhedspolitikken 
Det primære formål med at etablere en fælles IT-sikkerhedspolitik for Fit A/S og det fæl-
les IT-selskabs ejere, er at sikre at IT-sikkerheden varetages ensartet på tværs af selska-
berne og på et højt niveau.

De centrale systemer vil være outsourcet inden den 1. september 2020 til Atea. Atea vil 
derfor få en væsentlig opgave i, at vores systemer til stadighed er sikkerhedsopdateret 
og i at varetagelsen af adgange sker efter retningslinjer fra Fit A/S og dets ejer-selskaber.

Som en af Danmarks største outsourcing virksomheder, er Atea ISO-sikkerhedscertifice-
ret og har såvel intern og ekstern IT-revision. Fit A/S vil hvert år modtage IT-revisions-
rapporten fra Atea, som vil blive gennemgået af Fit A/S bestyrelse.

Anvendelse af PC-programmer og PC-sikkerhedsprogrammer, samt adfærd er også væ-
sentlige dele af politikken.

Der er følgende fordele ved at have fælles IT-sikkerhedspolitik:
 Ensartet IT-sikkerhedsniveau og håndtering på tværs af ejer-selskaberne.
 Højt niveau af IT-sikkerhed.
 Information til medarbejdere og samarbejdspartnere om, hvordan vi håndterer IT-

sikkerhed.
 Mere driftssikre systemer via øget fokusering på IT-drift og -sikkerhed.
 Fit A/S gennemfører løbende opdatering af IT-sikkerhedspolitikken i samarbejde 

med ejer-selskaberne, således selskaberne sikkert kan, koncentrere sig om kerne-
forretningen.

 Hurtigere implementering og videreudvikling af nye løsninger.

Kendskabet til IT-sikkerhedspolitikken skal udbredes i ejerselskabernes organisationer 
og vil dels være tilgængelig på intranettet og dels blive udleveret til nye medarbejdere. 
Der vil endvidere blive gennemført awareness-kampagner for ejerselskabernes medar-
bejdere.

IT-sikkerhedspolitikken vil blive ajourført minimum én gang om året.

Formålet med forsikringspolitikken 
Forsikringspolitikken for Fit A/S har til formål at fastlægge de overordnede rammer for 
sikring og forsikring af personer, ting og øvrige interesser, der knytter sig til virksomhe-
den.

Punkt 36: Fit A/S IT-sikkerhedspolitik og forsikringspolitik (O)
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Det skal således sikres, at forsikringsbare risici løbende vurderes, sikres og forsikres på 
en sådan måde, at Fit A/S og ejer-selskaberne ikke udsættes for alvorlige økonomiske 
tab i forbindelse med indtrufne skader og erstatningspådragende handlinger.

Fit A/S har samarbejdet med RTM forsikringsmæglerne. Fit A/S har modtaget rådgivning 
omkring lovpligtige forsikringer og øvrige forhold.

Fit A/S har tegnet de nødvendige forsikringer for bestyrelsen, medarbejdere og inventar. 
Cyberrisk forsikringer er tegnet via SK Forsyning A/S forsikring. Fors A/S og KLAR Forsy-
ning A/S har deres egen Cyberrisk forsikring.

I 2020, med virkning for 2021, vil Fit A/S på vegne af ejer-selskaberne tegne en fælles 
Cyberrisk forsikring. Det skal sikre, at vi i fællesskab vil få den fornødne dækning og en 
bedre pris. 

Forsikringspolitikken vil blive ajourført minimum én gang om året.

Retsgrundlag:
-
 
Høring:
-

Fors A/S vurdering:
-

Økonomi:
-

Anbefaling:
At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



Beslutning for Punkt 36: 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.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors Varme Roskilde 
A/S
Forrentning af indskudskapital (O)

Sagsbehandler: JHS

Sagsresumé:
En række varmeselskaber – herunder Fors Varme Roskilde A/S – har ansøgt Energitilsy-
net om ret til at forrente indskudskapitalen og indregne denne forrentning i varmepri-
serne. Indskudskapitalen er defineret som varmeforsyningens værdi pr. 1. marts 1981. 

Fors Varme Roskilde A/S er et af de 60 selskaber, som tilbage i 2011 ansøgte Energitilsy-
net om ret til at forrente indskudskapitalen og indregne denne forrentning i varmepri-
serne. Værdien opgjorde vi i 2011 til godt 300 mio. kr.

I februar 2017 blev der truffet afgørelse i en sag, hvor EnergiGruppen Jylland A/S (EGJ) 
har opnået tilladelse til at opkræve en forrentning af sin indskudskapital for perioden 
2011-17. Efterfølgende er Forsyningstilsynet gået i gang med at behandle de øvrige 60 
sager baseret på den afklaring af praksis, der skete med EGJ-sagen.

På ovenstående baggrund besluttede bestyrelsen på sit møde den 31. januar 2019 at 
fastholde ansøgningen om forrentning af indskudskapital.

Bestyrelsen besluttede desuden:
 at forrentet indskudskapital i kombination med en lavere indregning af afskrivninger 

skulle benyttes til at skabe en større uafhængighed af evt. kommende regler for ind-
tægtsrammer, 

 at midler fra forrentet indskudskapital kun benyttes i Fors Varme Roskilde A/S, 
 at opkrævning og indkrævning af forrentet indskudskapital skal godkendes af besty-

relsen ved fastlæggelse af budget og priser for selskabet samt 
 at forrentning af indskudskapital ikke anvendes til aktiviteter, der medfører modreg-

ning i Roskilde Kommunes bloktilskud.

Sagsfremstilling:
Forsyningstilsynet har ved afgørelse af 21. januar 2019 godkendt at forretningsgrundla-
get for Fors Varme Roskilde A/S den 1. januar 2012 er 161.3 millioner kroner. Der opgø-
res en forrentningssats over årene varierende mellem 3,8 % til 1,4 %. Fors Varme Roskil-
de A/S kan i priserne således indregne forrentning af indskudskapital for årene 2012 til 
2017 på i alt 25,5 mio. kr.

Imidlertid er der vedtaget en ny bekendtgørelse med det formål at "præcisere og af-
grænse" varmeforsyningsvirksomhedernes mulighed for at indregne forrentning af ind-
skudskapital i varmepriserne. Dette begrænser selskabets mulighed for forrentning med 
virkning fra 2018, men ikke for perioden 2012-2017.  

Status på forrentning af indskudskapital
Forsyningstilsynet har ved afgørelse af 9. januar 2020 godkendt forrentning af indskud-
skapital for 2018 på i alt 368.000 kroner. Samtidig blev ansøgningen for 2019 afvist med 
begrundelse i den nye bekendtgørelses ansøgningsregler gældende fra 2018. Af samme 
årsag er der ikke ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2020.

Punkt 37: Forrentning af indskudskapital (O)
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Fors Varme Roskilde A/S har den 8. januar 2020 ansøgt om forrentning af indskudskapi-
talen for år 2021. Forsyningstilsynet skal komme med sin afgørelse senest den 31. marts 
2021.

Forrentning af indskudskapital skal indregnes i priserne indenfor 18 måneder fra god-
kendelsen, hvorimod afskrivningerne kan indregnes i priserne over op til 30 år. Foræl-
delsesfristen for forrentningen af indskudskapital for årerne 2012 til 2017 på 25,5 milli-
oner kroner, har dog frist for indregning i priserne helt frem til år 2026.

Muligheden for indregning af forrentning af indskudskapital i priserne er for første gang 
indregnet i budgettet og priserne for år 2020, med en forrentning af indskudskapitalen 
på 10,6 mio. kr. mod en tilsvarende lavere indregning af afskrivninger.

Fors Varme Roskilde A/S fortsætter med at ansøge om forrentning af indskudskapitalen 
og med at udnytte opkrævningsmuligheden inden for de rammer som bestyrelsen har 
udstukket.

Retsgrundlag:
-
 
Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fors A/S forventer, at den nye bekendtgørelse fremover vil reducere beløbet fra forrent-
ningen af indskudskapitalen. Men Fors A/S vurderer samtidig at det vil være en fordel, 
fordi forrentning af indskudskapital vil styrke selskabets økonomi uafhængigt af evt. 
kommende regler for indtægtsrammer, mv.

Økonomi:

Anbefaling:
At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



Beslutning for Punkt 37: Forrentning af indskudskapital
(O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S og varmeselskaberne 
i Fors-koncernen
Individuelle varmepumper som kollektivt koncept (O)
(Varmepumper til private) 

Sagsbehandler: TH

Sagsfremstilling:
På Dansk Fjernvarmes regionale møder har der været en interessetilkendegivelse ved-
rørende etablering af amba-selskaber, der kan sikre en udrulning af individuelle varme-
pumper i et kollektivt afsæt. Interessen på tværs af landet er stort og flere end 50 sel-
skaber har meddelt at de har interesse i konceptet.

Set i lyset af den store interesse har Dansk Fjernvarme indledningsvist valgt at starte to 
selskaber op – et i Østdanmark og et i Vestdanmark. Til at starte disse amba’er op, vil 
Dansk Fjernvarme i første omgang involvere fem selskaber i henholdsvis øst og vest Dan-
mark. Det er ikke alle selskaber, der med de gældende rammebetingelser kan deltage. 
Dem der kan/må på nuværende tidspunkt er:

 Kraftvarmeselskaber – hvor el-delen af selskabet kan deltage
 Multiforsyningsselskaber – hvor andre selskaber end varme-delen kan deltage

Det vil sige at ’rene’ varmeselskaber ikke må deltage. Kommunalt ejede selskaber må 
heller ikke deltage. Dansk Fjernvarme arbejder for at rammerne bliver ændret, så alle 
kan deltage på sigt.

For så vidt angår kommunalt ejede selskaber, så eksisterer der i Varmeforsyningsloven 
en dispensationsmulighed, og den har Dansk Fjernvarme tænkt at benytte. Derfor går 
Dansk Fjernvarme efter en fordeling i de fem selskaber, der starter amba’erne op, som 
ser således ud:

 2 Kraftvarmeselskaber
 2 kommunalt ejede varmeselskaber
 1 Multiforsyningsselskab

Da der er en del læring i opstartsfasen, starter Dansk Fjernvarme først et amba op i vest 
og efterfølgende i øst. Status for dette arbejde er, at der er fundet fem selskaber, der 
kommer til at være de drivende i opstartsfasen. Her arbejdes der nu på formålsparagraf, 
vedtægter osv., og når det er godkendt i de respektive bestyrelser, så sendes der dis-
pensationsansøgninger. 

Afhængigt af behandlingstiden i forbindelse med Energistyrelsens behandling af dispen-
sationerne, så håber Dansk Fjernvarme at selskabet kan være etableret på denne side 
af sommerferien. Arbejdet med at starte amba-selskabet op i øst vil også igangsættes 
inden sommerferien.

Når selskaberne er etableret, så vil det være muligt for øvrige interesserede fjernvarme-
selskaber (der indenfor de gældende rammer må deltage) at blive andelshavere i am-
ba’erne. Der vil blive indkaldt til informationsmøder angående dette når selskaberne i 
vest og øst er på plads – forventeligt på den anden side af sommerferien.  

Punkt 38: Individuelle varmepumper som kollektivt koncept (Varmepumper til private) (O)



2 / 2

Vi er i dialog med Dansk Fjernvarme og i øst er Fors A/S ét af de fem selskaber.

Retsgrundlag:
-
 
Høring:
-

Fors A/S vurdering:
-

Økonomi:
-

Anbefaling:
At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



Beslutning for Punkt 38: 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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AMBA Vest og AMBA Øst – de nye selskaber 
 

Notat om aktørroller for nyt andelsselskab, der skal sikre tilbud om Grøn Varme til alle boliger, særligt uden 

for forsyningsområderne. Alle ejendomme skal i 2030 have en CO2-neutral energiforsyning til opvarmning 

og brugsvand. Der er boliger, erhvervsejendomme, butikker, boligselskaber osv. Dette notat handler om 

den gruppe af ejendomme, som er private boliger, og deres muligheder for at få Grøn Varme. 

Etablering af to nye AMBA – AMBA Vest og AMBA Øst 
Dansk Fjernvarme faciliterer stiftelsen af to nye andelsselskaber (AMBA Vest og AMBA Øst) med det formål 

at kunne levere en konkurrencedygtig Grøn Varme løsning, primært til boliger med oliefyr, gasfyr elle 

træpillefyr i områder, hvor der ikke er udsigt til at kunne tilbyde fjernvarme. 

Navnene AMBA Vest og AMBA Øst er projektnavne. Ved stiftelsen får selskaberne blivende navne.  

AMBA selskaberne vil hver for sig blive stiftet af 5 fjernvarmeselskaber samt et par selskaber med 

finansiering og kunderne vil blive andelshavere i det selskab de får hjælp fra og bliver kunder hos for 

etablering af et varmepumpe. De 5 fjernvarmeselskaber vil være 2 kommunalt ejede fjernvarmeselskaber, 2 

kraftvarmeværker og 1 multiforsyningsselskab. De kommunalt ejede selskaber skal have dispensation for at 

blive medejere i de nye AMBA Vest eller AMBA Øst efter Varmeforsyningslovens § 2 g. 

Flere kraftvarmeværker kan tilslutte de nye AMBA selskaber, som medejere ,når de er stiftet. Den store 

kreds af fjernvarme a.m.b.a., der ikke har kraftvarme, kommunalt ejerskab eller er del af multiforsyning kan 

først blive medejer af de nye AMBA når lovgivningen er ændret. I mellemtiden får de en anden rolle. 

Kommunerne vil få en rolle, men ikke som sælgere af varmepumper eller risikovillig kapital, men opfyldelse 

af kommunens klima- og energimål. De 5 stiftende fjernvarmeselskaber tegner sig som andelshavere med 

begrænset hæftelse og skal heller ikke sælge varmepumper. Stifterne bliver medejere af et nyt AMBA Vest 

eller AMBA Øst, der skal levere energirådgivning og service. 

 

Figur  til illustration af ejerforholdet i de nye AMBA Vest eller Øst. 

Dansk Fjernvarme faciliterer processen med at stifte de nye AMBA Vest og AMBA Øst og bliver ikke 

medejer af de nye selskaber. 

Punkt 38, Bilag 1: Bilag 38.01 – AMBA Vest og AMBA Øst – de nye selskaber 0.1.pdf
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Selskaberne vil bygge på faglig høj standard fra Teknologisk Institut og den nye DS 1150 standard for 

installering af varmepumper.  

A. Andelshavere bliver de 5 stiftende fjernvarmeselskaber, samt senere flere fjernvarmeselskaber 

med kraftvarme eller i multiforsyning. Der er tale om andelshavere med begrænset hæftelse (5.000 

til 25.000 kr. en gang for alle. 

B. Andelshavere bliver 2 eller flere investorer til kapitalisering af selskabet. Der er tale om 

andelshavere med fuld hæftelse for den indskudte ansvarlige lånekapital. 

C. Andelshavere bliver de mange kunder. Der er tale om andelshavere med begrænset hæftelse (kun 

250 kr. en gang for alle). 

 AMBA Vest og AMBA Øst forhandler aftaler med leverandører af varmepumper 2-3 pr. selskab, og vilkår 

for installationsarbejde osv. for VVS og andre installatører. Selskabet kommer derfor ikke til selv at stå for 

installationsarbejdet. AMBA Vest og AMBA Øst forhandler aftaler med bank og forsikring om attraktive 

forhold for kunderne. Kunderne optager selv banklån og hæfter. AMBA Vest og AMBA Øst indgår en 15 års 

aftale med kunderne, som mod at betale et kundeabonnement får en række ydelser bl.a. årlig service, 

adgang til tilbud om billigere elkøb m.v. 

Rollefordeling og hvem laver hvad? 
De to andelsselskaber, AMBA Vest og AMBA Øst er serviceselskaber, der leverer energirådgivning og 

vejledning til kunderne så kunderne kan trække de optimale valg af varmepumpe til præcis deres bolig. 

Kunden låner penge i pengeinstitut til restfinansiering med udgangspunkt i en finansieringsaftale som 

AMBA Vest eller AMBA Øst har forhandlet med pengeinstituttet. Kunderne får tryghed ved at alle garantier, 

forsikringsvilkår osv. er forhandlet af det AMBA Vest eller AMBA Øst, som de selv er medejer af. 

 

AMBA Vest og AMBA Øst 

Vision: 

Selskabet vil bidrage til opfyldelse af klima- og energimålene ved udbredelse af miljøvenlig 

varme – Grøn Varme. 

Mission: 

At tilbyde kunder, som bor uden for kollektiv varmeforsyning, individuelle løsninger på 

konkurrencedygtig varmeforsyning gennem kollektive løsninger. Dette skal ske via et 

samarbejde med myndigheder, fjernvarmeselskaber og leverandører. 

Succeskriterier: 

At alle kunder tilbydes den tryghed og komfort, der er ved den demokratisk ejede 

varmeforsyning. 

Værdier: 

Troværdighed – Sikkerhed – Stabilitet - Ansvarlighed 

Formål: 

At gøre det muligt for fjernvarmesektoren at tage ansvar for og markedsføre grønne 

varmeløsninger til alle for derigennem at bidrage til klimaplanen. Selskabet vil sikre et 

konkurrencedygtigt tilbud om en grøn varme løsning til alle boliger, hvor kollektiv 

varmeforsyning ikke er muligt. 

Punkt 38, Bilag 1: Bilag 38.01 – AMBA Vest og AMBA Øst – de nye selskaber 0.1.pdf
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Figur  til beskrivelse af Varmepumpe AMBA (Vest eller Øst) opgaver og roller. 

Med udgangspunkt i figur 2 bliver rollerne gennemgået i tabel , når en kunde ønsker at skifte f.eks. et 

oliefyr ud med en luft-til-vand varmepumpe. Alle de steder, hvor der er mulighed for, eller kan komme 

mulighed for fjernvarme vil kunderne blive tilbudt det, og ikke individuelle varmepumper. Der kan 

forekomme boliger i så dårlig energitilstand, at en varmepumpe ikke er den rigtige løsning eller at kunderne 

ikke har økonomi eller kreditværdighed til at komme med i AMBA Vest eller AMBA Øst løsningen. 

 
 
 

Tabel  
Rollefordeling mellem aktører 
på opgaver ved en ny kunde 
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Lokal energiplaner           

Forsyningsområder           

Informationsmøder           

Henvisning af potentielle kunder           

Energitjek af boligen           

Aftale om totalpris med leverandører           

Aftale pris for installation           

Prioritering af varmepumper           

Aftale om konkret løsning           

Aftale med elselskaber           

Tilbud om ellevering           

Aftale om lånetilbud           

Låneaftale for restsum           

Aftale om forsikringsforhold           

Forsikringspolice            

Aftale om statslig støtteordning           

Ansøgning om statslig støtte           

Udførelse af installationsarbejdet           

Kvalitetssikring af det samlede arbejde           

Sikring af garantier til kunden           

Sikring af høj standard og DS1150           

Kunden som andelshaver           

Kundeabonnement            

Årligt lovpligtigt eftersyn og service           

Havarier, fejl, udskiftninger           

           

           

Tabel  med fordeling af roller og ansvar mellem nøglepartnere.  direkte opgave,  afledt engagement 
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Kundens muligheder 
Langt de fleste kunder er tilsluttet kollektive energisystemer for varme.  

• 1,7 mio. boliger modtager fjernvarme fra demokratiske fjernvarmeselskaber med direkte eller 

indirekte ejerskab. Det indirekte ejerskab sker gennem kommunalt ejede forsyningsselskaber.  

• 0,4 mio. boliger er tilsluttet det statsejede og kollektive naturgasnet og producerer selv varmen.  

Individuel varmeforsyning kan være fra direkte elvarme, fra et oliefyr, fra et træpillefyr eller fra individuelle 

varmepumper.  Boliger med oliefyr og gasfyr skal inden 2030 skifte til Grøn Varme, for at det ambitiøse 70 

% CO2-reduktionsmål kan opfyldes. Luft-til-vand varmepumpen kræver at der er et vandbåret system i 

boligen f.eks. fra oliefyr eller gasfyr, hvorimod direkte elvarme kræver en større ombygning. 

Naturgaskunder er tilsluttet det kollektive gasnet og mange kan med fordel skifte til fjernvarme. Enkelte er 

dog ikke velegnede til fjernvarme og skal have en grøn Varme løsning baseret i individuel eldreven 

varmepumpe (Nærvarme), eller en større varmepumpe for forsyning af flere huse (Lokalvarme). 

Der blev i 2018 og 2019 solgt ca. 10.000 luft-til-vand eldrevne varmepumper. Dertil kommer en del luft-til-

luft varmepumper, særligt i sommerhuse. Dette notat angår ikke dem. Skønsmæssigt skal der i perioden 

frem til 2030 installeres 20.000 varmepumper om året. Boliger skal skifte fra oliefyr, gasfyr og i et vist 

omfang træpillefyr og til en luft-til-vand varmepumpe. 

 

Figur  til illustration af elementer i en vand-til-varme varmepumpe 

Der er mange leverandører af gode varmepumper, de importeres dog alle fra udlandet, da der ikke længere 

er dansk produktion af varmepumper. Varmepumpen skal installeres af kvalificerede folk VVS folk, 

elektrikere for eldelen og bidrag fra murer, tømrer og malere på mange opgaver. 

Varmepumperne sælges i dag på flere måder. Nethandel, hvor kunden selv køber komponenterne og skal 

have en installatør til at bygge det sammen. Salg af hele løsningen med fuld betaling fra kunden. 

Leasingaftaler, hvor kunden skal levere en udbetaling og derefter månedlige ydelser. Varme på 

abonnement, hvor kunden betaler et fast beløb hver måned inkl. el til varmepumpen. Ved alle 

forretningsmodeller hvor kunden får sikkerhed for en fast ydelse vil der være en sælger, som skal foretage 

en risikoafdækning. Det betyder at den samlede pris over f.eks. 15 år bliver højere end hvis kunden selv 

betaer det hele fra starten. Nærvarmeværket a.m.b.a. i Trustrup har bygget en model op, hvor kunden 

betaler en udbetaling og derefter en månedlig ydelse, men el for egen regning. Efter 15 år skiftes dele af 

varmepumpen inden for den månedlige ydelse.    

Punkt 38, Bilag 1: Bilag 38.01 – AMBA Vest og AMBA Øst – de nye selskaber 0.1.pdf
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De nye AMBA Vest og AMBA Øst kundemodel 
Kunden  vil få et nyt tilbud i markedet for varmepumper. Det handler for kunden om at minimere risiko, 

opnå tryghed og en konkurrencedygtig pris over varmepumpens levetid. Kunden vil derfor få dette tilbud. 

1. Kunden bliver for 250 kr. andelshaver i AMBA Vest elle AMBA Øst og dermed en del af et 

andelsselskab, ret til at vælge repræsentanter til bestyrelsen. Selskabet er non-profit. 

2. Kunden betaler et 1.000 kr. tilmeldingsbeløb, og får dermed ret til et uafhængigt energitjek af 

boligen, som grundlag for dimensionering af en varmepumpe m.v. 

3. Kunden får råd og vejledning om energioptimering af boligen. I enkelte tilfælde kan en 

varmepumpeløsning ikke anbefales, og kunden henvises til f.eks. energirenovering af ejendommen. 

4. Kunden får et udvalg på 4-5 varmepumper fra forskellige leverandører, men alle på 

Energistyrelsens positivliste og godkendt af Teknologisk Institut. Der vil være forskellig priser på en 

standardinstallation. Kunden vælger modellen. 

5. Der beregnes de individuelle tilpasninger for den konkrete bolig ud fra kundens ønsker. 

6. Der tages hensyn til pris for forberedelse til varmepumpe f.eks. fjerne oliefyr og olietank. 

7. Der beregnes en samlet pris på hele leveringen inkl. alt. Ud fra den valgte varmepumpemodel, 

forberedelse for varmepumpe og kundens ønsker om tilpasning bliver der beregnet en 

totalomkostning over 15 år, som et månedligt beløb. 

8. Kunden bliver ejer af varmepumpen, men alt service og reparationer er med i kundeabonnementet. 

9. Kunden skal betale 25.000 kr. i udbetaling. Restsummen op til den samlede pris (f.eks. 90.000 kr.) 

vil kunden modtage et lånetilbud på, men kan også vælge egen bank eller egen opsparing. Kunden 

betaler herefter afdrag i 15 år til banken. Derefter udskiftes varmepumpen og der optages nyt lån. 

10. Kunden får tilbud om, at der søges om bidrag fra relevant statslig støtteordning. Bidraget vil gå til at 

nedbringe udbetalingen mest muligt. 

11. Kunden får ved underskrift på en købsaftale refunderet de 1.000 kr. tilmeldingsbeløb. 

12. Kunden skal i 15 år betale et månedligt kundeabonnement, der dækker forsikringer, årlige 

servicebesøg, garantier m.v. Kundeabonnementet har element af loyalitetsrabat, så det over årene 

bliver billigere at være med. 

13. Kunden kan vælge at betale kundeabonnementet, med rabat, for alle 15 år, og dermed opnå 

lånefinansiering af det samlede beløb.  

14. Kunden får attraktivt tilbud om køb af el til varmepumpen og boligens øvrige elforbrug. 

15. Ved havarier, nedbrud, fejl eller andre forhold vil kunden få udskiftning og arbejdet udført uden 

omkostninger. 
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  alle selskaber i Fors-koncernen
Model for beregning af markedspris for spildevand (O)

Sagsbehandler: RS

Sagsresume:
På bestyrelsesmødet den 21. april 2020 blev det aftalt, at der skulle gennemføres en 
markedsmæssig vurdering/model for beregningen af prisen for spildevand købt af Fors 
Varme Roskilde A/S hos Fors Spildevand Roskilde A/S. Dette med henblik på at sikre at 
begge selskaber får gavn af den værdi som spildevandet udgør for etableringen af en 
varmepumpe på Bjergmarken.

Efter mødet er det aftalt, at Søren Jensen og Asger Kej sammen kommenterer og god-
kender oplæg til rådgiverne.

Sagsfremstilling:
Fors Varme Roskilde A/S har indgået en aftale med Fors Spildevand Roskilde A/S om 
opførelse af en varmepumpe på spildevandsselskabets renseanlæg Bjergmarken. Var-
mepumpen skal drives af det rensende spildevand fra Roskildes borgere.

Varmepumpen kommer til at levere ca. 8 MW, som forventes at kunne forsyne ca. 3.000-
3.500 husstande. Varmepumpen er planlagt til at køre som grundlast, og skal dermed 
erstatte den varme, som Fors Spildevand Roskilde A/S i dag køber hos VEKS I/S.

Fors Varme Roskilde A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S er enige om, at en aftale om 
udnyttelse af varme fra spildevandet skal indgås på markedsvilkår. Spildevandets poten-
tiale skal derfor værdiansættes ud fra en markedsmæssig betragtning, hvor indtægtspo-
tentialet og risici for begge selskaber vurderes og tilgodeses, således der kan indgås en 
aftale, hvor kravene om markedsvilkår overholdes.

Da udnyttelse af spildevandets varme for de fleste vandselskaber og varmefor-
syningsselskaber er ubetrådt land, er der usikkerhed om, hvad markedsvilkår er 
i den givne situation. Fors A/S har derfor rettet henvendelse til brancheforenin-
gerne DANVA og Dansk Fjernvarme. Disse har givet tilsagn om at arbejde videre 
med problemstillingen på et generelt niveau på vegne af branchen.

Retsgrundlag:
-
 
Høring:
-

Fors A/S vurdering:
-

Økonomi:
-

Anbefaling:
At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 39: Model for beregning af markedspris for spildevand (O)
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Beslutning for Punkt 39: Model for beregning af
markedspris for spildevand (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Bjørk Hasager Sørensen

Fra: Rikke Saltoft
Sendt: 15. juni 2020 11:07
Til: Bjørk Hasager Sørensen
Emne: VS: Model for beregning af spildevandets værdi (spildevand som grundvarme)

 
 
Venlig hilsen 
 
Rikke Saltoft  
Stabschef, Direktionen 
    

 
    

Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde 
    

Omstilling: 70 20 20 66 
Direkte:  30103609 
rikke@fors.dk 
    

fors.dk 
facebook.com/fors2016 
 
 

Fra: Kim Mortensen <KMO@danskfjernvarme.dk>  
Sendt: 4. juni 2020 13:43 
Til: Carl-Emil Larsen <cel@danva.dk>; Michael Brandt <michael@fors.dk> 
Cc: Rikke Saltoft <rikke@fors.dk>; Rikke Olsen <rio@fors.dk>; Thomas Bo Sørensen <ts@Danva.DK>; Kim Behnke 
<KIB@danskfjernvarme.dk> 
Emne: SV: Model for beregning af spildevandets værdi (spildevand som grundvarme) 
 
Hej Michael og Carl Emil 
Det deltager vi meget gerne i.  
Kim 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Kim Mortensen - Direktør 
Mobilnr.: +4540212220 
Direktenr.: +4576308008 
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Fra: Carl-Emil Larsen <cel@danva.dk>  
Sendt: 4. juni 2020 13:19 
Til: Michael Brandt <michael@fors.dk>; Kim Mortensen <KMO@danskfjernvarme.dk> 
Cc: Rikke Saltoft <rikke@fors.dk>; Rikke Olsen <rio@fors.dk>; Thomas Bo Sørensen <ts@Danva.DK>; Carl-Emil 
Larsen <cel@danva.dk> 
Emne: SV: Model for beregning af spildevandets værdi (spildevand som grundvarme) 
  
Kære Michael  
  
Tak for din henvendelse.  
  
Det er meget spændende og rigtigt hvad du skriver.  
  
Vi har allerede været i gang med dette arbejde bl.a. sammen med Energistyrelsen, der dog ikke har villet 
bidrage med nogen form for finansiering.  
  
Jeg har bedt Thomas Sørensen fra DANVA om at samle de rette kompetencer hos DFj og DANVA gennem 
dialog med Kim Benche. 
  
I hører fra os. 
  
Med venlig hilsen 
  

Carl-Emil Larsen 

Direktør 
D: +45 87 93 35 05 
M: +45 20 33 85 15 
E: cel@danva.dk 
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Cc: Rikke Saltoft <rikke@fors.dk>; Rikke Olsen <rio@fors.dk> 
Emne: Model for beregning af spildevandets værdi (spildevand som grundvarme) 
  
Kære Carl-Emil og Kim 
  
I vandbranchen kan vandselskaberne understøtte regeringens klimamål ved at bidrage med cirka 700 
milliarder liter CO2-neutralt spildevand – og det smarte ved det lunkne spildevands form for stabil 
grundvarme er, at spildevandet har konstant flow og temperatur, og derfor kan vi ’tænde og slukke’ for 
adgangen alt efter behov. Det gode er også, at når vi trækker energien ud, så undgår vi samtidig at 
opvarme vores hav- og vandmiljø, som det rensede spildevand udledes til. 
  
Men udnyttelse af spildevandets varme er for de fleste vandselskaber og varmeforsyningsselskaber 
ubetrådt land. 
  
Fors Varme Roskilde A/S har indgået en aftale med Fors Spildevand Roskilde A/S om opførelse af en 
varmepumpe på spildevandsselskabets renseanlæg. Varmepumpen skal drives af det rensende spildevand 
fra Roskildes borgere. 
  
Varmepumpen kommer til at levere ca. 8 MW, som forventes at kunne forsyne ca. 3.000-3.500 husstande. 
Varmepumpen er planlagt til at køre som grundlast, og skal dermed erstatte den varme, som Fors 
Spildevand Roskilde A/S i dag køber hos VEKS I/S. 
  
Fors Varme Roskilde A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S er enige om, at en aftale om udnyttelse af varme 
fra spildevandet skal indgås på markedsvilkår. Spildevandets potentiale skal derfor værdiansættes ud fra 
en markedsmæssig betragtning, hvor indtægtspotentialet og risici for begge selskaber vurderes og 
tilgodeses, således der kan indgås en aftale, hvor kravene om markedsvilkår overholdes. 
 
Som nævnt, så er udnyttelse af spildevandets varme for de fleste vandselskaber og 
varmeforsyningsselskaber ubetrådt land – derfor er der stor usikkerhed om, hvad markedsvilkår er i den 
givne situation. 
  
Jeg håber derfor, at Dansk Fjernvarme og DANVA kan bidrage med bistand til at kortlægge en model for 
beregning af den udvundne varmes nettoindtjening, samt hvorledes denne nettoindtjening bør deles 
mellem selskaberne på almindelige markedsvilkår. 
  
Det er mit indtryk, at mange af kollegerne i branchen overvejer muligheden for udnyttelse af det lunkne 
spildevand eller kølige grundvand, og derfor vil jeres bistand komme mange til gode. 
  
For yderligere information kan der rettes henvendelse til Fors A/S chefjurist, Rikke Olsen. 
  
Mange hilsner, 
  
MIKB 
  
Venlig hilsen 
  
Michael Brandt 
Adm. direktør 
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.
Budgetopfølgning Q1 (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 Q1 2020

Koncernresultat pr. 31. marts er 8,2 mio. kr. mindre end budgetteret. 

Koncernens nettoomsætning er 10,5 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært 
skyldes mindre omsætning i Fors Varme Roskilde A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S. I 
For Varme Roskilde A/S er omsætningen 7,8 mio. kr. mindre end budget, hvilket skyldes 
et varmere forår end forventet. I Fors Spildevand Roskilde A/S skyldes den afvigende om-
sætning på 3,1 mio. kr., at der er foretaget en væsentlig budgetfejl på 8 mio. kr. for 2020 
samt at Roskilde Festivalen er aflyst med 1,8 mio. kr. for 2020.

Der er tilsvarende lavere omkostninger på 9,8 mio. kr. til varmekøb/produktion, hvilket 
primært skyldes lavere produktionsomkostninger i Fors Varme Roskilde A/S.

Punkt 40: Budgetopfølgning Q1 (B)



Der har været meromkostninger på 9,8 mio. kr. på drifts- og administrationsomkostninger 
primært afledt af højere driftsomkostninger i Fors Spildevand Roskilde A/S på 2,5 mio. kr., 
samt højere omkostninger i Fors A/S til IT serviceaftaler hovedsageligt til FIT på 4,3 mio. 
kr. Vi er i dialog med FIT, hvorvidt faktureringen er sigende, men der er i 1. kvartal foreta-
get en hensættelse efter et forsigtighedsprincip.

Der har været færre omkostninger på 0,7 mio. kr. som følge af færre afskrivninger, da en 
række anlægsinvesteringer endnu ikke er færdiggjort i forhold til budget.

Der er besparelser på 0,5 mio. kr. på finansielle poster som følge af færre hjemtagne lån 
til investeringer end forventet i budgettet på nuværende tidspunkt. 

Fors Holding A/S:
Resultat for Q1 2020

Samlet ligget Fors Holding A/S 9,3 mio. kr. lavere end budget. 

Kommentar til de enkelte selskaber: 

Resultatet for Fors Affald Holbæk A/S ligger på budget. Omsætningen er 0,2 mio. kr. bed-
re end budgetteret, hvilket er en regulering til 2019. Driftsomkostninger ligger 0,2 mio. kr. 
højere end budget. Coronanedlukningen den 13. marts medførte til et lavere forbrug på
Genbrugspladserne med 0,5 mio. kr. Herudover har Indsamlingsudgifter været 0,7 mio. 
kr. højere end budget, bl.a. grundet ekstra tømninger i starten af året. 



Vandselskaber

Resultatet for Fors Vand Holbæk A/S er 0,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen 
ligger på niveau med budgettet.  Driftsomkostningerne ligger 0,1 mio.kr. bedre end bud-
get, hvilket skyldes flere omkostninger til drift af ledninger og drift af vandværkerne. på 
niveau med budgettet. Administrationsomkostningerne ligger 0,1 mio. kr. over budget, 
primært som følge af flere omkostninger fra serviceselskabet (Fors A/S). Der er færre ren-
teudgifter på 0,1 mio. kr.

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

Resultatet for Fors Vand Roskilde A/S er 1,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Omsætningen 
er 0,5 mio. kr. højere end budgetteret som følge af en regulering til 2019. Til gengæld 
ligger administrationsomkostninger 0,6 mio. kr. over budget som følge af flere omkost-
ninger fra serviceselskabet (Fors A/S).
 
Spildevandselskaber

Resultatet for Fors Spildevand Holbæk A/S er 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Omsæt-
ningen er 0,7 mio. kr. bedre end det budgetterede, alene grundet en regulering for 2019. 
Der er samlede meromkostninger på 1,2 mio. kr., primært som følge af et lavere måler-
forbrug og højere administrationsomkostninger end budgetteret. Der er færre renteud-
gifter på 0,1 mio. kr.
 
Resultatet for Fors Spildevand Lejre A/S er 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes 
et omkostningsniveau, der ligger 1,2 mio. kr. over budget, primært som følge af flere om-
kostninger fra serviceselskabet (Fors A/S).
 
Resultatet for Fors Spildevand Roskilde A/S er 7,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Om-
sætningen er 3,1 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes en budgetfejl hvor man 
har kalkuleret med 300.000 m3 mere end tidligere år. En forventet budgetafvigelse på 8 
mio.kr for hele 2020. Herudover er Roskilde festivalen aflyst, som resulterer i en lavere 
omsætning på 1,8 mio. kr. for hele 2020. Der er meromkostninger på 5,9 mio. kr., primært 
som følge af højere driftsomkostninger, flere slambortskaffelser og højere omkostninger 
til driftsledelse end budgetteret. Deslige ses flere omkostninger fra serviceselskabet (Fors 
A/S). Der er færre renteudgifter på 0,3 mio. kr.

Varmeselskaber

Resultatet for Fors Varme Holbæk Jyderup A/S er 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Om-
sætningen er 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er tilsvarende besparelser på om-
kostninger på 0,5 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 1,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætnin-
gen er 7,8 mio. kr. lavere end budget, på grund af et varmt forår. Varmekøbet er 9,4 mio. 
kr. lavere end budgetteret, hvoraf 7,6 mio. kr. skyldes den lavere volumen som giver en 
tilsvarende besparelse. Derudover er der sket en budgetfejl på 1,8 mio. kr. vedr. varmekøb 
til Himmelev, da varmekøb hertil er medtaget dobbelt. 



For 1Q har dette resulteret i en positiv budgetafgivelse på 1,8 mio. kr. Administrations-
omkostningerne ligger 1,1 mio. kr. over budget, primært som følge af flere omkostninger 
fra serviceselskabet (Fors A/S). Der er færre renteudgifter på 0,3 mio. kr.

Der er oplyst af VEKS, at Fors Varme Roskilde A/S vil modtage en kreditnota på varmekø-
bet (overdækning) på 7,8 mio.kr. vedrørende 2019, som ikke er medtaget i 2019 eller i 
ovenstående tal.   

Resultatet for Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S er 0,4 mio. kr. dårligere end budgette-
ret. Omsætningen er 0,1 mio. kr. lavere end budgettet som følge af lavere volumen. 
Driftsomkostningerne ligger 0,1 mio.kr højere på budget. Administrationsomkostningerne 
ligger 0,1 mio. kr. over budget, primært som følge af flere omkostninger fra serviceselska-
bet (Fors A/S). 

Resultatet for Fors A/S (Serviceselskabet) er 0,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at Fors A/S 
har højere omkostninger på 7,5 mio.kr., som er ekstra faktureret til netselskaberne, 
hvilket har resulteret i højere administrationsomkostninger i netselskaberne. 
Den negative afvigelse skyldes primært højere varer og serviceomkostninger, herunder it-
driftsoptimering (strategiske projekter), hvilket er modsvaret med en højere IC fakturering 
(1,0 mio.kr). Øget omkostninger til drift, skyldes at der i 1. kvartal har været overtid og 
ekstra vagter på 1,5 mio.kr., samt 8 nye medarbejder tiltrædelser end budgetteret. Servi-
ceaftaler afviger med 4,3 mio.kr., herunder omkostninger til FIT som ligger væsentlig hø-
jere end budget. Lønomkostninger til IT skulle tilsvarende havde været lavere. Det er vig-
tigt igen at pointere at der pt. foretages en dybere gennemgang af faktureringen fra FIT.

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 Q1 er mindre tilfredsstillende set i lyset af at 
Fors Holding A/S ligger 9,3 mio. kr. under budgetteret resultat. 

Det er vores opfattelse, at der skal være ekstra opmærksomhed på Fors Spildevand 
Roskilde A/S og der vil blive foretaget en dybere gennemgang af omkostningsniveauet. 
Det kan samtidigt oplyses, at økonomifunktionen fra april måned 2020 har kørt med nor-
mal månedsluk procedure.

Det skal dog bemærkes, at underskuddet i Fors A/S er vægtet med en vis usikkerhed om-
kring, hvad udfaldet af regningerne til FIT ender ud med og der hensat omkostninger ud 
fra et forsigtighedsprincip, indtil vi får en klar udmelding fra FIT. 

Ligeledes kan vi ikke undgå at være påvirket af Coronanedlukningen, som naturligt har 
givet ekstra administrativ tid, hvilket ses i mindre udfaktureringsgrad.



Overdækningen vedrørende 2019 på varmekøbet på 7,8 mio. kr. i Fors Varme Roskilde 
A/S, som ikke er medtaget i 2019 eller i ovenstående tal, og resultere i et overskud i Q2 
2020.

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender budgetopfølgning for Q1 2020. 



Beslutning for Punkt 40: 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.
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Q1 kvartalsrapport 2020
Fors A/S

1

Punkt 40, Bilag 40.1: Jørn Henriks præsentation fra mødet



Fors Holding A/S

2

Kommentarer til 1. Kvartal

Afvigelsen i nettoomsætningen skyldes 

primært et mindre salg af Gwh i Fors 

Varme Roskilde A/S på 7,8 mio.kr. 

Varmekøbet er tilsvarende lavere.

Herudover en budget fejl i Fors Spildevand 

Roskilde A/S på 2 mio.kr. i 1 kvartal samt 

mistet omsætning vedr. aflysning af 

Roskilde Festival på 0,6 mio.kr i forhold til 

1. kvartalsbudget. 

Højere driftsomkostninger i Spildevand 

Roskilde samt højere administrations-

omkostninger til lønninger samt 

serviceaftaler i Fors.

Punkt 40, Bilag 40.1: Jørn Henriks præsentation fra mødet



Fors Holding A/S

3

Kommentarer til 1. kvartal

Det negative resultat på 8,3 mio.kr. kan 

relateres til underskuddet i Spildevand 

Roskilde.

Der henvises i øvrigt til præsentation for 

netselskaberne.

Punkt 40, Bilag 40.1: Jørn Henriks præsentation fra mødet



Fors A/S

4

Punkt 40, Bilag 40.1: Jørn Henriks præsentation fra mødet



Fors A/S

5

Kommentarer til 1. kvartal

Omsætning

Der er i 1. kvartal ekstra faktureret 7,5 

mio.kr til netselskaber, grundet højere 

omkostninger til lønninger, omkostninger

til serviceaftaler samt en lavere

udfaktureringsgrad end budgetteret.

Punkt 40, Bilag 40.1: Jørn Henriks præsentation fra mødet



Fors A/S

6

Kommentarer til 1. kvartal

Varer og serviceydelser:

Afvigelsen skyldes primært højere 

omkostninger til it-driftsoptimering 

(strategiske projekter), hvilket er 

modsvaret med en højere IC 

fakturering.

Driftsomkostninger:

Der har i 1. kvartal været overtid og 

ekstra vagter på 1,5 mio.kr., samt har 

der været flere nye medarbejder (nye 

tiltrædelser) end budgetteret.

Administrationsomkostninger:

Serviceaftaler afviger med 4,3 mio.kr., 

herunder omkostninger til FIT som ligger 

væsentlig højere end budget. 

Lønomkostninger til IT skulle tilsvarende 

havde været lavere.

Punkt 40, Bilag 40.1: Jørn Henriks præsentation fra mødet
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens affaldssel-
skaber.
Projektopfølgning Q1 – 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 2020 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 11 
mio. kr. i 2020. Pr. Q1 har vi opjusteret budgettet til 25 mio. kr. 

Det skyldes dels at projektet Ny Tølløse Genbrugsplads skulle være udført sidste år, men 
er trukket ind i år. Samtidig er projektet blevet dyrere end forventet på grund af højere 
omkostninger til køb af grund end forventet. Begge disse forhold er tidligere blevet rap-
porteret til bestyrelsen. Samlet medfører det en forøgelse fra 4 mio. kr. til ca. 16 mio. kr. 
i 2020. 

Regnvandshåndtering på Tornved genbrugsplads er nu efter aftale med Holbæk kommu-
ne blevet gennemført og her er brugt 5 mio. kr. som der ikke var budgetteret med i 2020. 

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 41: Projektopfølgning Q1 - 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. Q1 2020. 

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q1.



Beslutning for Punkt 41: Projektopfølgning Q1 - Affald (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning.
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Projektopfølgning
2020

1

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



• Anlægsaktiver

• Årets samlede investeringer i 2020

• Typer af investeringer

• Overordnet projektoverblik – 2020 (de 10 fokusprojekter)

• Projektopfølgning – Spildevand

• Projektopfølgning – Affald

• Projektopfølgning – Vand

• Projektopfølgning – Varme

Projektopfølgning – Agenda 

2

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – perspektivet: Anlægsaktiver og
investeringer

3

Anlægsaktiver ultimo 2019 Investeringer 2020

Vand 468 mio. kr. 
(8,6 %)

Varme 687 mio. kr. 
(12,6 %)

Spildevand 4.251 mio. kr. 
(78,0 %)

Affald 45 mio. kr.
(0,8 %)

Aktivmasse 2019: 5.450 mio. kr.

Vand 29 mio. kr. 
(10 %)

Varme 83 mio. kr. 
(28 %)

Spildevand 173 mio. kr. 
(58 %)

Affald 11 mio. kr.
(4 %)

BU 2020: 296 mio. kr.

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – Samlet investeringer 2020
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Anlægsinvesteringer 2020

Vand Varme Spildevand Affald

296 mio. kr.
310 mio. kr.

47,5 mio. kr.

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Investeringerne i infrastrukturvirksomheder opdeles i tre indsatsområder:

• Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny 
pumpestationsstyring eller separatkloakering.

• Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx 
kloakrenoveringer.

• Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. 
Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. 
Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Projektopfølgning – perspektivet, typer af investeringer

5

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Overordnet projektoverblik 2020: BU 2020

6

Affald SpildevandVand Varme

5 mio. kr.
(45 %)6 mio. kr.

(55 %)

5 mio. kr.
(17 %)

11 mio. kr.
(38 %)

13 mio. kr.
(45 %)

12 mio. kr.
(14 %)

19 mio. kr.
(23 %)53 mio. kr.

(63 %)

52 mio. kr.
(30 %)

78 mio. kr.
(45 %)

43 mio. kr.
(25 %)

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



De 10 fokusprojekter 
(2020)

7

Affald Fokus

Projekt Holbæk (Tølløse genbrugsplads) Tidsplan

Vand

Projekt Holbæk (Fjernaflæsning) Interessenter

Projekt Roskilde (Borrevejle  erstatningsboring) Kompleksitet

Varme

Projekt Roskilde (varmepumpe Bjergmarken)
Tidsplan / 
økonomi

Spildevand

Projekt Holbæk (Brorfelde kloakering) Interessenter

Projekt Roskilde (Viby Renseanlæg)
Kompleksitet / 
interessenter

Projekt Holbæk (Tølløse Separatkloakering) Tidsplan

Projekt Lejre (Skullebjerg byggemodning) Interessenter

Projekt Roskilde (Kildehus)
kompleksitet / 
økonomi

Projekt Roskilde (Indløbsbygværk Bjergmarken) Kompleksitet

Fordelt på forsyningsart
• Økonomi
• Tid
• Kompleksitet
• Interessenter

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektoverblik - Spildevand

8

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – Spildevand

9

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Spildevand – kundeprojekt Kildehus

10

Et af de store projekter i år.

• Det er blevet udskudt, da der skal udarbejdes lokalplan.

• Vi har igangsat nogle andre projekter, men det er meget sent på året at igangsætte 
og nå i mål med nye projekter . 

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Spildevand – Skullebjerg

11

Byggemodning Skullebjerg (Lejre), hvor HOFOR 
bl.a. skal bygge et nyt vandværk.

Vi håndterer regnvand og spildevand –
herunder etablerer et regnvandsbassin.

Der har været store udfordringer hvem der skal 
betale nogle ekstra omkostninger i forbindelse 
med byggemodningen.

Fors A/S og Lejre Kommune er nu gået sammen 
om et udspil til HOFOR. 

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektoverblik - Affald

12

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – Affald

13

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Affald – Tølløse genbrugsplads

14

Så er den åbnet ☺

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Affald – Tornved regnvandshåndtering

15

Fornyet behandling i IB.

• Var budgetteret gennemført i 2019.
• Der var ikke mulighed for alternativ løsning.
• Der er kørt et nyt udbud og en løsning der 

opfylder krav fra Holbæk Kommune er udført.

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektoverblik - Vand

16

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – Vand

17

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Vand – fjernaflæsning nye målere

18

Montering af nye målere til vores kunder i Holbæk forventes opstartet i 
september. Det bliver XX A/S der skal montere målerne. Målere og signaludstyr 
forventes leveret inden september. XX A/S har talt om, at sætte flere montagefolk 
på end budgetteret med – så måske kommer der en hurtigere fremdrift.
Erfaringer fra tidligere:

• Måleren skal ikke forlades før der er 
sikkerhed for at måleren har forbindelse 
til vores net.

• Det er et tidspunkt hvor vi kommer i tæt 
kontakt med vores vandkunder.

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning - Varme

19

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – Varme

20

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Varme – varmepumpe på Bjergmarken Renseanlæg

21

Nogle spørgsmål til gennemgangen vi 
havde tidligere?

Det går fint – varmepumpen skal står 
færdig til opstart inden årsskiftet. Her har 
der været særlig opmærksomhed i 
forbindelse med Corona.

Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



?
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Punkt 41, Bilag 41.1: Henriks præsentation fra mødet



Side 1 af 3

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-koncernens spilde-
vandsselskaber.
Projektopfølgning Q1 – 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 2020 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 budgetteredes ved årets start med en samlet investeringssum på 
172 mio. kr. i 2020. Man kan godt se et pres på fremdriften på nogle af de store spilde-
vandsprojekter, men der er strammet op på opfølgningen og igangsat nogle ”skuffepro-
jekter”. 

Pr. Q1 fastholdes estimatet for 2020 derfor på 172 mio. kr.

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 42: Projektopfølgning Q1 - 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 ikke tilfredsstillende, men der er 
igangsat korrigerende tiltag. 
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Økonomi:
Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for spildevandsselskaberne i 
Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt realiseret pr. Q1 2020.

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q1.



Beslutning for Punkt 42: Projektopfølgning Q1 -
Spildevand (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning.
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Projektopfølgning
2020

1

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



• Anlægsaktiver

• Årets samlede investeringer i 2020

• Typer af investeringer

• Overordnet projektoverblik – 2020 (de 10 fokusprojekter)

• Projektopfølgning – Spildevand

• Projektopfølgning – Affald

• Projektopfølgning – Vand

• Projektopfølgning – Varme

Projektopfølgning – Agenda 

2

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – perspektivet: Anlægsaktiver og
investeringer

3

Anlægsaktiver ultimo 2019 Investeringer 2020

Vand 468 mio. kr. 
(8,6 %)

Varme 687 mio. kr. 
(12,6 %)

Spildevand 4.251 mio. kr. 
(78,0 %)

Affald 45 mio. kr.
(0,8 %)

Aktivmasse 2019: 5.450 mio. kr.

Vand 29 mio. kr. 
(10 %)

Varme 83 mio. kr. 
(28 %)

Spildevand 173 mio. kr. 
(58 %)

Affald 11 mio. kr.
(4 %)

BU 2020: 296 mio. kr.

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – Samlet investeringer 2020

4
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BU 2020 EST 2020 (Q1) REA ÅTD 2020 (Q1)

Anlægsinvesteringer 2020

Vand Varme Spildevand Affald

296 mio. kr.
310 mio. kr.

47,5 mio. kr.

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Investeringerne i infrastrukturvirksomheder opdeles i tre indsatsområder:

• Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny 
pumpestationsstyring eller separatkloakering.

• Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx 
kloakrenoveringer.

• Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. 
Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. 
Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Projektopfølgning – perspektivet, typer af investeringer

5

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Overordnet projektoverblik 2020: BU 2020

6

Affald SpildevandVand Varme

5 mio. kr.
(45 %)6 mio. kr.

(55 %)

5 mio. kr.
(17 %)

11 mio. kr.
(38 %)

13 mio. kr.
(45 %)

12 mio. kr.
(14 %)

19 mio. kr.
(23 %)53 mio. kr.

(63 %)

52 mio. kr.
(30 %)

78 mio. kr.
(45 %)

43 mio. kr.
(25 %)

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



De 10 fokusprojekter 
(2020)

7

Affald Fokus

Projekt Holbæk (Tølløse genbrugsplads) Tidsplan

Vand

Projekt Holbæk (Fjernaflæsning) Interessenter

Projekt Roskilde (Borrevejle  erstatningsboring) Kompleksitet

Varme

Projekt Roskilde (varmepumpe Bjergmarken)
Tidsplan / 
økonomi

Spildevand

Projekt Holbæk (Brorfelde kloakering) Interessenter

Projekt Roskilde (Viby Renseanlæg)
Kompleksitet / 
interessenter

Projekt Holbæk (Tølløse Separatkloakering) Tidsplan

Projekt Lejre (Skullebjerg byggemodning) Interessenter

Projekt Roskilde (Kildehus)
kompleksitet / 
økonomi

Projekt Roskilde (Indløbsbygværk Bjergmarken) Kompleksitet

Fordelt på forsyningsart
• Økonomi
• Tid
• Kompleksitet
• Interessenter

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektoverblik - Spildevand

8

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – Spildevand

9

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Spildevand – kundeprojekt Kildehus

10

Et af de store projekter i år.

• Det er blevet udskudt, da der skal udarbejdes lokalplan.

• Vi har igangsat nogle andre projekter, men det er meget sent på året at igangsætte 
og nå i mål med nye projekter . 

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Spildevand – Skullebjerg

11

Byggemodning Skullebjerg (Lejre), hvor HOFOR 
bl.a. skal bygge et nyt vandværk.

Vi håndterer regnvand og spildevand –
herunder etablerer et regnvandsbassin.

Der har været store udfordringer hvem der skal 
betale nogle ekstra omkostninger i forbindelse 
med byggemodningen.

Fors A/S og Lejre Kommune er nu gået sammen 
om et udspil til HOFOR. 

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektoverblik - Affald

12

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – Affald

13

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Affald – Tølløse genbrugsplads

14

Så er den åbnet ☺

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Affald – Tornved regnvandshåndtering

15

Fornyet behandling i IB.

• Var budgetteret gennemført i 2019.
• Der var ikke mulighed for alternativ løsning.
• Der er kørt et nyt udbud og en løsning der 

opfylder krav fra Holbæk Kommune er udført.

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektoverblik - Vand

16

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – Vand

17

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Vand – fjernaflæsning nye målere

18

Montering af nye målere til vores kunder i Holbæk forventes opstartet i 
september. Det bliver XX A/S der skal montere målerne. Målere og signaludstyr 
forventes leveret inden september. XX A/S har talt om, at sætte flere montagefolk 
på end budgetteret med – så måske kommer der en hurtigere fremdrift.
Erfaringer fra tidligere:

• Måleren skal ikke forlades før der er 
sikkerhed for at måleren har forbindelse 
til vores net.

• Det er et tidspunkt hvor vi kommer i tæt 
kontakt med vores vandkunder.

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning - Varme
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Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Projektopfølgning – Varme

20

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Varme – varmepumpe på Bjergmarken Renseanlæg

21

Nogle spørgsmål til gennemgangen vi 
havde tidligere?

Det går fint – varmepumpen skal står 
færdig til opstart inden årsskiftet. Her har 
der været særlig opmærksomhed i 
forbindelse med Corona.

Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



?
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Punkt 42, Bilag 42.1: Henriks præsentation fra mødet



Side 1 af 3

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-koncernens vandsel-
skaber.
Projektopfølgning Q2 – 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 2020 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 29 mio. kr.  
i 2020. Pr. Q1 fastholdes estimatet på 29 mio. kr., da de største vandprojekter kører som 
planlagt.

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 43: Projektopfølgning Q1 - 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. Q1 2020. 
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Anbefaling:
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q1.



Beslutning for Punkt 43: Projektopfølgning Q1 - Vand (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning.
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Bestyrelsesmøde
23.06.2020

Q1 kvartalsrapport 2020
Fors A/S

1

Punkt 43, Bilag 43.1: Henriks præsentation fra mødet



Fors Holding A/S

2

Kommentarer til 1. Kvartal

Afvigelsen i nettoomsætningen skyldes 

primært et mindre salg af Gwh i Fors 

Varme Roskilde A/S på 7,8 mio.kr. 

Varmekøbet er tilsvarende lavere.

Herudover en budget fejl i Fors Spildevand 

Roskilde A/S på 2 mio.kr. i 1 kvartal samt 

mistet omsætning vedr. aflysning af 

Roskilde Festival på 0,6 mio.kr i forhold til 

1. kvartalsbudget. 

Højere driftsomkostninger i Spildevand 

Roskilde samt højere administrations-

omkostninger til lønninger samt 

serviceaftaler i Fors.

Punkt 43, Bilag 43.1: Henriks præsentation fra mødet



Fors Holding A/S

3

Kommentarer til 1. kvartal

Det negative resultat på 8,3 mio.kr. kan 

relateres til underskuddet i Spildevand 

Roskilde.

Der henvises i øvrigt til præsentation for 

netselskaberne.

Punkt 43, Bilag 43.1: Henriks præsentation fra mødet



Fors A/S

4

Punkt 43, Bilag 43.1: Henriks præsentation fra mødet



Fors A/S

5

Kommentarer til 1. kvartal

Omsætning

Der er i 1. kvartal ekstra faktureret 7,5 

mio.kr til netselskaber, grundet højere 

omkostninger til lønninger, omkostninger

til serviceaftaler samt en lavere

udfaktureringsgrad end budgetteret.

Punkt 43, Bilag 43.1: Henriks præsentation fra mødet



Fors A/S

6

Kommentarer til 1. kvartal

Varer og serviceydelser:

Afvigelsen skyldes primært højere 

omkostninger til it-driftsoptimering 

(strategiske projekter), hvilket er 

modsvaret med en højere IC 

fakturering.

Driftsomkostninger:

Der har i 1. kvartal været overtid og 

ekstra vagter på 1,5 mio.kr., samt har 

der været flere nye medarbejder (nye 

tiltrædelser) end budgetteret.

Administrationsomkostninger:

Serviceaftaler afviger med 4,3 mio.kr., 

herunder omkostninger til FIT som ligger 

væsentlig højere end budget. 

Lønomkostninger til IT skulle tilsvarende 

havde været lavere.

Punkt 43, Bilag 43.1: Henriks præsentation fra mødet
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens varmesel-
skaber.
Projektopfølgning Q1 – 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 2020 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 83 mio. kr. 
i 2020. Pr. Q1 har vi fastholdt estimatet på 83 mio. kr., da de største varmeprojekter kører 
som planlagt. 

Det er muligt, at budgettet senere opskrives, da udførelsen af ledningen til den nye var-
mepumpe på Bjergmarken blev flyttet fra 2019 til 2020. Det er en udgift på ca. 6 mio. kr., 
som der ikke er budgetteret med i 2020.

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 44: Projektopfølgning Q1 - 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.

Økonomi:
Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for varmeselskaberne i Fors-
koncernen med budgetterede omkostninger samt realiserede tal pr. Q1 2020. 

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q1.



Beslutning for Punkt 44: Projektopfølgning Q1 - Varme (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning.
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Bestyrelsesmøde
23.06.2020

Q1 kvartalsrapport 2020
Fors A/S

1

Punkt 44, Bilag 44.1: Henriks præsentation fra mødet



Fors Holding A/S

2

Kommentarer til 1. Kvartal

Afvigelsen i nettoomsætningen skyldes 

primært et mindre salg af Gwh i Fors 

Varme Roskilde A/S på 7,8 mio.kr. 

Varmekøbet er tilsvarende lavere.

Herudover en budget fejl i Fors Spildevand 

Roskilde A/S på 2 mio.kr. i 1 kvartal samt 

mistet omsætning vedr. aflysning af 

Roskilde Festival på 0,6 mio.kr i forhold til 

1. kvartalsbudget. 

Højere driftsomkostninger i Spildevand 

Roskilde samt højere administrations-

omkostninger til lønninger samt 

serviceaftaler i Fors.

Punkt 44, Bilag 44.1: Henriks præsentation fra mødet



Fors Holding A/S

3

Kommentarer til 1. kvartal

Det negative resultat på 8,3 mio.kr. kan 

relateres til underskuddet i Spildevand 

Roskilde.

Der henvises i øvrigt til præsentation for 

netselskaberne.

Punkt 44, Bilag 44.1: Henriks præsentation fra mødet



Fors A/S

4

Punkt 44, Bilag 44.1: Henriks præsentation fra mødet



Fors A/S

5

Kommentarer til 1. kvartal

Omsætning

Der er i 1. kvartal ekstra faktureret 7,5 

mio.kr til netselskaber, grundet højere 

omkostninger til lønninger, omkostninger

til serviceaftaler samt en lavere

udfaktureringsgrad end budgetteret.

Punkt 44, Bilag 44.1: Henriks præsentation fra mødet



Fors A/S

6

Kommentarer til 1. kvartal

Varer og serviceydelser:

Afvigelsen skyldes primært højere 

omkostninger til it-driftsoptimering 

(strategiske projekter), hvilket er 

modsvaret med en højere IC 

fakturering.

Driftsomkostninger:

Der har i 1. kvartal været overtid og 

ekstra vagter på 1,5 mio.kr., samt har 

der været flere nye medarbejder (nye 

tiltrædelser) end budgetteret.

Administrationsomkostninger:

Serviceaftaler afviger med 4,3 mio.kr., 

herunder omkostninger til FIT som ligger 

væsentlig højere end budget. 

Lønomkostninger til IT skulle tilsvarende 

havde været lavere.

Punkt 44, Bilag 44.1: Henriks præsentation fra mødet
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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 45: Orientering af interessenter (B)



Beslutning for Punkt 45: 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 46: Næste møde (0)



Beslutning for Punkt 46: 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 47: Eventuelt (O)



Beslutning for Punkt 47: 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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