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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 
 

Revisionspåtegning på årsregnskabet  

 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for I/S Norfors for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, 

herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af I/S Norfors’ aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og 

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. 

 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisio-

nen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommuners styrelse. Vores ansvar ifølge 

disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for 

revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med interna-

tionale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i 

Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på regnskabets note 15, hvor 

virksomhedens egenkapital er specificeret. Specifikationen har alene til formål at beskrive grundla-

get for opdelinger anvendt i henhold til anden lovgivning uden stillingtagen til eventuelle rettighe-

der eller forpligtelser til indregning i fremtidige prisaftaler og kan derfor være uegnet til andet for-

mål. 

 

 

Centrale forhold ved revisionen 

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige 

ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2018. Disse forhold blev behandlet som led i 

vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver 

ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver udgør t.kr. 1.404.934 ud af en samlet balancesum på t.kr. 1.476.046 sva-

rende til cirka 95% af balancesummen, hvilket gør regnskabsposten til en af de mest betydelige i 

årsrapporten.  

Ud over fysisk besigtigelse af de væsentligste materielle anlægsaktiver har revisionen bestået i 

gennemgang og analyse af transaktionerne og forholdene, der ligger til grund for aktivet, herunder 

en vurdering af ledelsens værdiansættelse samt vurdering af fuldstændigheden af de væsentligste 
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materielle anlægsaktiver. I denne vurdering indgår de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn 

vedrørende levetiden for materielle anlægsaktiver samt sondringen mellem omkostninger til vedli-

geholdelse af eksisterende anlæg og aktivering af nyanskaffelser og renoveringsarbejder. 

 

Opgørelse af varme- og energimængder samt afregning for levering og køb af varme og anden 

energi 

Virksomhedens aktiviteter indenfor affaldsbehandling, varme- og el-produktion ved drift af et kraft-

varmeværk, drift af fjernvarmedistributionsvirksomheder og genbrugspladser anses for komplekse, 

hvorfor sammenhængene mellem producerede, købte og solgte energimængder anses tillige som 

et af de mest betydelige forhold i årsrapporten. 

Revisionen har bestået i forståelse af I/S Norfors’ processer og flow samt afstemninger, analyser 

og sandsynliggørelser af fuldstændigheden samt nøjagtigheden af de interne og eksterne målere, 

der ligger til grund herfor. Som følge af virksomhedens aktivitet anses risikoen for væsentlig fejlin-

formation som følge af besvigelser for beskeden for årsregnskabet som helhed. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

I/S Norfors har ud over sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2017 medtaget 

det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018. Disse budgettal har ikke været underlagt re-

vision. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at 

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at ud-

arbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen en-

ten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alterna-

tiv end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 

for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil 

afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af be-

svigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træf-

fer på grundlag af årsregnskabet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foreta-

ger vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvi-

gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-

fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-

telse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne ud-

trykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 

rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 

væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 

tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væ-

sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom 

i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores kon-

klusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 

for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virk-

somheden ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-

sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 

for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 

den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 

eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor-

mation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til årsregnskabslovens regler. 
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. 

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Yderligere oplysninger krævet i henhold til ”bekendtgørelse om kommunal og regional 

revision”  

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til bestyrelsen. 

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i 

bekendtgørelse om kommunal og regional revision. 

Vi blev af generalforsamlingen første gang antaget som revisor for I/S Norfors (tidligere I/S Nord-

forbrænding) i januar 1965 for regnskabsåret 1965 og har varetaget revisionen i en samlet opga-

veperiode på 54 år frem til og med regnskabsåret 2018.  

 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-

ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 

forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledel-

sen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsom-

melighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for of-

fentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de ud-

valgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-

ensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgå-

ede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikker-

hed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske 

hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregn-

skabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 

bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  
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SELSKABSOPLYSNINGER 

 

I/S Norfors er et fælleskommunalt interessentskab etableret i medfør af reglerne i 

lov om kommunernes styrelse § 60.  

 

Interessenterne er Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal  

Kommuner.  

 

Ifølge selskabets vedtægter er interessentskabets hjemsted Hørsholm Kommune. 

 

Selskabets adresse er:                    I/S Norfors 

Savsvinget 2 

2970 Hørsholm 

 

Tlf. 45160500 

norfors@norfors.dk 

www.norfors.dk 

EAN-nr. 5798008383656 

CVR-nr. 14748539 

 

Selskabets aktiviteter foregår på følgende adresser: 

 

Usserødværket, Kærvej 1, 2970 Hørsholm, P-nr. 1.003.861.117 

 

Toelt Losseplads, Hørsholmvej 43, 3490 Kvistgård, P-nr. 1.003.277.633 

 

Allerød Genbrugsplads, Nordkranvej 10, 3450 Lynge, P-nr. 1.008.756.097 

 

Genbrugspladsen i Fredensborg, Højvangen 25 A, 3480 Fredensborg, P-nr. 1.008.672.195 

 

Genbrugspladsen i Humlebæk, Bakkegårdsvej 404 B, 3050 Humlebæk, P-nr. 1.008.956.800 

 

Genbrugspladsen Vandtårnsvej, Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal, P-nr. 1.010.719.956 

 

Genbrugspladsen Blokken, Blokken 60, 3460 Birkerød, P-nr. 1.014.595.089 

 

Containerhaven, Rundforbivej 174, 2850 Nærum, P-nr. 1.010.719.964 

 

Nivå Fjernvarmecentral, Nivå Center 1, 2990 Nivå 

 

Opnæsgård Varmecentral, Opnæsgård, 2970 Hørsholm 

 

Kraftvarmeværket SCION DTU, Dr. Neergaards Vej 19, 2970 Hørsholm 

 

Kraftvarmeværket Svaneparken, Biskop Svanes Vej 71, 3460 Birkerød 

 

Hammerbakken Fjernvarmecentral, Hammerbakken 10, 3460 Birkerød 

 

Pumpestation Langebjerg, Langebjerg, 2850 Nærum 

 

Asminderødhave Fjernvarmecentral, Asminderødhave, 3480 Fredensborg  
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I/S Norfors blev stiftet ved overenskomst mellem kommunerne i januar 1965. 

 

De gældende vedtægter for selskabet fra maj 2015 er godkendt af Statsforvaltnin-

gen Hovedstaden den 23. februar 2008 og den 13. oktober 2015 (navneændring).  

 

Interessentskabets øverste myndighed er bestyrelsen, der er valgt af interessent-

kommunernes byråd og kommunalbestyrelser. 

 

I 2018 havde bestyrelsen følgende sammensætning: 

 

Allerød  Borgmester Karsten Längerich 

Fredensborg Borgmester Thomas Lykke Pedersen 

Helsingør Borgmester Benedikte Kiær 

Hørsholm Borgmester Morten Slotved (formand) 

Rudersdal           Borgmester Jens Ive (næstformand) 

 

Selskabets formål er: 

 

at planlægge, etablere og/eller drive alle former for aktiviteter og hertil hørende 

anlæg inden for affaldsbehandling, herunder genbrug for interessenterne. 

 

at drive fjernvarmevirksomhed. 

 

at planlægge, etablere/og eller drive andre aktiviteter med tilhørende anlæg inden 

for miljø- og energisektorerne i tilknytning til ovenstående aktiviteter efter besty-

relsens nærmere bestemmelse. 

 

at medvirke til et positivt samarbejde interessenterne imellem og med interes-

sentskabet. 

 

Selskabet ejer og driver et affalds- og biomassefyret kraftvarmeværk, to gasfy-

rede kraftvarmeanlæg, otte gasfyrede varmecentraler og fire pumpestationer. 

 

Fjernvarme afsættes gennem afdelingerne Norfors Fjernvarme, Nivå Fjernvarme 

og Fredensborg Fjernvarme samt ved leveringsaftaler med henholdsvis Helsingør 

Kraftvarmeværk A/S og Lyngby Kraftvarmeværk A/S. Selskabet forestår endvidere 

driften af AK Fjernvarme i Allerød Kommune. 

 

I/S Norfors er medejer af Helsingør Kraftvarmeværk A/S. 

 

Driftsaktiviteterne omfatter endvidere seks genbrugspladser samt Toelt Losse-

plads. I/S Norfors forestår desuden indsamling og bortskaffelse af farligt affald, 

der foregår ved selskabsdeltagelse i I/S ALFA Specialaffald. 

 

Endelig har selskabet en række andre service- og planlægningsopgaver for inte-

ressenterne inden for miljøområdet, blandt andet indsamling og bortskaffelse af 

klinisk risikoaffald, destruktion af fortroligt affald, bortskaffelse af batterier, afsæt-

ning af genbrugsmaterialer, udarbejdelse af prognoser og statistikker mv. Slagge-

genanvendelse og restprodukthåndtering varetages gennem selskabsdeltagelse i 

AFATEK A/S og Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a.  
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LEDELSESBERETNING 
 

2018 bød på mange udfordringer og var præget af indkøring og optimering af de 

foregående års betydelige miljøinvesteringer i nye affalds- og fjernvarmeanlæg. 

 

På Usserødværkets Ovnlinje 5, der blev sat i drift ultimo 2016, er der således 

fortsat forskellige ”børnesygdomme”, som har begrænset værkets produktions-

kapacitet og medført et mindre salg af elektricitet og fjernvarme end budgette-

ret. I takt med at fejl rettes og mangler udbedres er meget dog faldet på plads i 

årets løb, så der fremover forventes en mere stabil drift. 

 

Med etableringen af Ovnlinje 5 og nedtagningen af de gamle ovnlinjer 1-3 er den 

fornyelse af produktionskapaciteten på værket, som blev besluttet tilbage i 

2007, tilendebragt. 

 

I den forbindelse blev det også besluttet, at der ved reetableringen af udenoms-

arealerne efter byggeriet skulle etableres et længe ønsket ”omløbsstryg” til fiske-

passage uden om Mølledammen øst for værket. Omløbsstryget er anlagt i løbet 

af 2018, og det grønne område og stiforbindelsen langs Usserød Å genåbnes for 

publikum kommende forår. 

 

2018 vil blive husket for en fantastisk solrig sommer, og året var som helhed 

varmere end gennemsnittet. For fjernvarmerne betød det en generelt lavere var-

meafsætning end budgetteret, og styringen af varmeanlæggene er vanskelig un-

der de lange hedebølger, hvor der stort set kun afsættes varme til varmt brugs-

vand. I modsat retning trækker, at fjernvarmeområderne fortsat udbygges, men 

tilslutningerne går langsommere end tidligere på grund af de lave naturgaspriser. 

 

Den største udfordring på energiområdet er imidlertid den grønne omstilling væk 

fra fossile brændsler. Norfors deltager sammen med de øvrige energiselskaber 

og kommunerne i Region Hovedstaden i projektet Energi På Tværs, som i foråret 

2018 fremlagde en række forslag til at gøre regionen fossilfri. Arbejdet fortsæt-

ter i de kommende år, og Norfors forventer at få en væsentlig rolle, når forsla-

gene skal udmøntes i konkrete tiltag. 

 

Et andet væsentligt udviklingsområde i 2018 var øget kildesortering af genan-

vendeligt affald i husstandene, som er under implementering. Norfors skal mod-

tage og afsætte de indsamlede genbrugsmaterialer sammen med det genanven-

delige affald fra de seks genbrugspladser, og i den forbindelse er der udarbejdet 

et projekt for opførelse af en Genbrugsgård, hvor materialerne skal omlastes og 

afsættes fra. Kildesorteringen påbegyndes gradvist i kommunerne i løbet af 

2019. 

 

Af andre initiativer på affaldsområdet er der en fortsat udvikling af genbrugs-

pladserne mod flere fraktioner og en bedre sortering for at få renere og lettere 

genanvendelige materialer. Med samme sigte har Norfors udarbejdet et koncept 

for henholdsvis Stort Genbrug (storskrald og haveaffald) og indsamling af farligt 

affald fra etagebebyggelser. 

 

På de indre linjer blev Norfors i 2018 recertificeret efter den nye version af den 

internationale standard for Miljøledelse ISO 14.001, hvor miljørisici og livscyklus-

aspekter har fået en større vægt end tidligere. 
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Usserødværket 

 

I 2018 blev der i alt brændt 148.627 ton på kraftvarmeværket. De samlede 

brændte mængder de seneste ti år er vist i følgende figur: 
 

 

Energien fra affaldsforbrænding udnyttes til fjernvarme og elproduktion. Kraft-

varmeværket har fra udgangen af 2016 to ovnlinjer, der begge har en kapacitet 

på ti ton affald pr. time, og en samlet produktionskapacitet på 52,0 MW varme 

og 15,2 MW elektricitet. Den nyeste ovn 5 blev sat i prøvedrift i 2016 og ovn 4 

er fra 1999.  
 

Værkets kvartalsvise varme- og elproduktion i årene 2015 til 2018 er vist i 
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figuren nedenfor, sammen med den brændte mængde affald:  

 

Ved forbrændingen blev der i 2018 frembragt en slaggemængde på 31.753 ton, 

svarende til en slaggeprocent på 21 %. Slaggen sendes til nyttiggørelse hos sel-

skabet AFATEK A/S, hvor I/S Norfors er aktionær sammen med fire andre for-

brændingsanlæg. Jern og metaller i slaggen sorteres fra til genanvendelse og 

slaggegruset anvendes som bærelag i veje, pladser og andre anlægsprojekter. 

 

 

Rensning af røgen frembragte i 2018 i alt 3.889 ton røggasrensningsrestproduk-

ter. Restprodukterne sendes til Norge af Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a., 

hvor I/S Norfors er andelshaver sammen med andre danske forbrændingsanlæg. 

På øen Langøya i Oslofjorden anvendes røggasrensningsrestprodukterne til op-

fyldning efter tidligere kalkudvinding. 

 

Henover året har der været mange driftstekniske udfordringer med at få de to 

ovnlinjer til at køre kontinuerligt med høj effektivitet. 

 

Særligt har samkøringen af kraftvarmeovnene med fjernvarmesystemerne været 

vanskelig. Samkøringen foregår i fjernvarmehallen, der er blevet totalt ombyg-

get, og hvor der også er to gasfyrede kedler. Styringen af de forskellige produk-

tionsenheder er blevet tilrettet af flere omgange, men den usædvanlig varme 

sommer har vanskeliggjort indkøringen. I løbet af efteråret er driften blevet 

mere stabil, og fra november måned har værket kørt på fuld kapacitet. 

 

Et udestående problem er varmepumperne på den nye Ovnlinje 5. Pumperne har 

ikke været i drift som planlagt, og varmeudnyttelsen og indtjeningen har derfor 

ikke været tilfredsstillende. Der arbejdes på at finde en løsning på problemet 

sammen med leverandører og rådgivere. 
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Fjernvarme 

 

I/S Norfors ejer og driver Norfors Fjernvarme, Fredensborg Fjernvarme og Nivå 

Fjernvarme. Norfors driver derudover AK Fjernvarme, der omfatter to fjernvar-

mesystemer: Lillerød Øst Varmeværk og Engholm Varmeværk for Allerød Kom-

mune. Endvidere samarbejder Norfors og Holte Fjernvarme a.m.b.a. om vagt-

dækning i forbindelse med fjernvarmedriften.  

 

Fjernvarmeproduktionen foregår primært på Usserødværket i Hørsholm, dog 

produceres fjernvarmen til Fredensborg Fjernvarme og de to fjernvarmesyste-

mer i Allerød lokalt. Spids- og reservelastkapacitet er placeret rundt om i fjern-

varmenettenes kundeområder. Der blev i 2018 registreret 2.654 graddage mod 

3.112 graddage i normalåret, svarende til 85 % af normalåret, hvilket medførte, 

at fjernvarmeafsætningen blev på ca. 95 % af den budgetterede afsætning. 

 

Norfors har blandt andet sammen med Farum Fjernvarme arbejdet på at udvikle 

modeller for etablering af geotermi i Nordsjælland. De hidtidige modeller tager 

udgangspunkt i projekt ”Vassingerød Energipark”. 

Som alternativ hertil vurderes nu, om geotermi i Nordsjælland kan realiseres 

med en ekstern aktør, som tilbyder fjernvarmerne en enkel håndtering af hele 

projektet, herunder finansiering og risikohåndtering mm.  

A.P. Møller Holding Geotermi har indledt drøftelser med en række nordsjælland-

ske forsyninger, herunder Norfors, for at vurdere muligheden for at udvikle geo-

termi på industriel skala ved et samlet nordsjællandsk projekt på minimum 70-

100 MW geotermi. Der sigtes mod at kunne tilbyde geotermisk fjernvarme til en 

fast pris på størrelse med biomassebaseret kraftvarme i en længere årrække (op 

til 30 år). Fjernvarmeselskaberne skal garantere aftaget af varmen. 

Forsyningsvirksomhederne er sammen med AP Møller Holding Geotermi ved at 

undersøge, om der kan etableres et beslutningsgrundlag for et nordsjællandsk 

projekt på 70-100 MW geotermi. 

Afdækning af mulighederne forventes at ske i løbet af 2019. 

 

Det energipolitiske topmøde, som markerer afslutningen på Energi På Tværs 2, 

blev afholdt den 25. maj 2018 i det nyåbnede BLOX i København. 

 

De væsentligste resultater af projektet omfatter: 

 

• Fælles strategisk energiplan. Planen indeholder en status for energisektoren 

i projektområdet, en langsigtet omstillingsplan, en kortlægning af barrierer 

for den grønne omstilling og Roadmap 2025. 

  

• Grøn Vækst i Greater Copenhagen. En grøn vækstanalyse, der dokumenterer 

et potentiale for en årlig meromsætning på 95 mia. kr. og 42.000 nye job i 

den grønne sektor i Greater Copenhagen i 2035. 

 

• Investeringsoversigt. Oversigten giver et overblik over planlagte investerin-

ger i grøn omstilling i forsyningssektoren i projektområdet. 

 

• Vejledninger til kommuner og forsyningsselskaber. Med udgangspunkt i del-

tagernes faglige kendskab til energi- og forsyningssektoren er der udarbej-

det en række vejledninger, som er til rådighed for kommuner og selskaber.  
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• Business cases. Der er foretaget en vurdering af business casen for konkrete 

omstillinger og det fremtidige samarbejde, herunder: 

- Analyse af den fremtidige varmeforsyning i hovedstadsområdet.  

- Potentiale for fjernvarmeudbygning.  

- Varmelagre. 

- Omstilling af den kollektive transport til vedvarende energi. 

- Energi og CO2.  

- Demonstrere værdien af samarbejde på tværs af kommuner og forsy-

ningsselskaber.  

 

På basis af resultaterne af Energi på Tværs 2 er kommuner og forsyningsselska-

ber i og omkring Region Hovedstaden blevet enige om – i en treårig periode – at 

samarbejde om at implementere anbefalinger fra Energi på Tværs 2. 

 

 
 

De nye projekt – Energi på Tværs 3 – vil indledningsvist fokusere på de væsent-

ligste implementeringsaktiviteter, eksempelvis:  

 

• Videreudvikling af fjernvarmesystemet. 

• Fjernvarmens rolle i et yderligere elektrificeret energisystem. 

• Regional viden- og erfaringsplatform for energibesparelser. 

 

Ultimo 2018 har Norfors igangsat et større projekt, der skal belyse mulighederne 

for at reducere temperaturniveauerne i selskabets fjernvarmenet. En gennem-

snitlig lavere fjernvarmetemperatur vil reducere varmetabet fra fjernvarmeled-

ningen, men også være med til at øge produktionsanlæggenes effektivitet. 

 

Lavtemperatur-projektet forventes færdiggjort i løbet af 2019 med henblik på 

implementering fra 2020. 
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Affald, miljø og ressourcer  

 

Arbejdet med implementering af den fælleskommunale affaldsplan har i 2018 

især været fokuseret på at udrulle udsortering af de tørre fraktioner papir, plast, 

glas og metal. 

 

Efter gennemførelse af forsøg i 2017 med forskellige typer af indsamlingssyste-

mer til genanvendelige fraktioner er det besluttet at arbejde videre med en løs-

ning ved enkelthusstande med to stk. tokammerspande til glas, metal, plast og 

papir. 

 

På baggrund af denne beslutning har kommunerne i 2018 gennemført to udbud:  

- Indsamling af dagrenovation og genanvendelige fraktioner fra husstandene. 

- Fælles indkøb af spande og beholdere til brug for genanvendelige fraktioner. 

 

Der er tale om fælles udbud, idet der forventes at være stordriftsfordele at høste 

ved at gennemføre indsamling og beholderkøb i fællesskab. 

 

I december 2018 meddelte Fredensborg Kommune landzonetilladelse til etable-

ring af en Genbrugsgård på Toelt Losseplads. Genbrugsgården skal benyttes til 

at omlaste de indsamlede genanvendelige affaldsfraktioner papir, plast, metal, 

glas og pap. Tilladelsen er påklaget, og det videre arbejde med etablering af 

Genbrugsgården afventer derfor en afgørelse på klagen. 

 

Norfors har gennem årene løbende afsøgt markederne for afsætning af genan-

vendelige materialer, men arbejdet er opnormeret i løbet af 2018. Generelt er 

priserne pressede, og kravene til en miljørigtig behandling er vigtig, hvilket kræ-

ver et stort markedskendskab. 

 

I efteråret blev der på tværs af affaldsselskaberne øst for Storebælt nedsat en 

arbejdsgruppe, som skal se på mulighederne for at samarbejde om en mere 

ensartet afsætning af det genanvendelige affald. Norfors deltager i arbejdet og 

bidrager med viden på området. 

 

Som forberedelse til implementering af de nye ordninger for genanvendeligt af-

fald er der i 2018 vedtaget nye kommunale regulativer for husholdningsaffald og 

erhvervsaffald. Da udrulning af de nye ordninger vil foregå over en periode på et 

år (medio 2019-medio 2020), er der i regulativerne indført overgangsbestem-

melser for overgangen fra gamle til nye ordninger. 

 

Den nuværende ”Affaldsplan 2014” er gældende til og med 2019, hvor den i hen-

hold til Affaldsbekendtgørelsen skal erstattes af en ny plan. Planen skal afspejle 

intentionerne i den nationale affaldsplan, som imidlertid endnu ikke er udkommet. 

Når den nationale affaldsplan foreligger, igangsættes arbejdet med udarbejdelse af 

en ny fælleskommunal ”Affaldsplan 2020”. 

 

Norfors har i løbet af 2018 udarbejdet et oplæg for en samlet løsning for fælles-

kommunal ordning for storskrald og haveaffald, kaldet Stort Genbrug. Ideen i 

Stort Genbrug er, at ordningen er en forlængelse af genbrugspladserne med et til-

bud om, at nogle af affaldsfraktionerne kan blive hentet ude på adresserne.  

 

Affaldet tilføres herefter i stort omfang genbrugspladserne, hvor det fordeles i de 

respektive containere. Ordningen skal sikre, at der indsamles flere fraktioner til 

genanvendelse og direkte genbrug.  
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Norfors har i samarbejde med Hørsholm Kommune igangsat et pilotprojekt, hvor 

ordningen afprøves.  

  

Norfors deltager endvidere i projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner, 

PARC, som er et projekt, der er finansieret af Region Hovedstaden. Projektet skal 

undersøge muligheder og barrierer for samarbejde med frivillige organisationer 

omkring aftagning til videresalg af de genbrugelige effekter, som indsamles med 

storskrald og på genbrugspladserne.  

 

Erfaringerne fra forsøget i Hørsholm skal indgå i projektet, og Norfors har indgået 

aftale med en rådgiver om opgaven med bl.a. at kortlægge frivillige organisatio-

ner, som kunne have interesse i et samarbejde, kontakt til brancheorganisationer 

for at indhente deres holdninger samt afdækning af de juridiske perspektiver ved 

overdragelse af indsamlede effekter til tredjepart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norfors har siden 2008 indsamlet borgeres farlige affald fra udvalgte etage- og 

samlede bebyggelser i først Fredensborg og siden Allerød og Hørsholm kommu-

ner. Rudersdal er i 2018 kommet med i ordningen med en enkelt ejendom. Ord-

ningerne er drevet efter individuelle aftaler med kommunerne. 

 

Norfors har på denne baggrund i 2018 udarbejdet et fælleskoncept for indsam-

ling af farligt affald fra etage-, samlede og tæt/lav-bebyggelser med fælles af-

faldsindsamling. Fælleskonceptet sikrer, at ordningen administreres ens og kom-

munerne stilles lige servicemæssigt og økonomisk. 

 

Deltagelse i ordningen er gratis for bebyggelsen, og finansieres via gebyr for   

farligt affald, der opkræves af kommunerne sammen med husholdningsaffalds-

gebyret. 
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Toelt Losseplads 
 
I 2018 er der modtaget 21.650 ton affald, som er kontrolleret, sorteret, karteret 

og en del heraf fraført igen, hvilket kan illustreres på følgende måde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

              
          
 
 
          *På pladsen er der altid igangværende jord til kartering,  
            så der kan være noget lagerforskydning mv.                      

 

Nedenfor ses fordelingen af modtagne fraktioner i 2018: 

 

Modtaget fraktion 

 

Ton 

Blandet affald 407 

Rødder og stød 374 

Forbrændingsegnet affald 9.231 

Jord til kartering 8.496 

 

Siden 1989 er der modtaget og omlastet farligt affald fra genbrugspladserne. I 

2018 er denne mængde reduceret, da Bakkegårdsvej nu har faciliteter til selv at 

pakke farligt affald, og da indsamling af farligt affald fra etageboliger tilføres de 

respektive pladser.  
 

Der modtages og omlastes stadig olie fra den kommunale ordning for olie- og ben-

zinudskillere. 

 

 

Miljøledelse 
 

I 2015 blev den internationale standard for miljøledelse opdateret med en ny ver-

sion, kaldet ISO 14.001:2015. I denne standard er ledelsens strategiske ansvar 

tydeliggjort, og for at opfylde standarden er ledelsessystemet gennemgået og op-

dateret. Der er endvidere udarbejdet supplerende baggrundsnotater om miljøri-

siko, om livscyklusaspekter og om interessenter vedrørende miljø. 

 

Norfors blev i august 2018 for første gang auditeret i henhold til den nye ISO 

14.001:2015 for alle aktiviteter, kraftvarmeanlæg, fjernvarme, genbrugspladser, 

Toelt Losseplads samt ledelsen. Auditeringen forløb godt uden afvigelser.  

 

Fraført affald til genan-

vendelse, forbrænding 

deponering samt forure-

net jord til behandling og 

deponering: 13.760 ton 

 

Tilført affald til depone-

ring, omlastning mv. og 

jord til kartering: 21.650 

ton  

Jord til reetable-

ring mv. 7.587 

ton* 
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Genbrugspladser 
 
Antallet af brugere satte endnu engang rekord i 2018 med mere en 1,1 mio. besø-

gende, hvilket er en stigning på ca. 2 % sammenholdt med 2017. Derimod er 

mængden af affald faldet med ca. 2 % til 77.448 ton. Faldet kan primært henføres 

til haveaffald og jord, hvilket måske kan tilskrives, at vejret i 2018 var meget 

varmt og tørt.  
  

Figuren nedenfor viser udviklingen i affaldsmængder og besøg: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nedenfor vises, hvordan affaldet fra genbrugspladserne blev behandlet i 2018: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af figuren ses, at 94 % af affaldet, der afleveres på genbrugspladserne, udnyttes 

til materialegenanvendelse og energiproduktion. 4 % må specialbehandles, typisk 

olie- og kemikalieaffald, og de resterende 2 % deponeres på lossepladsen. 
 

I årets løb er der blevet introduceret to nye affaldsfraktioner – bøger og stor hård 

plast. Bøger blev påbegyndt i foråret, og der blev i 2018 indsamlet 203 ton. Stor 

hård plast blev introduceret medio 2018, og her blev der indsamlet 290 ton. Frak-

tionen består af PVC til genanvendelse, havemøbler samt større plastemner som 

tromler og legetøj. 
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Selskabets forventede udvikling 
 
Den grønne omstilling på energiområdet og den øgede ressourceudnyttelse på 

affaldsområdet stiller store krav til de involverede virksomheder og fordrer bety-

delige investeringer, hvis der skal sikres en dansk kapacitetsopbygning og en 

fortsat deltagelse i udviklingen på internationalt niveau. 

 

Norfors er godt i gang med at løse udfordringerne og har gennem en årrække 

gennemført et betydeligt investeringsprogram på affalds- og energiområdet for 

at forny produktionsapparat og være rustet til at løse de nye opgaver. 

 

Et centralt indsatsområde vil derfor i den kommende tid være at realisere gevin-

sterne af de gennemførte investeringer med fokus på optimering af processer og 

forretningsgange for at opnå en stabil drift og en høj grad af forsyningssikkerhed. 

 

Men udviklingen stopper ikke her, og nye udfordringer venter lige om hjørnet. 

 

På energiområdet peger anbefalingerne i det regionale samarbejde ”Energi På 

Tværs” på en række indsatsområder, hvor forsyningsselskaberne står overfor 

væsentlige udfordringer, hvis de fossile brændsler skal udfases indenfor en over-

kommelig årrække. 

 

Med fornyelsen af Usserødværket og ved deltagelsen i ombygningen af Helsingør 

Kraftvarmeværk til flisfyring er Norfors kommet et godt stykke med omstillingen, 

men eksempelvis indenfor fjernvarmeområdet kan en fortætning af forsynings-

områderne og en større samkøring af de forskellige områder give yderligere kli-

magevinster. 

 

En større samkøring og koordinering af fjernvarmeområderne vil endvidere åbne 

for flere supplerende produktionsmuligheder som geotermi, elkedler, solvarme 

og større udnyttelse af spildvarme fra industrien. En særlig udfordring er bebyg-

gelser i det åbne land udenfor fjernvarmeområderne, og her arbejder Norfors 

med udbredelse af varmepumper i projekt ”Nærvarme”. 

 

På affaldsområdet vil øget genanvendelse af knappe ressourcer i affaldet fortsat 

have høj prioritet. Norfors har ansvaret for affaldsbehandlingen og afsætningen 

af de genanvendelige materialer, og det må forventes, at den øgede ressource-

bevidsthed vil fordre nye behandlingsfaciliteter og nye afsætningskanaler i et 

marked presset af relativt lave råvarepriser. 

 

En effektiv affaldsbehandling og høj grad af genanvendelse kræver robuste og 

let tilgængelige indsamlingsmetoder, som er lette at benytte, og som giver rene 

og ensartede affaldsfraktioner. Norfors vil fortsat arbejde med at forenkle og for-

fine affaldsindsamlingen for at få et strømlinet affaldssystem med høj affaldsud-

nyttelse uden at gå på kompromis med servicen og hygiejnen. 

 

Et væsentligt element i den grønne omstilling og større ressourceudnyttelse er 

inddragelse og medvirken fra borgerne og virksomhederne. Her har Norfors et 

godt afsæt i en lokalpolitisk forankring og en velfungerende infrastruktur som 

grundlag for fortsat udvikling af løsninger på affalds- og energiområdet. 
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ÅRETS RESULTAT 
 

De i regnskabet anførte budgetbeløb refererer til Budget 2018, som er godkendt af 

Norfors bestyrelse. 

 

Regnskabet for hele I/S Norfors viser et underskud på 14,9 mio. kr. Der var bud-

getteret et overskud på 6,6 mio. kr. Forskellen på 21,5 mio. kr. kan hovedsageligt 

forklares med lavere varmesalg og deraf følgende mindre affaldsbehandling. 

 

 

Norfors Fjernvarme 
 

Der er solgt varme for 7,2 mio. kr. mindre end budgetteret, dels på grund af den 

meget varme sommer og dels på grund af for høje forventninger til varmesalget i 

det nye leveringsområde i Blovstrød/Høvelte. 

 

Omkostningerne til køb af energi har været 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret.  

 

Resultatet blev et underskud på 4,9 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. mindre end 

budgetteret. 

 

 

Nivå Fjernvarme 
 

Der er solgt varme for 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret, og der er købt varme 

for 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret. 

 

Resultatet er et overskud på 1,1 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. bedre end bud-

getteret. 

 

 

Fredensborg Fjernvarme 
 

Det nye fjernvarmeområde i Fredensborg er kommet i drift i 2017, og der er lø-

bende blevet tilsluttet kunder i 2018. 

 

Der er et underskud på 0,1 mio. kr.  

 

 

Norfors Kraftvarme 
 

Omsætningen blev 34,7 mio. kr. lavere end budgetteret grundet problemer med 

at få varmen fra værket ud i nettet. Salget til Norfors Fjernvarme, Helsingør Kraft-

varmeværk og Lyngby Kraftvarmeværk blev henholdsvis 8,0 mio., 6,1 mio. og 

14,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Behandlingsafgifterne blev som følge heraf 

6,3 mio. kr. lavere, mens elomsætningen var 1,6 mio. kr. lavere.  

 

Dette medførte besparelser på affaldsbortskaffelse på 3,7 mio. kr. og afgifter på 

18,8 mio. kr.  

 

De faste omkostninger var i alt 0,5 mio. kr. højere end budgetteret, dels til større 

vedligeholdelse omkostninger til Ovn 4, dels til højere forsikring og ejendomsskat 

vedrørende Ovn 5 og dels til løn i forbindelse med driftsvanskelighederne. 

Afskrivninger og finansiering har været 1,3 mio. kr. højere end budgetteret. 
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Resultatet blev et underskud på 10,9 mio. kr. mod et forventet overskud på 6,0 

mio. kr.  

 

Norfors Affald 
 

Omsætningen var 7,6 mio. kr. lavere end budgetteret, og de variable omkostnin-

ger var 6,8 mio. kr. lavere end budgetteret. 

 

Resultatet blev et underskud på 0,1 mio. kr., som budgetteret. 

 

 

Genbrugspladser 
 

Omkostningerne til affaldsbortskaffelse og håndtering har været lavere end bud-

getteret på grund af færre modtagne mængder. 

 

Resultatet blev 1,7 mio. kr. bedre end budgetteret. 

 

 

Toelt Losseplads 
 

Produktions og administrationsomkostningerne blev i alt 0,7 mio. kr. højere end 

budgetteret. 

 

Resultatet blev 0,1 mio. kr. lavere end budgettet for året. 

 

 

Resultatdisponering 
 

Den del af resultatet, der stammer fra de tre fjernvarmeafdelinger, forbliver i de 

respektive afdelinger efter hvile-i-sig-selv princippet, der gælder i Varmeforsy-

ningsloven. 

 

Ledelsens forslag til resultatdisponering fremgår af note 15. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestem-

melser for klasse A-virksomheder. 

 

På grund af virksomhedens særlige karakter er der sket tilpasning af skema-

erne for resultatopgørelse og balance i forhold til Årsregnskabslovens skema-

bestemmelser. 

 

Det er ledelsens opfattelse, at den valgte opstillingsform giver et mere retvi-

sende billede af virksomhedens aktiver og passiver samt af resultatet af virk-

somhedens aktiviteter. 

 

Generelt om indregning og måling 

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herun-

der indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resul-

tatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger 

og nedskrivninger. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomi-

ske fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan måles på-

lideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende 

måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor. 

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvor-

ved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret 

kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag 

samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem 

kostpris og nominelt beløb. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der 

fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter for-

hold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Omsætning 

 

Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørel-

sen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang, 

og indeholder fakturerede afgifter eksklusiv moms. 

 

Intern omsætning og omkostninger mellem Norfors Fjernvarme og afdelin-

gerne for varmeproduktion og affaldsbehandling er elimineret. 

 

Indtægter for modtagelse af affald afregnes over for affaldsleverandørerne 

ved affaldsmodtagelsen. Indtægter, der vedrører mellemlagret affald, er ind-

regnet i balancen som en periodeafgrænsningspost. 

 

Ved tilbageførsel af affald fra mellemlager til forbrænding indtægtsføres den 

forudbetalte forbrændingstakst. 
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Ved denne periodisering af indtægterne sikres en tidsmæssig sammenhæng 

mellem indtægtsførelsen af forbrændingstaksten og udgiftsførelsen af om-

kostninger til forbrænding af affaldet. 

 

Tilslutningsafgifter og stikledningsafgifter for tilslutning til fjernvarmeforsy-

ningerne indtægtsføres ved tilslutning til ledningsnettet. 

 

I det omfang, at ledelsen har besluttet at foretage tilbagebetaling af over-

dækning til kunderne, indregnes beløbet som en gældsforpligtelse og regule-

ring medtages under nettoomsætning i resultatopgørelsen. 

 

Finansielle indtægter og omkostninger 

 

Renter af tilgodehavender og gæld periodiseres pr. statusdagen. Nettorenter 

vedrørende finansiering af anlægsinvesteringer aktiveres som en del af an-

læggenes anskaffelsespris. 

 

Værdiregulering af øvrige finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i de   

finansielle indtægter og omkostninger. 

 

Ved opgørelsen af afdelingsresultaterne i note 1-6 beregnes og fordeles for-

rentning af ikke-afskrevne anlægsinvesteringer efter varmeforsyningslovens 

regler. Dette indebærer, at afdelingerne stilles som om alle anlæg var finan-

sieret fuldt ud med fremmedkapital. 

 

Immaterielle anlægsaktiver 

 

Tildelte og erhvervede CO2-kvoter, der regnskabsmæssigt behandles som 

rettigheder, måles til kostpris ved første indregning. Efter første indregning 

måles CO2-kvoterne til kostpris med fradrag af afskrivninger. Hvis der i for-

bindelse med tildelingen ydes et tilskud, udgør kostprisen det faktiske veder-

lag, der betales for kvoterne – det vil sige 0 kr., hvis kvoterne tildeles gratis. 

 

Der foretages afskrivning over aktivets brugstid, det vil sige i takt i med CO2-

udledningen. Den regnskabsmæssige værdi opgøres efter FIFO-metoden. 

 

Materielle anlægsaktiver 

 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-

skrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger di-

rekte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at 

blive taget i brug. 

 

Kostprisen for Ovnlinje 5 omfatter tillige nettorenteomkostninger, der er di-

rekte knyttet til lånoptagelsen, specielt med henblik på anskaffelse af denne. 

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktiver-

nes forventede brugstider: 

 

Biler & arbejdsmaskiner: 7 år  

Fjernvarmeforsyningsnet: 15-30 år  

Genbrugspladser: 5-15 år  

Toelt Losseplads: 40 år  

Øvrige anlægsaktiver: 5-15 år  

 

Der afskrives ikke på grunde. 
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Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen i den afdeling, som aktiviteten 

vedrører. 

 

Finansielle anlægsaktiver 

 

Obligationsbeholdning, indregnes til amortiseret kostpris. Afledte finansielle 

instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterføl-

gende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle in-

strumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. 

 

Øvrige amortiserede finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris. 

 

Tilgodehavender 

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til no-

minel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forven-

tede tab. 

 

Gældsforpligtelser 

 

Gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter 

fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles 

de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitalise-

rede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mel-

lem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lå-

neperioden. 

 

Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris. For obligationslån svarer amorti-

seret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontant-

værdi på lånoptagelsestidspunktet. Prioritetsgæld optaget før den 1. januar 

2002 måles i lighed med tidligere år til den nominelle restgæld. 

 

Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til 

nominel værdi. 

 

Omregning af fremmed valuta 

 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valu-

takursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på 

betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis 

valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes 

værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. 

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som 

ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. For-

skellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodeha-

vendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finan-

sielle indtægter og omkostninger. 

 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transakti-

onsdagen. 

 

Afledte finansielle instrumenter 

 

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret 

som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, 
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indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen.  

 

Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, 

overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen, til kostprisen 

for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. 

 

Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overfø-

res beløb, som er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den peri-

ode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

 

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger 

vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår. 
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RESULTATOPGØRELSE 



2018 2017

Balance Realiseret Realiseret

1.000 kr. 1.000 kr.

AKTIVER Note:

Værdi af CO2 kvoter 11 14 1.082

Immaterielle anlægsaktiver i alt 14 1.082

Idrifttagede anlæg 12 1.345.410 1.323.095

Anlæg under opførelse 13 56.578 94.992

Materielle anlægsaktiver 1.401.988 1.418.087

Finansielle anlægsaktiver 14 2.931 65.562

Anlægsaktiver i alt 1.404.934 1.484.730

Debitorer 11.936 16.546

Tilgodehavender fra interessenter 26.031 13.721

Tilgodehavende afgifter og Moms 9.158 16.427

Periodiserede rente obligationer 0 19

Andre tilgodehavender 6.440 0

Periodeafgrænsningsposter 2.059 0

Tilgodehavender i alt 55.624 46.713

Likvide beholdninger 15.489 11.336

Omsætningsaktiver i alt 71.113 58.050

Aktiver i alt 1.476.046 1.542.780

PASSIVER

Egenkapital 15 3.517 19.450

Gæld til KommuneKredit, forfalder 1-5 år 326.713 321.240

Gæld til KommuneKredit, forfalder efter 5 år 925.312 956.088

Langfristet gæld 1.252.025 1.277.328

Kortfristet del af langfristet gæld 79.308 83.150

Gæld til varmekunder 19.250 12.955

Leverandører 42.770 69.872

Afgifter 2.638 1.096

Offentlige kreditorer 226 326

Værdi af rente swap 66.987 65.966

Anden gæld 9.325 9.288

Periodeafgrænsningsposter 0 3.349

Kortfristet gæld 220.505 246.002

Gæld i alt 1.472.530 1.523.330

Passiver i alt 1.476.046 1.542.780
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2018 2017

Pengestrømsopgørelse Realiseret Realiseret

1.000 kr. 1.000 kr.

Resultat før finansiering 16.270 24.018

Afskrivninger 81.218 73.851

Resultat før ændringer i arbejdskapitalen 97.488 97.869

Tilgodehavender -8.911 -2.827

Kortfristet gæld -22.148 -8.190

Periodeafgrænsningsposter -3.349 -2.427

Heraf regulering værdi af renteswap -1.022 12.755

Ændring i arbejdskapital -35.431 -690

Finansieringsomkostninger -31.489 -27.123

Finansieringsindtægter 307 578

Likviditetsforskydning fra finansiering -31.182 -26.546

Likviditetsforskydning fra driften 30.875 70.634

Tilgang til anlæg under opførelse 36.163 751.180

Tilgang til anlæg idrifttaget -100.202 -878.531

Tilgang andre finansielle anlægsaktiver 0 -1.000

Tilgang Co2 kvoter -14 -885

Likviditetsforskydning fra investeringer -64.053 -129.236

Ændring i obligationsbeholdning 62.631 121.612

Ændring i langfristet gæld -25.303 -57.514

Likviditetsforskydning fra finansiering 37.328 64.098

Ændring af likvider 4.151 5.496

Likvidbeholdning pr. 1. januar 11.336 5.840

Likvidbeholdning pr. 31.december 15.489 11.336
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 
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Note 16 
 

 

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 

 

Leje af bygning ved Opnæsgård - Kontrakt om leje af bygning til fjernvarmecentral 

ved Opnæsgård. Lejemålet har 3 års opsigelsesfrist. Årlig leje udgør 127.000 kr. 

 

Leje af del af bygning i Øverød - Kontrakt om leje af areal i bygning i Øverødcentralen 

(Holte Fjernvarme). Lejemålet har 5 års opsigelsesfrist. Årlig leje udgør 149.000 kr.  

 

Leje af grund i Hørsholm - Aftale om leje af et areal på 140 m2 af Grundejerforeningen 

Stampetoften til placering af en boosterpumpestation. Lejeaftalen kan ensidigt opsiges af 

I/S Norfors med 1 års varsel. Lejeaftalen løber til 31. december. Årlig leje udgør 22.000 

kr.  

 

Leje af grund i Nærum - Aftale om leje af et areal på 100 m2 af Grundejerforeningen 

Langebjerg til placering af en boosterpumpestation. Lejeaftalen kan ensidigt opsiges af 

I/S Norfors med 1 års varsel. Lejeaftalen løber til 31. december 2108. Årlig leje udgør 

27.000 kr. 

 

Leje af grund i Nivå – Kontrakt om leje af grund til varmecentral i Nivå beliggende ved 

Nivå Centret. Lejemålet kan opsiges af Norfors med 1 års varsel. Årlig leje udgør 73.000 

kr.  

 

Perkolat fra Fredtofte Losseplads - I aftale af 27. februar 1995 og 1. januar 2018 

vedrørende overdragelse af den tidligere Fredtofte Losseplads til Fredensborg Kommune 

er aftalt, at Norfors afholder en forholdsmæssig andel af de fortsatte omkostninger til 

perkolatafledning og monitering. Aftalen kan i øvrigt tages op til forhandling i det til-

fælde, at perkolatudsivning truer grundvandet. 

 

Selvskyldnergaranti for Toelt Losseplads - Sikkerhedsstillelse på 1,2 mio. kr. over 

for Miljøstyrelsen vedrørende retablering af lossepladsens område efter nedlukning af 

pladsen. 

 

Selvskyldnergaranti for røggasrensningsprodukter - Sikkerhedsstillelse på 3,750 

mio. kr. over for Miljøstyrelsen for omkostninger som følge af forurening, der måtte opstå 

i forbindelse med eksport af røggasrensningsprodukter. 

 

Helsingør Kraftvarmeværk A/S – I/S Norfors har underskrevet friholdelseserklæringer 

på 23,3 mio. kr. og 236,3 mio. kr. af de stillede selvskyldnerkautioner, som Helsingør 

Kommune har stillet for Forsyning Helsingørs lånoptagelse i KommuneKredit. Ligeledes er 

der underskrevet friholdelsesaftale om, at Forsyning Helsingør A/S og I/S Norfors for-

holdsmæssigt skal bære de omkostninger, der er forbundet med, at de over for Energi-

styrelsen stillede garantier eventuelt aktualiseres. 

 

Reserve for dagsværdiregulering af finansielle instrumenter 

Der er i balancen indregnet afledte finansielle instrumenter til sikring af fremtidige pen-

gestrømme vedrørende SWAP-kontrakter for hovedstol 540,8 mio. kr. og renter til 126,0 

mio. kr., samlet 666,8 mio. kr. vedrørende rentesikring til 2,42 % p.a. med løbetid op til 

2036. 




