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LEDELSESPÅTEGNING 
 

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt Årsrapport for regnskabsåret  

1. januar-31. december 2019 for I/S Norfors. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

  

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets ak-

tiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af 

selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2019. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse 

for de forhold, som beretningen omhandler. 

 

Hørsholm, den 3. marts 2020 

 

 

Direktion 

 

 

 

Tonny Juul Jensen 

Adm. direktør 

 

 

Bestyrelse 

 

 

 

Morten Slotved                             Jens Ive 

                                 Formand                               Næstformand 

 

 

 

Karsten Längerich      Thomas Lykke Pedersen         Benedikte Kiær 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 
 

Til interessenterne i I/S Norfors 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 

Hvad har vi revideret 
I/S Norfors’ årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapital-
opgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
 
Samlet refereret til som ”regnskabet”.  
 
 

Grundlag for konklusion 

Vi udførte vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision (ISA) og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, i det revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgø-
relse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Uafhængighed 
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale 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 overensstemmelse med 
IESBA’s Etiske regler. 
 
 

Centrale forhold ved revisionen 

Vi har fastlagt, at der ikke er centrale forhold ved revisionen at kommunikere i vores revisionspåtegning. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

I/S Norfors har udover sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018 medtaget det af bestyrelsen god-
kendte resultatbudget for 2019. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikker-
hed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, 
om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregn-
skabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet 
og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelses-
beretningen. 

 
 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 



4 
 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet reali-
stisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 ISA og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, der altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser 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 brugerne 
træffer på grundlag af regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt 
standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er til-
strækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation 
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse 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 udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 
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 regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er pas-
sende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan 
dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt 
om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvi-
sende billede heraf. 
 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisio-
nen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 
identificerer under revisionen. 

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og 
oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor 
dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. 

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest bety-
delige ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver 
disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i 
de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de nega-
tive konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele, den offentlige interesse har 
af sådan kommunikation. 

 

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 revisionsprotokollat til bestyrelsen.  
 
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kom-
munal og regional revision. 
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Vi blev af bestyrelsen første gang antaget som revisor for selskabet gældende fra den 1. januar 2019 for regnskabsåret 2019. 
 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 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 aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. 
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet 
og effektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi 
med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, 
er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sæd-
vanlig praksis. I vores forvaltningsrevision 
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økono-
miske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rap-
portere herom i denne udtalelse.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 
Hellerup, 3 marts 2020 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 3377 1231 

 

 

Claus Dalager Thomas Riis 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Mne26745 Mne32174 
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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 2019 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 Holte Fjernvarme a.m.b.a. og AK Fjernvarme i Allerød Kommune. 

 

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

 

Driftsaktiviteterne omfatter endvidere seks genbrugspladser samt en genbrugs-

gård. 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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5 ÅRS HOVEDTAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 ÅRS HOVEDTAL

2019 2018 2017 2016 2015

mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Nettoomsætning 363 355 350 331 334

Omkostninger 341 339 326 302 299

Resultat før finansiering 23 16 24 29 36

Finansiering netto -28 -31 -27 -13 -14

Årets resultat -5 -15 -3 16 22

Balancesum 1.438 17.476 1.543 1.601 1.422

Gæld og hensættelser 1.468 1.473 1.523 1.591 1.406

Egenkapital -29 4 19 9 16

Anlægsinvesteringer 31 100 879 67 100

Indextal (2015 = 100)

Nettoomsætning 109 106 105 99 100

Omkostninger 114 114 109 101 100
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LEDELSESBERETNING 
 

2019 blev på driftsområderne præget af det fortsatte arbejde med optimering af 

de store investeringer i energi- og affaldsanlæggene, og på det strategiske om-

råde blev der arbejdet med Norfors overordnede strategier for den grønne omstil-

ling som bidrag til klimaindsatsen, og for den cirkulære økonomi med henblik på 

bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. 

 

En vigtig brik faldt på plads den 8. april 2019, hvor Holte Fjernvarme og Norfors 

kunne indgå en samarbejdsaftale om fælles drift af selskabernes respektive fjern-

varmesystemer. Samarbejdet indebærer en fælles indsats for fortsat udvikling af 

fjernvarmen og ikke mindst en optimering af fjernvarmeledningen, som for år til-

bage blev etableret mellem selskabernes fjernvarmeområder. 

 

Primo juni blev de to fjernvarmeorganisationer lagt sammen, og siden er der ar-

bejdet med at samkøre de forskellige tekniske og administrative systemer, således 

at fjernvarmen fremover står godt rustet til den grønne omstilling. 

 

En anden milepæl blev markeret den 20. maj 2019 med indvielsen af omløbsstry-

get rundt om Mølledammen øst for Usserødværket. Stryget er den sidste brik i det 

omfattende projekt med fornyelsen af værket, som blev igangsat helt tilbage i 

2007, og som har omfattet etablering af en ny ovnlinje til erstatning for tre gamle 

linjer, en ny varmecentral samt fornyelse af en række hjælpeanlæg. 

 

Med ovnlinje 4 og 5 og de tilhørende el-turbiner og varmepumpeanlæg råder Nor-

fors nu over et tidssvarende multibrændselsfyret kraftvarmeværk. Hertil kommer, 

at værket i Helsingør, hvor Norfors er medejer, i årets løb også kunne indvie en ny 

stor fliskedel, således at langt hovedparten af varmeforsyningen i det Nordøst-

sjællandske område fremover kommer fra klimavenlig forbrænding af affald og 

biomasse. 

 

Optimal udnyttelse af ressourcerne er i det hele taget vigtigt, og i den forbindelse 

spiller genbrugspladserne en central rolle. I dag afleveres således dobbelt så me-

get affald på pladserne i forhold til mængden af affald, der indsamles i dagrenova-

tionsordningerne. 

 

Men udviklingen stopper ikke her, og i årets løb er der indført flere nye fraktioner 

på pladserne og gennemført forsøg med yderligere udsortering af genanvendeligt 

affald. En udfordring er de fortsat lave materialepriser på verdensmarkedet, så en 

stor opgave har også været at opnå en fornuftig afsætning af genbrugsmateria-

lerne, blandt andet ved at øge renheden og kvaliteten. Den øgede sortering og 

materialeudnyttelsen i den cirkulære økonomi kræver nye opsamlings- og behand-

lingsfaciliteter. Norfors afventer fortsat tilladelse til opførelse af omlastehallen på 

Genbrugsgården, hvor det kildesorterede affald fra husstandene skal omlastes, og 

hertil kommer, at en intensiveret sortering på genbrugspladserne også fordrer 

mere plads og øgede lagerfaciliteter. 

 

CO2-neutral energiproduktion, klimatilpasning og ressourceudnyttelse kommer til at 

stå højt på dagsordenen fremover. Norfors har organisationen og en stor del af den 

nødvendige infrastruktur, men der venter også mange spændende udfordringer. 
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Usserødværket 

 

I 2019 blev der i alt brændt 150.660 ton på kraftvarmeværket. De samlede 

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

 
 

Energien fra affaldsforbrænding udnyttes til fjernvarme og elproduktion. 

Kraftvarmeværket er udstyret med to moderne ovnlinjer, der begge har en 

kapacitet på ti ton affald pr. time og en samlet produktionskapacitet på 52 MW 

varme og 15,2 MW elektricitet.  
 

Værkets kvartalsvise varme- og elproduktion i årene 2015 til 2019 er vist i 

figuren nedenfor sammen med den brændte mængde affald:  
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Ved forbrændingen blev der i 2019 frembragt en slaggemængde på 34.971 ton, 

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

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

ingsanlæg. Jern og metaller i slaggen sorteres fra til genanvendelse, og slagge-

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

 

Rensning af røgen frembragte i 2019 i alt 3.606 ton røggasrensningsrest-

produkter. Restprodukterne sendes til Norge af Dansk Restprodukt Håndtering 

A.m.b.a., hvor Norfors er andelshaver sammen med andre danske forbrænd-

ingsanlæg. På øen Langøya i Oslofjorden anvendes røggasrensningsrest-

produkterne til at fylde øens store kratere fra tidligere kalkudvinding. 

 

 
 

Alle leverancer er nu overtaget fra leverandørerne af den nye ovnlinje 5. Efter 

overtagelsen er der fortsat revolverende toårig garanti på komponenter, der er 

udskiftet i garantiperioden, og leverandørerne er fortsat underlagt den femårige 

garanti for korrosions- og erosionsskader.  
 

Ovnlinje 5 og specielt de tilhørende varmepumper er under fortsat optimering 

for at opnå den bedste energiudnyttelse og udnytte anlæggets høje 

virkningsgrad. 

 

Ovnlinje 4 har været i planmæssig drift det meste af året. Der har dog været 

udfordringer med overholdelse af dioxingrænseværdien, hvilket i juli måned 

afstedkom et påbud fra myndighederne. Anlægget blev stoppet og gennemgået 

for fejl, og det viste sig, at der var tale om tæringer i posefiltret, som blev 

udbedret. Efterfølgende præstationsmålinger viste overholdelse af grænse-

værdien, og i november måned meddelte myndigheden, at påbuddet er efter-

kommet. Der er efterfølgende igangsat en udredning af tiltag til forebyggelse af 

fremtidige overskridelser. 

 

Miljøstyrelsen udgav i 2017 en vejledende udtalelse, der anbefaler, at impræg-

neret træ brændes i Danmark med energiudnyttelse fremfor som hidtil depo-

neres eller eksporteres. Norfors har i juni 2019 modtaget godkendelse til at 

energiudnytte imprægneret træ. 
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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 fjernvarme-

systemer: Lillerød Øst Varmeværk og Engholm Varmeværk for Allerød Kommune.  
 

Holte Fjernvarme og Norfors har pr. 1. juni 2019 indgået et tættere samarbejde. De 

aftaler, som er grundstenene i samarbejdet, blev underskrevet i begyndelsen af 

april 2019 og endelig godkendt på generalforsamlingen i Holte Fjernvarme den 20. 

maj 2019. 
 

Ved indgåelsen af samarbejdet blev Holte Fjernvarmes medarbejdere virksomheds-

overdraget til Norfors, og indgår dermed fremadrettet i en samlet fjernvarme-     

organisation med henblik på at styrke og fremtidssikre fjernvarmen inden for sel-

skabernes forsyningsområder, som forsyner henholdsvis den nordlige og sydlige del 

af Rudersdal Kommune, Allerød, Hørsholm og Fredensborg kommuner. Holte Fjern-

varme og Norfors blev ledningsmæssigt bundet sammen i 2009 af en fjernvarme-

ledning gennem Rude Skov. 
 

Med det nye samarbejde varetager Norfors den daglige drift og administration af 

andelsselskabet Holte Fjernvarme a.m.b.a., der fortsætter som selvstændigt fjern-

varmeselskab med egen bestyrelse. Samarbejdet betyder, at varmeforsyningen 

nord for Mølleåen i højere grad end tidligere vil blive koordineret og set som et 

sammenhængende forsyningsområde i det nordøstsjællandske område. 
 

Lastfordelingen mellem de enkelte produktionsenheder foretages i Norfors døgnbe-

mandede kontrolrum. 
 

Generelt vil samarbejdet med Holte Fjernvarme være en styrkelse af de samlede 

fjernvarmeaktiviteter på det tekniske og administrative område, og på det samhan-

delsmæssige område vil den nærmere tilknytning mellem selskaberne også være 

en økonomisk fordel. 

 

Fjernvarmeproduktionen i Norfors samlede forsyningsområder foregår primært på 

Usserødværket i Hørsholm, dog produceres fjernvarmen til Fredensborg Fjernvarme 

og de to fjernvarmesystemer i Allerød lokalt. Spids- og reservelastkapacitet er    

placeret rundt om i fjernvarmenettenes kundeområder.  

 

Der blev i 2019 registreret 2.543 graddage mod 2.942 graddage i budgettet, sva-

rende til 86 % af normalåret, hvilket medførte, at fjernvarmeafsætningen i Norfors 

Fjernvarme var 91,0 %, Nivå Fjernvarme var 91,2 % og Fredensborg Fjernvarme 

var 102,3 % af den budgetterede afsætning. 

 

Norfors har i 2019 igangsat et større projekt, som belyser mulighederne for at re-

ducere temperaturniveauerne i selskabets fjernvarmenet. En gennemsnitlig lavere 

fjernvarmetemperatur vil reducere varmetabet fra fjernvarmeledningen, men også 

være med til at øge produktionsanlæggenes effektivitet. 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

For at realisere det potentiale, der 

ligger i en temperaturnedsættelse 

med mindst mulig gene for fjernvar-

mekunderne, udarbejdes et projekt, 

som skal resultere i en strategi for, 

hvordan temperaturniveauet i fjern-

varmenettet kan sænkes over en år-

række. 

 

Da Norfors Fjernvarme har relativt 

høje temperaturer i fjernvarmenet-

tet, og varmetabet er ca. 20 %, er 

der oplagte muligheder for en tem-

peraturreduktion. 

 

 

 

 

 

 

Integration af vedvarende energikilder (sol, geotermi, varmepumper mv.) og over-

skudsvarme er også mere effektiv i et fjernvarmenet med et lavere temperaturni-

veau. 

 

Projektet skal endvidere medvirke til at ruste Norfors til de omvæltninger, der na-

turligt følger af den grønne omstilling væk fra de fossile brændsler, og den nye lov-

givning, som forventeligt følger med. 

 

Projektet med lavere fjernvarmetemperaturer har således til formål at ruste Norfors 

bedst muligt til at levere fremtidens fjernvarme. 

 

Norfors deltager i et fælleskommunalt varmeplanlægningsprojekt sammen med   

interessentkommunerne. Projektet tager udgangspunkt i den nye Klimalov og i det 

meget omfattende arbejde, som er gennemført i regi af Energi på Tværs, hvor Nor-

fors sammen med hovedstadsregionens kommuner og forsyningsselskaber i en år-

række har analyseret udfordringerne ved den grønne omstilling i regionen. 

 

Projektets mål er at give svaret på, hvordan de involverede kommuner opnår fossil-

fri varmeforsyning i 2035. Fjernvarmen kommer til at spille en stor rolle i denne 

omstilling, og derfor bidrager Norfors med viden og aktiv deltagelse i projektet, 

som forventes afsluttet i 2021. 
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Affald, miljø og ressourcer  

 

Arbejdet med implementering af den fælleskommunale affaldsplan har også i 

2019 været fokuseret på at udrulle udsortering af de tørre fraktioner papir, 

plast, glas og metal i husstandene og for Norfors vedkommende med særligt fo-

kus på at få sikret logistikken omkring omlastning og afsætning af det indsam-

lede affald. 

 

I Allerød, Hørsholm og Rudersdal er der i efteråret 2019 udleveret beholdere til 

de tørre fraktioner til etageboliger og rækkehuse, og indsamlingen er påbe-

gyndt. Fredensborg Kommune har i 2019 tilsluttet sig ordningen for de tørre   

affaldsfraktioner, og har igangsat arbejdet med at udrulle ordningerne. 

 

De indsamlede tørre fraktioner skal efter planen omlastes på Genbrugsgården 

forud for afsendelse til aftagere. Opførsel af Genbrugsgården er dog blevet for-

sinket grundet klage over landzonetilladelsen, og afgørelse fra Planklagenævnet 

afventes. Som midlertidig løsning er der indgået aftale om omlastning i Frede-

riksværk, og siden oktober 2019 har kommunerne tilført affald hertil.  

 

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

henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal erstattes af en ny plan. Planen skal af-

spejle intentionerne i den nationale affaldsplan, som dog ikke foreligger endnu, 

men afventer resultatet af klimaforhandlingerne i Folketinget. Miljøstyrelsen har 

meldt ud, at kommunernes nuværende affaldsplaner fortsat vil være gældende, 

og at kommunerne kan vente med at gå i gang med at udarbejde nye affaldspla-

ner indtil den nationale plan er kommet i høring.  

 

Der er i 2019 arbejdet videre med afprøvning af konceptet Stort Genbrug. Norfors 

har fået udarbejdet en kortlægning af mulighederne for indgåelse af samarbejde 

med frivillige organisationer omkring afsætning af genbrugelige effekter indsam-

let i storskraldsordningen og på genbrugspladserne. Kortlægningen har afdæk-

ket mulighederne, og efterfølgende er samarbejdsmulighederne konkretiseret 

sammen med de fire organisationer, som kan påtage sig opgaven. Der forventes 

indgået en aftale med organisationerne i første halvdel af 2020. 

 

Virksomheder, som ønsker at benytte gen-

brugspladserne, har siden 2012 skullet til-

melde sig og betale for adgangen. Ved til-

melding har virksomhederne fået udleveret 

klistermærker til forruden på bilen som iden-

tifikation af tilmeldingen. Som led i en mo-

dernisering af tilmeldeordningen har Norfors 

i 2019 fået opsat kameraer med tilhørende 

nummerpladeskanning på alle genbrugsplad-

ser. Kameraerne identificerer de virksomheder, som ikke har tilmeldt sig og mel-

der til pladspersonalet, som herefter kan kontakte chaufføren. Klistermærkerne 

udfases ved samme lejlighed.  

 

I samme ombæring er årsabonnementet udvidet til at gælde et helt år mod før 

kun kalenderåret med udløb ved årsskiftet. 
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Som led i en udbygning af informationsaktiviteterne har Norfors besluttet at 

etablere et besøgscenter for skolebørn og andre interesserede, hvor der formid-

les viden om energi og affald. Centret bliver placeret i ”Søstensbygningen” på 

Kærvej syd for Usserødværket. Der er udarbejdet projektforslag til indretning og 

funktionalitet af lokalerne, og der er afsat midler til ansættelse af en formidler.  

 

Norfors afsøger løbende markederne for afsæt-

ning af genanvendelige materialer, og i den 

forbindelse er der udarbejdet en offentlig rap-

port om, hvordan og hvortil Norfors afsætter 

det genanvendelige affald.  

 

Rapporten er senest opdateret i efteråret 

2019, men eftersom markedet for afsætning 

er i konstant udvikling, og Norfors derfor ind-

går aftaler med aftagere med kortere løbetid 

end tidligere, har det vist sig, at der fremover 

vil være behov for en mere dynamisk informa-

tion om afsætningen.  

 

Norfors har derfor besluttet at lægge oplysnin-

gerne på hjemmesiden i opslagsform for der-

med at sikre mulighed for løbende opdatering. 

 

Der er i 2019 indgået nye aftaler for 18 affaldsfraktioner. 

 

Der viser sig løbende nye muligheder for at genanvende flere affaldsfraktioner. 

Således er der indført en række nye plastfraktioner i 2019, og andre nye affalds-

fraktioner, eksempelvis Mineraluld og Flamingo kommer til primo 2020. For fla-

mingos vedkommende bliver der indkøbt et særligt komprimeringsanlæg, som 

reducerer volumen med 80 % og dermed reducerer transportbehovet.  

 

Norfors har i 2019 færdiggjort en rapport om muligheder for 

håndtering og afsætning af organisk affald. Der er i rapporten 

sammenlignet en række forskellige scenarier med hensyn til 

parametre som miljø, energi, logistik og økonomi.  

 

Rapporten anbefaler, at der etableres et omlasteanlæg på el-

ler i nærheden af kraftvarmeværket, hvor det organiske af-

fald kan samles forud for afsendelse til slutmodtager. Rap-

portens indhold og anbefalinger drøftes med kommunerne 

med henblik på stillingtagen til indsamling af organisk affald i 

løbet af 2020. 

 

Alfa Specialaffald, der står for håndtering af farligt affald, introducerede i 2019 

et nyt tilbud til kommunernes skoler. Der tilbydes et årligt besøg af en sikker-

hedsrådgiver med henblik på bortskaffelse af gamle kemikalier og farligt affald. 

Farligt affaldskonceptet for etagebebyggelser er nu introduceret i kommunerne, 

og arbejdet med at udvide ordningen til flere bebyggelser pågår.  
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Genbrugsgården 
 
I 2019 er der modtaget 21.418 ton affald, som er kontrolleret, sorteret eller karte-

ret 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.                      

 

 

• Blandet affald til sortering 3.750 ton  

• Rødder og stød    242 ton 

• Forbrændingsegnet affald 9.504 ton 

• Jord til kartering 7.922 ton 

 

Siden 1989 er der omlastet farligt affald fra genbrugspladserne. I 2019 er denne 

mængde reduceret til 7 ton, da genbrugspladserne nu har faciliteter til at pakke 

farligt affald.  

 

Etablering af en ny hal til omlastning af genbrugsmaterialer afventer som nævnt 

myndighedernes godkendelse. 

 

 

 

 

  

Dsfjælkjflakj æsjfkfæ-

Fraført affald til genan-

vendelse, forbrænding 

deponering samt forure-

net jord til behandling og 

deponering: 14.690 ton 

 

Tilført affald til depone-

ring, omlastning mv. og 

jord til kartering: 21.418 

Jord til reetable-

ring mv. 6.728 

ton* 
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Miljøledelse 
 

Norfors har et miljøledelsessystem certificeret efter den internationale standard 

ISO14.001. Systemet medvirker til, at Norfors overholder miljøvilkår i godkendelser 

og arbejder løbende med miljøforbedringer i overensstemmelse med miljøpolitik-

ken, der er vedtaget af bestyrelsen. 

I forbindelse med Norfors arbejde med strategi for 2020-2025 blev fire Verdensmål 

udvalgt som særligt relevante for Norfors.  

Miljøledelse er et af 

værktøjerne til at foran-

kre det praktiske arbejde 

med Verdensmålene.  

Arbejdet med miljøledelse 

følger et årshjul, hvor 

Norfors ledelse i foråret 

gennemgår beslutter en 

handlingsplan for miljø 

for året.  

De punkter, der invol- 

verer større projekter, 

behandles løbende i     

bestyrelsen.  

For 2020 er udarbejdet en miljøhandlingsplan for at leve op til de fælles opstillede 

miljømål.  

Hvert år gennemføres eksterne audits for at se, om Norfors stadig lever op til stan-

darden ISO 14.001. I 2019 blev audit gennemført i november måned af det akkre-

diterede certificeringsbureau DNV GL. Audit blev gennemført for alle aktiviteter: 

kraftvarmeanlæg, fjernvarme, genbrugspladser, Genbrugsgården samt ledelsen.  

Auditeringen forløb godt uden afvigelser, og auditor konkluderede, at ledelsessyste-

met vurderes effektivt og i overensstemmelse med standarden. 
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Genbrugspladser 

Antallet af brugere satte endnu engang rekord i 2019 med næsten 1,2 mio. besø-

gende, hvilket er en stigning på ca. 5 % sammenholdt med 2018. I samme peri-

ode er mængden af affald steget med ca. 6 % til 81.937 ton affald. Stigningen kan 

primært henføres til haveaffald.  

 

Figuren nedenfor viser udviklingen i affaldsmængder og besøg: 

 

Nedenfor vises hvordan affaldet fra genbrugspladserne blev behandlet i 2019: 

 

Af figuren ses, at 93 % af affaldet, der afleveres på genbrugspladserne, udnyttes 

til materialegenanvendelse og energiproduktion. 4 % må specialbehandles, typisk 

olie- og kemikalieaffald, og de resterende 3 % deponeres på lossepladsen. 

 

I årets løb er der blevet introduceret to nye affaldsfraktioner – ren klar plastfolie 

og ren farvet plastfolie. 

 

I november 2019 blev pladserne for første gang lukket en enkelt dag for at gen-

nemføre en uddannelsesdag for samtlige genbrugspladsmedarbejdere. Uddannel-

sesdagen blev blandt andet brugt til introduktion af nye affaldsfraktioner og drøf-

telse af brugerbetjening. Uddannelsesdagen forventes at blive en tilbagevendende 

begivenhed. 
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Selskabets forventede udvikling 

 

Stort set et samlet Folketing blev ultimo 2019 enige om en ny Klimalov, som in-

denfor det kommende årti skal reducere udledningen af klimagasser med 70 % i 

forhold til niveauet i 1990. De konkrete initiativer forventes i løbet af 2020 samlet 

i en eller flere Klimahandlingsplaner som grundlag for en mere detaljeret lovgivning. 
 

Klimaloven er det seneste initiativ indenfor Grøn Omstilling og Cirkulær Økonomi, 

der står højt på den politiske dagsorden, og som efter alt at dømme vil komme til 

at få en væsentlig indflydelse på mange samfundsområder, herunder ikke mindst 

energi- og affaldssektoren. 
 

For at stå godt rustet til at løfte udfordringerne afholdt Norfors bestyrelse et stra-

tegiseminar den 19. september 2019. På seminaret blev Norfors arbejdsområder 

og udviklingsmuligheder drøftet i lyset af de nationale krav såvel som de kommu-

nale ambitioner og forventninger på kort og langt sigt. 
 

Ud fra en samlet vurdering af udviklingen og Norfors centrale placering på fjern-

varme- og affaldsområdet blev der på seminaret formuleret en række overordnede 

sigtelinjer indenfor selskabets vigtigste arbejdsområder. 
 

Resultatet af seminaret er sammenfattet i ”Strategi 2020-25”, som sammen med 

”Norfors Vedtægter” og ”Norfors Virke” danner det overordnede grundlag for sel-

skabets udvikling de kommende år. 
 

 
 

De konkrete tiltag i form af omlægning eller udbygning af det eksisterende energi- 

og affaldssystem eller investeringer i helt nye processer må løbende tilpasses de 

nationale initiativer og den kommunale planlægning. Et væsentligt element bliver 

udviklingen i afgifter og tilskud, som forventes omlagt, for at understøtte den 

grønne omstilling. 
 

Med et højt ambitionsniveau bliver opgaven at etablere sammenhæng mellem de 

fysiske og økonomiske muligheder uden at gå på kompromis med miljø og sikker-

hed, og samtidig sikre forankringen og accepten hos kommunernes borgere og 

virksomheder. 
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ÅRETS RESULTAT 
 

De i regnskabet anførte budgetbeløb refererer til Budget 2019, som er godkendt af 

Norfors bestyrelse. 

 

Regnskabet for hele I/S Norfors viser et underskud på 5,5 mio. kr. Der var bud-

getteret med et overskud på 1,5 mio. kr. Forskellen på 7,0 mio. kr. kan hovedsa-

geligt forklares med at varmebehovet (graddage) har været 14 % lavere end for-

ventet, og at varmesalget deraf har været 29 mio. kr. lavere end budgetteret. 

 

 

Norfors Fjernvarme 
 

Der er solgt varme for 15,7 mio. kr. mindre end budgetteret.  

Omkostningerne til køb af energi har været 2,8 mio. kr. lavere end budgetteret.  

Resultatet blev et underskud på 5,3 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. mindre end 

budgetteret. 

 

 

Nivå Fjernvarme 
 

Der er solgt og indkøbt varme for 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er for-

taget færre investeringer end budgetteret, så der er for 1,0 mio. kr. færre afskriv-

ninger og renter end budgetteret.  

 

Resultatet er et overskud på 1,5 mio.kr., hvilket er 1,0 mio. kr. bedre end budget-

teret. 

 

 

Fredensborg Fjernvarme 
 

Det nye fjernvarmeområde i Fredensborg er kommet i drift i 2017, der er derfor 

budgetteret med et mindre underskud, da ikke alle grunde var solgt på budget-

tidspunktet.  

 

Resultatet blev som budgetteret et underskud på 0,3 mio. kr.  

 

 

Norfors Kraftvarme 
 

Usserødværket har solgt varme for 17,8 mio. kr. mindre end budgetteret. For 5,6 

mio. kr. mindre til Norfors Fjernvarme, for 6,0 mio. kr. mindre til Helsingør Kraft-

varmeværk og for 6,8 mio. kr. mindre til Lyngby Kraftvarmeværk.  

 

Behandlingsafgifterne blev som følge heraf 10,1 mio. kr. lavere, mens elomsæt-

ningen var 0,7 mio. kr. højere. Dette medførte besparelser på affaldsbortskaffelse 

på 3,2 mio. kr. og på afgifter på 16,8 mio. kr.  

 

De faste omkostninger var i alt 6,6 mio. kr. lavere end budgetteret på grund af 

besparelser på drift og vedligeholdelse.  

 

Resultatet blev et overskud på 1,9 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end bud-

getteret.  
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Norfors Affald 
 

Omsætningen var 10,3 mio. kr. lavere end budgetteret, og de variable omkostnin-

ger var 10,5 mio. kr. lavere end budgetteret.  

 

Resultatet blev et overskud på 0,3 mio. kr., 0,7 mio. kr. højere end budgetteret. 

 

 

Genbrugspladser 
 

Omsætningen har været 0,9 mio. kr. højere end budgetteret, mens omkostnin-

gerne til affaldsbortskaffelse og håndtering har været 2,0 mio. kr. højere end bud-

gettet. Lønomkostningerne har været 0,6 mio. kr. højere end budgetteret.  

 

Resultatet blev 1,5 mio. kr. lavere end budgetteret. 

 

 

Genbrugsgården 
 

Omsætningen har været 5,5 mio. kr. højere end budgetteret, da det nu er Gen-

brugsgården, der håndterer alt stort forbrændingsegnet affald, som tidligere blev 

afleveret på kraftvarmeværket. Det har medført højere affaldsbortskaffelsesom-

kostninger for 5,1 mio. kr.  

 

Deponiafgift har været 1,4 mio. kr. højere end budgetteret på grund af regulering 

for tidligere år.  

 

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

 

 

Allerød og Holte Fjernvarme 
 

Disse to afdelinger i I/S Norfors regnskab fungerer som mellemregningsafdelinger 

for samarbejdet med Allerød Kommune og Holte Fjernvarme a.m.b.a. om drift af 

de to net.  

 

Administrationen og Fjernvarme teknikafdelingen fordeler omkostningerne til de 

afdelinger, som de servicerer – herunder Allerød og Holte.  

 

På sigt skal de to afdelingers regnskaber balancere. 

 

 

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 18. 
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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  

pålideligt. 

 

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 fakturererede 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.  

 

Værdiregulering af øvrige finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i de   

finansielle indtægter og omkostninger. 

 

Ved opgørelsen af afdelingsresultaterne i note 1-11 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 og arbejdsmaskiner: 7 år  

Fjernvarmeforsyningsnet: 15-30 år  

Genbrugspladser: 5-15 år  

Genbrugsgården: 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 

 

Øvrige kapitalandele 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. 

 

 

Egenkapital 

 

Selskabets egenkapital består af akkumulerede over- og underskud igennem 

tiden, over- og underdækninger for affalds- og varmeområdet samt dags-

værdi af sikringsinstrumenter 

 

 

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  

låneperioden. 

 

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 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. 
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Afledte finansielle instrumenter 

 

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret 

som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, ind-

regnes 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. 

 

Pengestrømsopgørelse 

 

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, 

investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets 

likvider ved årets begyndelse og slutning. 

 

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i 

driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hen-

satte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver fratrukket kortfri-

stede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. 

 

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af 

immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. 

 

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og 

tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra 

selskabsdeltagerne. 

 

Likvide midler består af ”Likvide beholdninger”. 

 

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsma-

teriale. 
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Note 19 

 

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 

 

 

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

mecentral ved Opnæsgård. Lejemålet har 3 års opsigelsesfrist. Årlig leje ud-

gør 127.000 kr. 

 

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

rødcentralen (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 Grund-

ejerforeningen Stampetoften til placering af en boosterpumpestation. Lejeaf-

talen 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 Grundejer-

foreningen 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 be-

liggende 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. ja-

nuar 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 tilfælde, at perkolatudsivning truer grund-

vandet. 

 

Selvskyldnergaranti for Genbrugsgården - Sikkerhedsstillelse på 1,2 mio. 

kr. over for Miljøstyrelsen vedrørende retablering af lossepladsens område ef-

ter nedlukning af pladsen. 

 

Selvskyldnergaranti for røggasrensningsprodukter - Sikkerhedsstillelse 

på 3,8 mio. kr. over for Miljøstyrelsen for omkostninger som følge af forure-

ning, der måtte opstå i forbindelse med eksport af røggasrensningsprodukter. 

 

Helsingør Kraftvarmeværk A/S - I/S Norfors har underskrevet friholdelses-

erklæringer på 23,3 mio. kr. og 236,3 mio. kr. af de stillede selvskyldnerkau-

tioner, som Helsingør Kommune har stillet for Forsyning Helsingørs lånopta-

gelse i KommuneKredit. Ligeledes er der underskrevet friholdelsesaftale om, 

at Forsyning Helsingør A/S og I/S Norfors forholdsmæssigt skal bære de om-

kostninger, der er forbundet med, at de over for Energistyrelsen stillede ga-

rantier eventuelt aktualiseres. 

 

Reserve for dagsværdiregulering af finansielle instrumenter 

Der er i balancen indregnet afledte finansielle instrumenter til sikring af de, på 

balancedagen forventede, fremtidige pengestrømme vedrørende SWAP-kon-

trakter for hovedstol 516,0 mio. kr. og renter til 113,2 mio. kr., samlet 629,3 

mio. kr. vedrørende rentesikring til 2,42 % p.a. med oprindelig løbetid op til 

2036. Efter balancedagen er er lånet og den tilhørende swap omlagt til et fast-

forrentet lån uden omkostninger for I/S Norfors. Omlægningen effektueres d. 

28. februar 2020. Den negative værdi af swap-forpligtelsen elimineres pr. 

samme dato. 


