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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt Årsrapport for regnskabsåret 1. januar-
31. december 2020 for I/S Norfors. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt at resultatet af 
selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2020. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for 
de forhold, som beretningen omhandler. 

Hørsholm, den 9. marts 2021 

Direktion 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 

Til interessenterne i I/S Norfors 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

I/S Norfors' årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 omfatter resultatopgørelse, balance, 

egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Samlet refereret til som "regnskabet". 

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 bekendtgørelse 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. 

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 er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores 
revision af regnskabet for 2020. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af regnskabet som helhed og 

udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. 

Centralt forhold ved revisionen 

Risiko forbundet med 

1/5 Norfors administrative IT-

systemer blev i april 2020 udsat for 

et omfattende ransomeware angreb, 

som medførte betydelige datatab og 

påvirkede bogføringen og andre 

administrative forhold i 2020. 

Ledelsen genskabte data på grundlag 

af back up, bogføringsudskrifter og 

andet relevant materiale og med 

hjælp fra samarbejdspartnere og 

leverandører. 

Vi fokuserede på tilstedeværelsen og 

fuldstændigheden af tilgode-

havender og gældsforpligtelser, fordi 

vi vurderede, at der var en forøget 

risiko knyttet hertil afledt af 

angrebet. 

Forholdet er beskrevet på side 10 i 

ledelsesberetningen. 

Hvordan vi har behandlet det centrale forhold 
ved revisionen 

Vi vurderede ledelsens reaktion på angrebet, som 

selskabet var udsat for, herunder processen for at 

genskabe data og relevante kontroller i tilknytning 

hertil. 

Vi gennemgik selskabets dokumentation for 

tilstedeværelse og fuldstændighed af tilgode-

havender og gældsforpligtelser og anmodede om 

eksterne bekræftelser for en større stikprøve af 

tilgodehavender fra kunder og gæld til leverandører. 

Endvidere foretog vi yderligere analyser af indtægter 

og udgifter og relaterede balanceposter. 
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1/5 Norfors har udover sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019 medtaget det af bestyrelsen 
godkendte resultatbudget for 2020. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. 

Udtalelse om ledelsesberetning4 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med 

sikkerhed 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 

årsregnskabsloven. 

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 ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for ripgnci,hpt 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 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. 

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 realistisk alternativ end at gøre dette. 

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 tilstrækkeligt 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. 
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• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 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 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 retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen 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 

betydelige 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 negative 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 revi„ 

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 kommunal og regional revision. 

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 sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj 

grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske 

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 rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
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PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 3377 1231 

Claus Dalager 7 Tho Riis 
statsautoriseret revisor stat utoriseret revisor 
mne26745 mne32174 

Hellerup, 9 marts 2021 
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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. 45 16 05 00 
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 

Genbrugsgården, Hørsholmvej 43, 3490 Kvistgård, P-nr. 1.003.277.633 

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

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

Genbrugspladsen 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, 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 
Statsforvaltningen 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 2020 havde bestyrelsen følgende sammensætning: 

Allerød 
Fredensborg 
Helsingør 
Hørsholm 
Rudersdal 

Borgmester Karsten LJngerich 
Borgmester Thomas Lykke Pedersen 
Borgmester Benedikte Kiær 
Borgmester Morten Slotved (formand) 
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 
bestyrelsens nærmere bestemmelse. 

At medvirke til et positivt samarbejde interessenterne imellem og med 
interessentskabet. 

Selskabet ejer og driver Usserødværket, der er et affalds- og biomassefyret 
kraftvarmeværk, to gasfyrede 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. 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 genbrugsgård. 
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 interes-
senterne inden for miljøområdet, blandt andet indsamling og bortskaffelse af klinisk 
risikoaffald, destruktion af fortroligt affald, bortskaffelse af batterier, afsætning af 
genbrugsmaterialer, udarbejdelse af prognoser og statistikker mv. 

Slaggegenanvendelse og restprodukthåndtering varetages gennem selskabs-
deltagelse i AFATEK A/S og Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. 
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5 ÅRS HOVEDTAL 

2020 2019 2018 2017 2016 
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. 

359 363 355 350 331 

355 341 339 326 302 

5 23 16 24 29 

-26 -28 -31 -27 -13 

Årets resultat  

1.438 

 

1.543 1.601 1.394 1.476 

1.350 1.468 1.473 1.523 1.591 

44 -29 4 19 9 

88 31 100 879 67 

108 110 107 106 100 

118 113 112 108 100 

Nettoomsætning 

Omkostninger 

Resultat før finansiering 

Finansiering netto 

Balancesum 

Gæld og hensættelser 

Egenkapital 

Anlægsinvesteringer 

Indextal (2016 =100) 
Nettoomsætning 

Omkostninger 
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LEDELSESBERETNING 

2020 blev et annus horribilis for Norfors med coronapandemi, ransomware angreb, 
og for at fuldende det hele ved årets udgang, en udmelding fra Kommunernes 
Landsforening (KL) med forslag om at lukke Usserødværket inden for en kortere 
årrække. 

Året startede i det hele taget til den svage side, i hvert tilfælde med hensyn til 
fjernvarmeafsætningen. Vinteren udeblev stort set, og da året blev gjort op, viste 
det sig, at 2020 blev det næstvarmeste år siden de landsdækkende temperatur-
målinger startede i 1874. Varmeafsætningen og resultaterne i de fem fjernvarmer, 
som Norfors driver, kom således til at ligge betydeligt under det budgetterede. 

Mere alvorligt meddelte Statsministeren på pressemøde den 11. marts 2020, at det 
var nødvendigt at indskrænke og lukke for en række offentlige aktiviteter som følge 
af den omfattende coronapandemi, som også var ved at brede sig i Danmark. 

For Norfors betød det hjemsendelse af det meste af kontorpersonalet, mens driften 
af kraftværket og fjernvarmerne blev opretholdt under hensyntagen til de indførte 
restriktioner. Genbrugspladserne blev i første omgang lukket, men efter en uge 
igen åbnet for erhvervsvirksomhederne og efter yderligere en uge og massive 
ønsker åbnet for alle, dog med adgangskontrol og begrænsninger i antallet af 
samtidige besøgende. 

Driftsmæssigt betød nedlukningen, at priserne på kraftværkets elsalg stort set blev 
halveret fra den ene dag til den næste, og på genbrugspladerne skød de modtagne 
affaldsmængder og dermed omkostninger i vejret formodentlig som følge af hjem-
sendelserne. Over sommeren blev situationen nogenlunde normaliseret, men i 
efteråret blev der på ny indført en række coronanedlukninger, denne gang dog ikke 
med helt samme negative konsekvenser for Norfors aktiviteter. 

Ultimo april måned blev Norfors administrative IT-systemer udsat for et omfattende 
ransomware angreb, som betød betydelige datatab. Der var tale om et afpresnings-
forsøg, som Norfors helt afviste. Opretningen efter angrebet har dog fyldt meget i 
årets løb og vil også trække spor ind i det kommende år. I oktober måned blev 
forsøgt endnu et ransomware angreb, som dog blev overkommet inden for et døgn. 

Der var også lyspunkter i 2020, specielt indenfor affalds- og genbrugsområdet. I 
årets løb er der således arbejdet med etablering af et nyt besøgscenter til viden-
formidling om Norfors mange aktiviteter, og i november måned blev indgået en 
samarbejdsaftale med tre frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige 
effekter, der skal indsamles i nye genbrugshytter rundt om på genbrugspladserne. 

Et nyt initiativ, som peger ind i fremtiden, var lanceringen af supergenbrugspladser. 
Større reel genanvendelse kræver finere sortering og renere materialer, og det 
stiller krav til nye og bedre faciliteter på genbrugspladserne. Initiativet blev godt 
modtaget af kommunerne, og der arbejdes videre med realiseringen. 

Mindre perspektivrigt var udmeldingen fra KL den 17. december 2020, hvor det 
blev foreslået, at Usserødværket lukkes indenfor en kortere årrække. Baggrunden 
er en forventning om, at de brændbare mængder vil falde indenfor de kommende 
år og dermed retfærdiggøre, at 10 af landets 23 forbrændingsanlæg lukkes. Medio 
februar 2021 underkendte Energistyrelsen imidlertid KL's plan, så eventuelle 
kapacitetstilpasninger er uafklaret. 
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Affald og biomasse brændt på kraftvarmeværket 

tons 
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Usserødværket 

I 2020 blev der i alt brændt 143.768 ton affald og biomasse på kraftvarmeværket. 

De samlede brændte mængder de seneste fem år er vist i følgende figur: 

Energien fra affaldsforbrænding nyttiggøres til fjernvarme og elproduktion. 

Kraftvarmeværket har to ovnlinjer, der begge har en kapacitet på 10 ton affald pr. 
time og en samlet produktionskapacitet på 52 MW varme og 15,2 MW elektricitet. 

Værkets kvartalsvise varme- og elproduktion i årene 2016 til 2020 er vist i figuren 
nedenfor sammen med den brændte mængde affald og biomasse: 
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Ved forbrændingen blev der i 2020 frembragt en slaggemængde på 29.464 ton, 
svarende til en slaggeprocent på 20 °/0. Slaggen sendes til nyttiggørelse hos 
selskabet AFATEK AIS, hvor Norfors er medejer 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 2020 i alt 3.606 ton røggasrensningsrestprodukter. 
Restprodukterne sendes til Tyskland af Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a., 
hvor de blandes sammen med andre restprodukter fra øvrige europæiske lande, og 
støbes ind i tømte miner for at stabilisere undergrunden. 

Slagger og røggasrensningsprodukter 
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Der var i 2019 problemer med at overholde grænseværdierne for dioxinudledning. 
Efter en omfattende undersøgelse af den sidste del af røggasrensningen blev der 
fundet mikrohuller i filterposerne. Filteret blev renoveret, og samtidig blev røggas-
kanalen før målebroen skiftet grundet tæringer. 

Norfors fik et påbud fra Miljøstyrelsen med en række krav, der skulle opfyldes inden 
opstart, samt krav om supplerende målinger. Der er efterfølgende gennemført en 
række præstationsmålinger, som viser overholdelse af grænseværdien. I 2020 har 
Norfors desuden forbedret dioxinrensningen ved at indsætte ADIOX-elementer, som 
er plast med aktivt kul i den våde del af røggasrensningen. 

Anlæggets drifttid har stort fokus, og i den forbindelse er der iværksat tiltag med 
forebyggende vedligehold af de kritiske anlægsdele på hele Værket. Der er desuden 
etableret et nyt vedligeholdssystem, som understøtter ønsket om højere driftstider 
samt et mere forudsigeligt omkostningsniveau. 

Alle systemer vedrørende samkøring mellem anlæggene er tilendebragt, det gælder 
både fjernvarmesiden og det operative styresystem. 

Udenomsarealerne er ved at være anlagt efter opførelsen af Ovn 5. Beplantningen 
ved omløbsstryget ved Mølledammen er færdig, og der er etableret en ny indhegnet 
og asfalteret gård på nordsiden af Værket. 

Aktuelt planlægges og indhentes tilbud på nye affaldskraner og ny tagbelægning på 
reservedelslageret til udførelse sommeren 2021. 
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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. 
Endelig varetager Norfors den daglige drift og administration af andelsselskabet 
Holte Fjernvarme a.m.b.a., som har egen bestyrelse. 

Lastfordelingen mellem de enkelte produktionsenheder foretages i Norfors døgn-
bemandede kontrolrum på Usserødværket. 

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 forsyningsområderne. 

I 2020 blev der registreret 2.433 graddage - 110 graddage mindre end 2019 og 
679 graddage mindre end normalåret. Der har i de seneste mange år været en 
tendens til et varmere klima, hvilket der søges taget højde for i budgetlægningen af 
det forventede varmeforbrug. I Norfors blev budgettet for 2020 baseret på 2.733 
graddage, men som det ses, blev året endnu varmere. Fjernvarmeafsætningen i 
Norfors Fjernvarme blev 87,2 °k i forhold til budgettet. Nivå Fjernvarme endte på 
95,2 °k og Fredensborg Fjernvarme var 99,5 °h af den budgetterede afsætning. 

Norfors Fjernvarme 

I løbet af 2020 er der gennemført en række analyser af de dynamiske forhold i 
Norfors Fjernvarmes net. Målet med analyserne er at optimere balanceringen af 
fjernvarmenettet, så fjernvarmenettet i endnu større omfang end tidligere bliver i 
stand til at håndtere udsving i fjernvarmeproduktionen fra Usserødværket. Når 
fjernvarmenettet er velafbalanceret, forbedres fjernvarmeforbrugernes oplevelse af 
forsyningens kvalitet, forsyningssikkerheden øges og anlæggets samlede effek-
tivitet, herunder driften af varmepumperne, forbedres. 

Balancering af fjernvarmenettet er endvidere en vigtig del af forberedelsen til den 
kommende reduktion af temperaturniveauet i Norfors Fjernvarmes distributionsnet, 
som iværksættes primo 2021. 

I Norfors Fjernvarme er der endvidere arbejdet på sikring af den fremtidige fossilfri 
varmeforsyning. Et grundvandsbaseret varmepumpeanlæg søges i øjeblikk t 
myndighedsgodkendt på et areal i Birkerød Erhvervsby i tilslutning til det 
eksisterende distributionsnet. 

Nivå Fjernvarme 

Nivå Fjernvarme indgik i sommeren 2020 aftale om leverance af 
fjernvarme til det nye bydelsprojekt Teglsøerne i Nivå. 

Projektet omfatter 280 nye boliger med en kombination af 
rækkehuse, etagebyggeri og punkthuse. Det årlige varme-
behov for det fuldt udbyggede projekt er ca. 2.000 MWh, og der er 
aftalt et teniperatursæt på 60/30 °C. Det forventes, at de første boliger 
står klar til at modtage fjernvarme fra april 2021. 
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Selskabsøkonomisk 
Attra ktiyitet 

Ni  Mest attraktiv 

Attraktiv 

Ikke attraktiv 

Fredensborg Fjernvarme 

I Fredensborg by er etableringen af Fredensborg Fjernvarme, som omfatter 
Asminderødhave, afsluttet med tilslutning af de sidste huse i området omkring 
årsskiftet 2019/2020. Etableringen af det samlede boligområde har løbet over en 
række år. Nu hvor udbygningen er komplet, har Fredensborg Fjernvarme påbe-
gyndt den egentlige indkøring og driftsoptimering af anlæg og distributionsnet. 

For Fredensborg by er der endvidere udarbejdet et opdateret projektforslag for 
udbygning af fjernvarmen. Projektforslaget blev fremsendt til Fredensborg 
Kommunes godkendelse i slutningen af året. 

Projektforslaget omfatter en række ejendomme i Fredensborg by med et samlet 
årligt forbrug på 15.300 MWh. Det er planlagt, at varmeproduktionen skal baseres 
på varmepumpeteknologi med udeluft som varmekilde. Det påtænkes endvidere 
undersøgt, om en udnyttelse af spildvarme fra rensningsanlægget, grundvand eller 
vand fra afværgeboringer kan bidrage til den grønne varmeproduktion. 

Grøn Varme i 2035 

Det fælles varmeplanlægningsprojekt "Grøn Varme", som udarbejdes i samarbejde 
mellem interessentkommunerne og forsyningsselskaberne Norfors, Forsyning 
Helsingør og Holte Fjernvarme, har gennemført analysen "Varmeforsyning 
Nordøstsjælland". 

Figuren nedenfor viser et af hovedresultaterne, som er den selskabsøkonomiske 
analyse af, hvor det for Norfors vil være fordelagtigt at udvide fjernvarmeområdet 
frem mod 2035. 

Selskabsøkonomisk screening af kommunerne. Grønne områder viser positiv selskabs-
økonomi, gule områder viser neutral selskabsøkonomi og røde områder viser negativ 
selskabsøkonomi. Lilla områder er eksisterende fjernvarmeområder. 
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Analyseresultaterne vil danne grundlag for en nøjere planlægning i 2021. Det 
forventes, at ca. halvdelen af det fundne potentiale kan realiseres, hvilket svarer til 
en udvidelse af forsyningsområderne på ca. 65 °k. 

Temperaturreduktion 

I 2020 blev der arbejdet intensivt med projekt Fairvarnie, som har til formål at 
reducere varmetabet i fjernvarmenettet og effektivisere driften af hele fjernvarme-
systemet. 

Fra 2021 indføres en ny tarifstruktur, der sikrer en mere fair varmepris for forbru-
gere med god afkøling ved de lavere fremløbstemperaturer, der rulles ud i de 
kommende år. Et væsentligt element er at overgå fra en flowtarif til en incitaments-
tarif vedrørende returtemperaturen, som er en del af den variable afgift. 

Med den nye tarifstruktur følger også nye takster, der samlet er provenuneutrale i 
forhold til tidligere forbrug. For at informere forbrugerne om ændringerne blev en 
kommunikationskampagne sat i gang i det tidlige efterår 2020 med annoncer i 
dagspressen, en ny hjemmeside www.fairvarme.dk og brev til alle forbrugere med 
information om ændringerne. Der blev endvidere taget initiativ til en dialog med de 
større boligselskaber, idet nogle har udfordringer med ældre, utidssvarende varme-
anlæg. Dialogen har været konstruktiv og fortsætter i 2021. 

For at håndtere henvendelser fra forbrugere blev der afholdt informationsmøder for 
Norfors Fjernvarmes medarbejdere, så de står godt rustet til at håndtere forbruger-
henvendelserne. Det er også tilknyttet en ekstern energikonsulent, som kan vejlede 
større forbrugere. 

 

Skal du have fradrag eller 
tillæg? 
-kister din frem- og tilbagelebsvarrne og se 
hvor du ligger på barometeret ... 

Frernbabsvanne 

=Dem 

Fra den 1. januar 2021 indfører 
Norfors Fjernvarme en helt ny 
tarifstruktur — med nye og mere 
fair varmepriser til alle — uanset 
hvor du bor. 
Samtidig med den nye tarifstruktur påbegynder vi en temperatur-sænkning i 
det emvarmevand, vi sender ud til dig. VI kan spare store mængder energi, 
og hvis du udnytter energien 1 fjernvarmen mere effektivt, kan vi sammen 
bidrage til en mere bæredygtig og endnu grønnere værneforsyning. Få gode 
sparetips her på siden - og se hvordan du og din bolig fk mest ud af 
~men. 

Tilbagoløbsvarme 
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(obligatorisk ifølge bekendtgørelse) 

(ringeordning) 

STANDARDMODELLEN 

FREMTIDENS AFFALDSSORTERING 

• 3 stk. 2-kammerbeholdere samt 1 stk. kammerbeholder 

• Plast og drikke-/fødevarekartoner sammenblandes 

• Farligt affald i miljøboks 

• Tekstiler og storskrald (inld, direkte genbrug) indsamles 
ved fortovskanten via Stort Genbrug Stort Genbrug 

(abonnementsordning) 

Affald, miljø og ressourcer 

Regeringen indgik den 16. juni 2020 en bred politisk aftale om en Klimaplan for en 
grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Med det afsæt har Miljøstyrelsen i 
december 2020 udsendt en revideret Affaldsbekendtgørelse med tilhørende vejled-
ninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald. 

Fremover er det et krav, at der indsamles ti fraktioner ved husstandene: Glas, 
metal, plast, papir og pap (som kommunerne har udrullet eller er i færd med at 
udrulle), madaffald (som er under planlægning) samt tekstiler, drikkekartoner, 
farligt affald og restaffald. Husstandsindsamling bliver obligatorisk, og beholdere 
skal mærkes med ens piktogrammer. 

Arbejdet med implementering af den fælleskommunale Affaldsplan har i 2020 været 
fokuseret på at udrulle udsortering af de tørre fraktioner papir, plast, glas og metal 
i husstandene. 

De indsamlede tørre fraktioner skal efter planen omlastes på Genbrugsgården forud 
for afsendelse til aftagere. Indtil Gården er opført, er der indgået en midlertidig 
aftale om omlastning i Frederiksværk. 

I november 2020 blev der afholdt et politisk temamøde for interessentkommunerne 
med fokus på indsamling af de ti fraktioner. Lovgrundlag og mulige løsninger blev 
præsenteret sammen med en generel information om området. Norfors informerede 
på mødet om muligheder for omlastning og behandling af det indsamlede mad-
affald, og præsenterede i den forbindelse en standardmodel for den samlede 
fremtidige affaldsindsamling. 

NOR FORS 
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Der er i 2020 arbejdet videre med afprøvning af konceptet Stort Genbrug (stor-
skrald og haveaffald), herunder afsætning af de genbrugelige effekter, der bliver 
indsamlet i ordningen og på genbrugspladserne. Udrulningen af Stort Genbrug 
rundt om i kommunerne påregnes at fortsætte i de kommende år som en del af den 
samlede affaldsløsning. 

I årets løb er der endvidere arbejdet med planlægning af en ordning for husstands-
indsamling af madaffald. Madaffaldet planlægges indsamlet i to-kammerbiler 
sammen med restaffald. Forud for afsætning vil det være nødvendigt at omlaste 
madaffaldet til større køretøjer. 

Norfors fik i 2019 udarbejdet en rapport om muligheder for omlastning og afsæt-
ning af madaffald. Det anbefales i rapporten, at der etableres et omlasteanlæg på 
eller i nærheden af Usserødværket, hvor madaffaldet kan samles forud for afsen-
delse til slutmodtager. Der har i 2020 været drøftelser med Hørsholm Kommune 
omkring placeringen af et sådant anlæg, og resultatet er, at der arbejdes videre 
med en løsning på Usserødværket. 

Norfors afsøger løbende markedet for afsætning af genanvendelige materialer, og 
eftersom markedet er i konstant udvikling, har Norfors indgået aftaler med aftagere 
med kortere løbetid end tidligere. Norfors har i 2020 lagt oplysninger om afsæt-
ningen, og om hvordan affaldet genanvendes, på hjemnnesiden i opslagsform. 

Der viser sig løbende nye muligheder for at genanvende flere affaldsfraktioner, og 
ultimo 2020 blev der indgået aftale om afsætning af træpaller til genbrug. 

Desuden er der arbejdet med polystyren "flamingo", hvor der skal etableres særlige 
modtagefaciliteter på genbrugspladserne. 

Som led i en udbygning af informationsaktiviteterne er et besøgscenter for skole-
børn og andre interesserede under færdiggørelse, hvorfra der kan formidles viden 
om energi og affald. Centret bliver placeret i en eksisterende bygning på Kærvej 
syd for Usserødværket. Der er i 2020 ansat en formidler, som er i gang med 
indretning af lokalerne. 

Alfa Specialaffald, der står for håndtering af farligt affald, har i 2020 arbejdet på et 
koncept for husstandsindsamling, hvilket bliver et krav i den nye Affaldsbekendt-
gørelse. Konceptet er baseret på en miljøboks, som benyttes i andre af landets 
kommuner, der allerede har en tilsvarende ordning. 

Miljøboksen tænkes indsamlet sammen med Stort Genbrug. Ved bestilling af 
afhentning krydser borgeren af i Renoweb, at der også ønskes afhentet farligt 
affald. Renovatøren kan herefter tage højde for antallet af bestillinger og medtage 
tomme miljøbokse og ombytte dem på adressen. 

Renovatøren kan enten aflevere miljøboksene på genbrugspladserne eller på 
Genbrugsgården, hvor Norfors personale modtager affaldet. 

Miljøboks: 
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Fraført affald til gen-
anvendelse, forbrænding, 
deponering, samt forurenet 
jord til behandling og 

deponering: 16.059 ton. 

Tilført affald til 
deponering, omlastning 

mv. og jord til kartering: 
25.332 ton. 

Jord til 
reetablering mv. 

9.896 ton* 

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

Genbrugsgården 

I 2020 er der modtaget 25.332 ton affald, som er kontrolleret, sorteret eller 
karteret, og en del er fraført igen, hvilket kan illustreres på følgende måde: 

Affaldet fordeler sig på følgende hovedkategorier: 

• Diverse affald og fraktioner (bl.a. som træ, plast, dæk) 5.079 ton 
• Forbrændingsegnet affald 9.867 ton 
• Jord til kartering 10.386 ton 

  

25.332 ton 

Siden 1989 er der modtaget og onnlastet farligt affald på Genbrugsgårdens 
modtagefacilitet for olie- og kemikalieaffald. I 2020 er denne mængde reduceret til 
5 ton, da Bakkegårdsvej Genbrugsplads nu har faciliteter til at pakke farligt affald. 

Den 20. januar 2021 stadfæstede Planklagenævnet Fredensborg Kommunes land-
zonetilladelse til opførelse af en hal til modtagelse og omlastning af kildesorterede 
materialer, der er indsamlet med henblik på genanvendelse rundt om i interes-
sentkommunerne. Projektet har afventet afgørelsen, men kan nu genoptages. 

Miljøledelse 

Hvert år gennemføres eksterne audits i miljøledelsessystennet for at se, hvorvidt 
Norfors lever op til standarden ISO 14.001. 

Den eksterne audit for 2020 blev gennemført for alle aktiviteter: 
Kraftvarmeanlæg, fjernvarme, genbrugspladser, Genbrugsgården samt ledelsen. 

På grund af situationen med COVID-19 fandt auditeringen sted digitalt via 
Microsoft Teams. Auditeringen forløb godt og uden afvigelser. 
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Genbrugspladser 

Den 11. marts 2020 anbefalede Regeringen, at alle genbrugspladser i Danmark 
skulle lukkes grundet smitterisikoen med COVID-19, og dette varslede, at 2020 på 
mange måder blev et helt specielt år. 

Genbrugspladserne blev efterfølgende gradvist genåbnet, dog med krav om 
adgangskontrol for at regulere antallet af samtidige besøgende. I september blev 
adgangskontrollen ophævet, og genbrugspladserne var i normal drift frem til 
november, hvor der atter blev indført visse begrænsninger. Blandt andet blev der 
lukket for indlevering af direkte genbrug, og afstandskravet mellem de besøgende 
blev hævet fra 1 til 2 meter. 

Til trods for lukning og restriktioner blev der atter i 2020 sat rekord. Antal 
besøgende blev på lige over 1,2 mio., svarende til en stigning på 3 % i forhold til 
2019, og affaldsmængderne steg med mere end 10 °h til i alt 90.425 ton. 

Figuren nedenfor viser udviklingen i affaldsmængder og besøg: 

Nedenfor vises, hvordan affaldet fra genbrugspladserne blev behandlet i 2020: 

I årets løb er "Paller" blevet introduceret som ny affaldsfraktion. Pallerne afsættes 
til genbrug hos en virksomhed, der reparerer og videresælger. Der er i 2020 
gennemført udbud og indgået nye kontrakter for i alt 14 affaldsfraktioner. 

For at øge genanvendelsen blev der i løbet af 2020 arbejdet med udviklingen af 
fremtidens "Supergenbrugspladser". Der skal sorteres i flere og finere fraktioner, og 
brugeroplevelsen skal forbedres. 

Konceptet er ved at tage form og forventes realiseret i de kommende år. 
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SELSKABETS FORVENTEDE UDVIKLING 

Hvis der er noget, som kan skabe usikkerhed, er det ukoordinerede og overras-
kende udmeldinger fra centralt hold med vidtgående konsekvenser for virksom-
heder og ansatte. 

En sådan kom den 17. december 2020, hvor Kommunernes Landsforening (KL) 
offentliggjorde et forslag til lukkeliste, hvorefter 10 af landets 23 forbrændings-
anlæg foreslås lukket indenfor en kortere årrække, heriblandt Usserødværket. 
Baggrunden for listen er en klimaaftale fra juni 2020 mellem en bred kreds af 
Folketingets partier, hvor det blev aftalt, at kapaciteten på de danske forbræn-
dingsanlæg skal reduceres med op til 30 °AD inden 2030 i forventning om, at de 
forbrændingsegnede affaldsmængder vil falde tilsvarende som følge af øget 
affaldseksport og genanvendelse. 

I klimaaftalen blev også aftalt, at KL skal udarbejde et forslag til en lukkeliste, som 
Energistyrelsen skal vurdere om er acceptabel og hvis ikke automatisk iværksætte 
en løsning, som indebærer, at kommunerne ikke fremover må benytte egne anlæg, 
men skal udbyde det forbrændingsegnede kommunale affald. 

Norfors udtalte i den forbindelse i forhold til Usserødværket: 

• Vi er meget overrasket over, at Danmarks nyeste affaldskraftvarmeværk fore-
slås lukket, ikke mindst i lyset af, at der først skal opføres et erstatningsværk. 

• Statens planer må ikke stå i vejen for den omfattende fjernvarmeudbygning og 
den grønne omstilling, som vi er i fuld gang med. 

• Varmeforsyningen skal sikres på det høje niveau, vi har i dag. 
• Det må ikke koste kommunernes borgere og forbrugere en eneste krone. 

Medio februar måned 2021 meddelte Energistyrelsen imidlertid, at Tilsynet ikke kan 
acceptere KL's lukkeliste. Følges intentionerne i Klimaplanen vil det betyde, at der 
fra centralt hold nu arbejdes videre med udbud af det kommunale affald, men hvad 
der konkret vil ske, er uafklaret. 

Mere perspektivrigt har Energistyrelsen givet tilsagn om støtte på op til 17 mio. kr. 
til et energilagringsprojekt på Usserødværket kaldet RockStore. Teknologien, der 
skal testes, betyder, at affaldsvarme kan lagres og energi bedre udnyttes i takt 
med efterspørgslen. 

Og energien bliver der brug for! Kommunerne og Norfors er ved at færdiggøre en 
ny varmeplan med titlen "Grøn Varme". Planen er et led i den grønne omstilling 
væk fra de fossile brændsler og indebærer blandt andet en meget væsentlig 
udbygning af fjernvarmen i de kommende år og en udfasning af de gasfyrede 
varmecentraler. 

På affalds- og genanvendelsesområdet accelerer udviklingen også i form af mere 
affaldssortering og en højere reel genanvendelse. Supergenbrugspladser, Stort 
Genbrug, miljøbokse og madaffaldssortering er nogle af overskrifterne. Mange af 
aktiviteterne kræver udvikling og nye investeringer, som vil fylde meget i årene 
fremover. 

Helt aktuelt er de sidste godkendelser til opførelse af en længe savnet 
Genbrugsgård ved at falde på plads. 
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ÅRETS RESULTAT 

Regnskabet for hele I/S Norfors viser et underskud på 21.2 mio. kr. mod et 
budgetteret overskud på 7,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at varmebehovet 
(graddage) har været 11 °h lavere end forventet og 22 °k lavere end et normalår, 
hvorved varmesalget har været 15 mio. kr. lavere end budgetteret. Derudover har 
prisen på el været betydelig lavere end forventet, hvorfor omsætningen på el har 
været 12 mio. kr. lavere end budgetteret. 

På trods af negative påvirkninger fra situationen omkring COVID-19 samt IT-
relaterede meromkostninger, har det samlede omkostningsniveau været holdt på 
niveau med det budgetterede. 

Norfors Fjernvarme 

Der er solgt varme for 13,6 mio. kr. mindre end budgetteret. 
Da omkostningerne til køb af energi har været 6,9 mio. kr. lavere end budgetteret, 
og de samlede faste omkostninger inklusive afskrivninger og renter samtidig har 
været 0,5 mio. kr. lavere end budget, bliver resultatet et underskud på 4,0 mio. kr. 
eller 6,2 mio. kr. mindre end budgetteret. 

Nivå Fjernvarme 

Aktivitetsniveauet har været stabilt i forhold til budgettet, hvor en lidt lavere 
omsætning er opvejet af besparelser i samme størrelsesorden. Øgede investe-
ringer har medført tilsvarende øgede afskrivninger og renteomkostninger på 
sammenlagt 0,8 mio. kr. 

Resultatet er derfor et overskud på 1,4 mio. kr. eller 0,7 mio. kr. lavere end 
budgetteret. 

Fredensborg Fjernvarme 

Det forholdsvis nye fjernvarmeområde i Fredensborg forventes fortsat at generere 
et mindre underskud, dog har færre afskrivninger og renteomkostninger resulteret i 
en halvering af underskuddet. 

Resultatet blev 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret med et underskud på 0,1 mio. kr. 

Norfors Kraftvarme 

Usserødværket har solgt varme for 8,5 mio. kr. mindre end budgetteret, ligesom 
der har været færre indtægter fra behandlingsafgifterne på 15,5 mio. og elomsæt-
ningen var 12,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Med en stigning i diverse 
indtægter på 1,4 mio. kr. bliver den samlede omsætning således 34,9 mio. kr. 
lavere end budgetteret for Usserødværket. 

Den lavere produktion har bevirket en besparelse i variable omkostninger på 14,3 
mio. kr., hvilket sammen med en besparelse på 5,7 mio. kr. på faste omkostninger 
mv. giver et resultat på 14,9 mio. kr. mindre end budgetteret. 

Resultatet bliver således et underskud på 10,2 mio. kr. for året. 
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Norfors Affald 

Dækningsbidraget for området blev 1,0 mio. kr. bedre end budgetteret, og de faste 
omkostninger mv. blev samlet som forventet i budget. 

Resultatet blev derfor et overskud på 1,0 mio. kr. eller 0,9 mio. kr. højere end 
budgetteret. 

Genbrugspladser 

Omsætningen for området blev 0,7 mio. kr. bedre end budgetteret som følge af 
øgede indtægter fra erhvervsaffald. Omkostningerne til affaldsbortskaffelse og 
håndtering har tilsvarende været 5,6 mio. kr. højere end budgetteret, idet den 
modtagne mængde har været påvirket af situationen med COVID-19. Det samme 
er tilfældet med de faste omkostninger, som har været 2,8 mio. kr. højere end 
budgetteret. 

Resultatet blev derfor samlet et underskud på 9,0 mio. kr. eller 7,7 mio. kr. lavere 
end budgetteret. 

Genbrugsgården 

Genbrugsgården har haft en højere omsætning på 2,9 mio. kr. end budgetteret, og 
tilsvarende højere omkostninger til affaldsbortskaffelse på 2,7 mio. kr. mere end 
budget. 

De faste omkostninger inklusive afskrivninger og renteomkostninger har været 0,2 
mio. kr. lavere end budgetteret, hvorfor resultatet for året svarer til det budget-
terede. 

Resultatet viser et overskud på 0,2 mio. kr. 

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 fjernvarmeteknik-afdelingen 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, som stammer fra de tre fjernvarmeafdelinger, forbliver i de 
respektive afdelinger efter hvile-i-sig-selv princippet, der gælder i Varmeforsynings-
loven. 

Ledelsens forslag til resultatdisponering fremgår af note 18. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser 
for klasse A-virksomheder. 

På grund af virksomhedens særlige karakter er der sket tilpasning af skemaerne for 
resultatopgørelse og balance i forhold til Årsregnskabslovens skemabestemmelser. 

Det er ledelsens opfattelse, at den valgte opstillingsform giver et mere retvisende 
billede af virksomhedens aktiver og passiver samt af resultatet af virksomhedens 
aktiviteter. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder 
indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultat-
opgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og 
nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
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, hvorved 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 frem-
kommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der 
eksisterede på balancedagen. 

Omsætning 

Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, 
såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang, og inde-
holder fakturerede afgifter eksklusiv moms. 

Intern omsætning og omkostninger mellem Norfors Fjernvarme og afdelingerne for 
varmeproduktion og affaldsbehandling er elimineret. 

Indtægter for modtagelse af affald afregnes over for affaldsleverandørerne ved 
affaldsmodtagelsen. Indtægter, som vedrører mellemlagret affald, er indregnes 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 omkostninger til 
forbrænding af affaldet. 

Tilslutningsafgifter og stikledningsafgifter for tilslutning af fjernvarmeforsyningerne 
indtægtsføres ved tilslutning af ledningsnettet. 

I det omfang, at ledelsen har besluttet at foretage tilbagebetaling af overdækning 
til kunderne, indregnes beløbet som en gældsforpligtelse, og regulering 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 forrent-
ning af ikke-afskrevne anlægsinvesteringer efter Varmeforsyningslovens regler. 
Dette indebærer, at afdelingerne stilles som om alle anlæg var finansieret fuldt ud 
med fremmedkapital. 

Immaterielle anlægsaktiver 

Tildelte og erhvervede CO2 kvoter, som regnskabsmæssigt behandles som rettig-
heder, måles til kostpris ved første indregning. Efter første indregning måles CO2 
kvoterne til kostpris med fradrag af afskrivninger. Hvis der i forbindelse med 
tildelingen ydes et tilskud, udgør kostprisen det faktiske vederlag, som betales for 
kvoterne - det vil sige 0 kr., hvis kvoterne tildeles gratis. 

Der foretages afskrivning over aktivets brugstid, det vil sige i takt med CO2 
udledningen. Den regnskabsmæssige værdi opgøres efter FIFO-metoden. 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-
ninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Kostprisen for Ovnlinje 5 omfatter tillige nettorenteomkostninger, der er direkte 
knyttet til låneoptagelsen, specielt med henblik på anskaffelse af denne. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes 
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. 

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen i den afdeling, som aktiviteten 
vedrører. 
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Finansielle anlægsaktiver 

Øvrige kapitalandele indregnes til kostpris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 
værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Egenkapital 

Selskabets egenkapital består af akkumulerede over- og underskud gennem tiden, 
over- og underdækninger for affalds- og varmeområdet samt dagsværdi af sikrings-
instrumenter. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter 
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de 
finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi 
ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og 
den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris. For obligationslån svarer amortiseret 
kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontaktværdi på låne-
optagelsestidspunktet. 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. Valutakurs-
differencer, som opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalings-
dagen, 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. Forskellen mellem 
balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens 
opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkost-
ninger. 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktions-
dagen. 
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Afledte finansielle instrumenter 

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som er klassificeret som 
og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, 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, overføres 
beløb, som er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, 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 
hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver fratrukket kort-
fristede 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 regnskabs-
materiale. 
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RESULTATOPGØRELSE 

  

Realiseret Budget 

 

Realiseret 

Resultatoversigt 2020 

 

Total år Total  årli g 

 

Total år 

  

2020 2020 

 

2019 

OMSÆTNING 
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Note 1 - Norfors Fjernvarme 1 151.887 165.533 154.148 
Note 2- Nivå Fjernvarme 2 19.882 20.494 20.391 
Note 3 - Fredensborg Fjernvarme 3 747 683 803 
Note 4- Norfors Kraftvarme 4 179.626 214.588 197.063 
Note 5 - Norfors Affald 5 75.344 87.675 75.524 
Note 6- Genbrugspladser 6 57.765 57.024 57.434 
Note 7- Genbrugsgården 7 16.377 13.506 11.788 
Note 8 - Allerød Fjernvarme 8 352 325 255 
Note 9 - Holte 9 4.749 4.749 2.770 
Note 10- Norfors Support 10 10 0 0 
Eliminering 

 

-147.500 -170.973 -156.855 

Nettoomsætning i alt 

 

359.239 393.604 363.320 

OMKOSTNINGER 

    

Note 1 - Norfors Fjernvarme 1 -149.006 -156.019 -152.277 
Note 2 - Nivå Fjernvarme 2 -17.859 -17.941 -18.364 
Note 3 - Fredensborg Fjernvarme 3 -750 -769 -1.009 
Note 4-- Norfors Kraftvarme 4 -172.353 -189.771 -175.808 
Note 5 - Norfors Affald 5 -74.365 -87.295 -74.851 
Note 6- Genbrugspladser 6 -66.275 -57.844 -59.581 
Note 7 - Genbrugsgården 7 -16.098 -13.109 -12.616 
Note 8- Allerød Fjernvarme 8 -337 -325 -261 
Note 9- Holte 9 -5.110 -4.869 -2.867 
Note 10- Norfors Support 10 48 0 0 
Eliminering 

 

147.500 170.973 156.855 

Nettoomkostninger i alt 

 

-354.605 -356.969 -340.779 

Resultat før finansielle poster 

     

4.634 36.635 22.541 

Finansieringsomkostninger 3 -26.486 -29.261 -28.615 
Fordelte renter 10 58 0 52 
Finansieringsindtægter 13 602 0 539 

Finansiering 

 

-25.826 -29.261 -28.025 

Resultat for perioden 

     

-21.192 7.441 -5.484 

Resultatdisponering 

    

Note 1 - Norfors Fjernvarme 1 -4.013 2.143 -5.264 
Note 2 - Nivå Fjernvarme 2 1.370 2.045 1.461 
Note 3 - Fredensborg Fjernvarme 3 -81 -198 -295 
Note 4- Norfors Kraftvarme 4 -10.245 4.669 1.941 
Note 5- Norfors Affald 5 979 34 273 
Note 6 - Genbrugspladser 6 -9.011 -1.299 -2.471 

Note 7- Genbrugsgården 7 156 168 -1.026 
Note 8 - Allerød Fjernvarme 9 14 0 -6 
Note 9 - Holte 10 -361 -120 -97 

Resultat for perioden 

 

-21.192 7.441 -5.484 
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RESULTATOPGØRELSE 

    

Resultatopgørelse 2020 

 

Realiseret Budget 

Total år Total år 

2020 2020 

  

  

Realiseret 

Total år 

2019 

   

    

 

Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Salg af varme 

 

188.585 203.141 183.840 

Fjernvarmeopgaver 

 

5.270 5.658 4.307 
Behandlingsafgifter 

 

71.884 77.516 69.695 

El-omsætning 

 

13.468 25.576 27.598 

Sække- & pallesalg 

 

6.087 6.000 5.351 
Genbrug 

 

61.931 59.839 59.482 

Genbrugsgården 

 

8.036 13.506 5.038 
Farligt affald 

 

1.495 1.338 1.496 
Diverse indtægter 

 

2.483 1.031 6.512 

Omsætning 

 

359.239 393.605 363.320 

Køb af energi 

 

-5.939 -4.228 -5.334 
Flis forbrug 

 

-7.231 0 -5.799 
Varmekøb fra Helsingør Kraftvarme 

 

-18.716 -18.228 -18.849 

Affaldsbortskaffelse & håndtering 

 

-70.103 -63.135 -61.930 

Affaldsvarmeafgift 

 

-11.664 -20.187 -11.011 

Tillægsafgift 

 

-15.777 -22.931 -15.728 
Afgifter, tjenesteydelser o.a. 

 

-7.408 -10.712 -8.134 

Sække- & pallekøb 

 

-5.232 -5.700 -5.280 

Behandling, andre anlæg 

 

0 0 -41 

Variable omkostninger i alt 

 

-142.070 -145.121 -132.107 
Dækningsbidrag 

 

217.169 248.484 231.213 

Produktionsomkostninger 

 

-18.082 -19.821 -20.880 
Driftsomk. Ovn 4 

 

-9.184 -11.013 -12.670 

Driftsomk. Ovn 5 

 

-9.505 -10.000 -6.611 

Løn inkl. tillæg, ATP m.v. 

 

-51.161 -54.316 -50.279 

Vedligeholdelse ledningsnet 

 

-2.433 -3.747 -1.641 

Stikledninger 

 

-7 -931 -216 

Drift af ejendomme 

 

-14.252 -12.886 -15.554 

Personaleomkostninger 

 

-10.553 -6.492 -6.700 

Overførte omkostninger 

 

0 0 0 

Administrationsomkostninger 

 

-14.273 -10.391 -13.327 
Øvrige omkostninger 

 

-46 -20 0 

Faste omkostninger i alt 

 

-129.496 -129.617 -127.877 
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 

 

87.673 118.867 103.336 

Afskrivninger 

 

-83.039 -82.164 -80.795 

Resultat før finansielle poster 

 

4.634 36.703 22.541 

Finansieringsomkostninger 13 -26.486 -29.261 -28.615 

Fordelte renter 10 58 0 52 
Finansieringsindtægter 13 602 0 539 

Finansiering 

 

-25.826 -29.261 -28.025 

Resultat for perioden 

     

-21.192 7.442 -5.484 
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BALANCE 

Balance 

Realiseret 

Total år 

2020 

Realiseret 

Total år 

2019 

AKTIVER Note 
1.000 kr. 1.000 kr. 

Værdi af CO2  kvoter 14 0 4 

Immaterielle anlægsaktiver 

 

0 4 

ldrifttagede anlæg 15 1.300.564 1.295.622 
Anlæg under opførelse 16 37.189 82.853 

Materielle anlægsaktiver 

 

1.337.753 1.378.474 

Finansielle anlægsaktiver i alt 

    

1.961 2.961 

Anlægsaktiver i alt 

    

1.339.714 1.381.439 

Debitorer 

 

20.421 21.292 
Tilgodehavende interessenter 

 

18.533 28.191 
Tilgodehavende afgifter/moms 

 

9.263 6.525 
Andre tilgodehavender 

 

4.089 0 
Periodiseringsposter 

 

450 0 

Tilgodehavender i alt 

 

52.756 56.009 

Likvide beholdninger 

    

1.346 1.039 

Omsætningsaktiver i alt 

    

54.102 57.048 

Aktiver i alt 

    

1.393.816 1.438.487 

PASSIVER 

   

Egenkapital 

 

43.828 -29.268 

Gæld til Kom muneKredit, forfalder 1-5 år 

 

355.907 363.457 
Gæld til KommuneKredit, forfalder efter 5 år 

 

803.076 873.466 

Langfristet gæld 

 

1.158.983 1.236.923 

Kortfristet del af langfristet gæld 

 

106.121 65.516 
Gæld til varmekunder 

 

21.646 24.596 
Kreditorer 

 

37.765 34.039 
Afgifter 

 

4.623 1.205 
Offentlig gæld 

 

4.743 425 
Værdi af renteswap 

 

0 94.288 
Anden gæld 

 

11.600 10.762 
Periodiseringsposter 

 

4.507 0 
Kortfristet gæld 

 

191.005 230.831 

Gæld i alt 

    

1.349.988 1.467.754 

Passiver i alt 

    

1.393.816 1.438.487 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 

    

Pengestrømsopgørelse 

 

Realiseret  .1 
Total år I 

2020 

 

Realiseret 
Total år 

2019 

 

1.000 kr. 1.000 kr. 

Resultat før finansiering 4.634 22.541 
Afskrivninger 83.039 80.795 
Afskrivning CO2  kvoter 0 10 

Resultat før ændringer i arbejdskapitalen 87.673 103.346 

Tilgodehavender 3.253 -384 
Kortfristet gæld 49.955 24.119 

Periodeafgrænsningsposter 4.507 0 
Heraf regulering værdi af renteswap 0 -27.301 

Ændring i arbejdskapital 57.715 -3.567 

Finansieringsomkostninger -26.428 -28.615 

Finansieringsindtægter 602 539 

Likviditetsforskydning fra finansiering -25.826 -28.076 

Likviditetsforskydning fra driften 

  

119.562 71.703 

Tilgang til anlæg under opførelse -7.735 -26.275 
Tilgang til anlæg idrifttaget -34.580 -31.006 
Tilgang andre finansielle anlægsaktiver 1.000 0 

Tilgang CO2  kvoter 0 0 

Likviditetsforskydning fra investeringer -41.315 -57.281 

Ændring i obligationsbeholdning 0 0 
Ændring i langfristet gæld -77.940 -28.894 

Likviditetsforskydning fra finansiering -77.940 -28.894 

Ændring af likvider 

  

307 -14.472 

Likvidbeholdning pr. 1. januar 

  

1.039 15.489 

Likvidbeholdning pr. 31.december 

  

1.346 1.039 
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NOTER TIL REGNSKABET 

    

Note 1 - Norfors Fjernvarme 

 

Realiseret Budget 

Total år Total år 

2020 2020 

 

Realiseret 

Total  år liffl 

2019 

Salg til slutbruger 

Areal-/rumafgift 
Varmesalg, regulering gl. år 

Salg af varme 
Fjernvarmeopgaver 
Elomsætning 
Diverse indtægter 

Omsætning 

Varmekøb fra Norfors Kraftvarme 
Varmekøb fra Helsingør Kraftvarme 
Spædevand 
Gasforbrug 

Køb af energi 
Afgifter, tjenesteydelser o.a. 

Variable omkostninger i alt 

Dækningsbidrag 

Produktionsomkostninger 
Løn inkl. tillæg, ATP m.v. 
Vedligeholdelse ledningsnet 
Stikledninger 
Drift af ejendomme 
Personaleomkostninger 
Overført fra fjernvarmeteknik 
Overført fra administration 
Energisparekvoter 

Administrationsomkostninger 
Gennemløb & hensættelser 
Øvrige omkostninger 

Faste omkostninger i alt 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 

Afskrivninger 

Resultat før finansielle poster 

Finansieringsomkostninger 
Finansieringsindtægter 

Finansiering 

Resultat for perioden 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

113.074 126.498 114.713 

38.130 38.084 37.755 

-80 0 0 

151.124 164.582 152.468 
158 576 1.264 

606 378 415 

0 0 0 

151.888 165.536 154.148 

-87.114 -95.047 -94.065 

-6.964 -5.997 -6.285 

-1 -3 -2 

-3.021 -1.507 -3.784 

-97.100 -102.554 -104.136 
-2.865 -4.328 -34 

-99.965 -106.882 -104.170 
51.923 58.654 49.978 

-2.729 -1.010 -1.209 

0 19 19 

-1.888 -3.104 -1.523 

-1 -821 -188 

-1.080 -1.139 -1.240 

-7 0 -3 

-5.610 -5.261 -4.661 

-7.236 -7.212 -7.717 

0 0 -3.117 

-2.243 -3.259 -1.501 

472 554 393 

1 19 0 

-20.321 -21.214 -20.747 
31.602 37.440 29.231 

-28.719 -27.923 -27.360 

2.883 9.517 1.871 

-7.057 -7.474 -7.276 

161 103 142 

-6.896 -7.371 -7.134 

   

-4.013 2.147 -5.264 

32 



Note 2 - Nivå Fjernvarme 

Salg til slutbruger 

Areal-/rumafgift 

Varmesalg, regulering gl. år 

Salg af varme 

Fjernvarmeopgaver 

Omsætning 

Varmekøb fra Helsingør Kraftvarme 

Spædevand 

Gasforbrug 

Køb af energi 

Afgifter, tjenesteydelser o.a. 

Variable omkostninger i alt 

Dækningsbidrag 

Produktionsomkostninger 

Vedligeholdelse ledningsnet 

Stikledninger 

Drift af ejendomme 

Overført fra fjernvarme teknik 

Overført fra administration 

Administrationsomkostninger 

Faste omkostninger i alt 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 

Afskrivninger 

Resultat før finansielle poster 

Finansieringsomkostninger 

Finansieringsindtægter 

Finansiering 

Resultat for perioden  

Realiseret Budget Realiseret  j 

Total år Total år Total år: 

2020 2020 2019 
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

14.286 14.971 14.852 

5.583 5.514 5.522 

1 0 0 

19.870 20.486 20.374 

11 8 17 

19.881 20.494 20.391 

-11.752 -12.231 -12.565 

-17 -45 0 

-16 0 0 

-11.785 -12.277 -12.565 

-344 -150 -270 

-12.129 -12.427 -12.835 

7.752 8.067 7.827 

-82 -73 -93 

-381 -459 -279 

0 -110 -20 

-135 -223 -277 

-985 -923 -832 

-952 -950 -1.450 

-157 -458 -419 

-2.692 -3.196 -3.370 

5.060 4.871 4.457 

-3.039 -2.318 -2.429 

2.021 2.553 2.028 

-666 -668 -743 

15 160 175 

-651 -508 -566 

1.370 2.045 1.461 
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Note 3 - Fredensborg Fjernvarme 

 

Realiseret Budget 

Total år Total år 

2020 2020 

 

Realiseret 

Total år 

2019 

 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Salg til slutbruger 332 334 373 
Areal-/rumafgift 414 342 413 
Varmesalg, regulering gl. år 0 7 16 

Salg af varme 746 683 802 

Fjernvarmeopgaver 0 0 1 

Omsætning 746 683 803 

Gasforbrug -174 -219 -340 
Køb af energi -174 -219 -340 

Variable omkostninger i alt -174 -219 -340 

Dækningsbidrag 572 464 463 

Produktionsomkostninger -4 -2 -7 
Vedligeholdelse ledningsnet -10 0 -2 
Drift af ejendomme -29 -10 -16 
Overført fra fjernvarmeteknik -98 -92 -74 
Overført fra administration -119 -118 -258 
Energisparekvoter 0 10 0 
Administrationsomkostninger -21 0 -9 
Øvrige omkostninger -1 -10 0 

Faste omkostninger i alt -282 -223 -366 

lndtjeningsbidrag (EBITDA) 290 241 97 

Afskrivninger -294 -327 -303 

Resultat før finansielle poster -4 -86 -206 

Finansieringsomkostninger -79 -99 -88 
Finansieringsindtægter 2 -13 -1 

Finansiering -77 -112 -89 

Resultat for perioden -81 -198 -295 

34 



Note 4 - Norfors Kraftvarme 

 

Realiseret Budget 

Total år Total år 

2020 2020 

 

Realiseret 

Total år 

2019 

Varmesalg til Norfors Fjernvarme 

Varmesalg til Christian Hansen 

Salg til Helsingør Kraftvarmeværk 

Salg til Lyngby Kraftvarmeværk 

Salg til Holte Fjernvarme 

Salg af varme 

Behandlingsafgifter 
Elsalg Kærvej 

Biomasse tilskud Kærvej 

Produktionsuafh. tilskud Kærvej 

El-omsætning 

Diverse indtægter 

Omsætning 

Gasforbrug 

Olieforbrug 

Flis forbrug 

Spædevand 

Køb af energi 

Affaldsbortskaffelse & håndtering 

Afgifter, tjenesteydelser o.a. 

Variable omkostninger i alt 

Dækningsbidrag 

Produktionsomkostninger 

Driftsomk. Ovn 4 

Driftsomk. Ovn 5 

Løn inkl. tillæg, ATP m.v. 

Vedligeholdelse ledningsnet 

Stikledninger 

Drift af ejendomme 

Personaleomkostninger 

Overført fra administration 

Overført til andre afdelinger 

Administrationsomkostninger 

Gennemløb & hensættelser 

Øvrige omkostninger 

Faste omkostninger i alt 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 

Afskrivninger 

Resultat før finansielle poster 

Finansieringsomkostninger 

Finansieringsindtægter 

Finansiering 

Resultat for perioden 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

87.114 95.047 94.065 

-34 0 1.014 

3.945 8.511 1.976 

4.547 8.882 0 

8.386 0 7.206 

103.958 112.440 104.261 

60.386 75.926 62.790 

12.567 25.198 20.690 

0 0 1.851 

295 0 4.642 

12.862 25.198 27.183 
2.420 1.024 2.829 

179.626 214.588 197.063 

-1.002 0 -964 

0 -13 0 
-7.231 0 -5.799 

-39 -40 -10 

-1.654 -2.400 -228 

-16.929 -20.906 -17.830 

-31.572 -49.352 -34.430 

-58.427 -72.711 -59.261 
121.199 141.877 137.802 

-11.256 -16.364 -15.634 

-9.184 -11.013 -12.670 

-9.505 -10.000 -6.611 

-18.449 -19.994 -16.649 

-9 0 -55 

-2 0 0 
-3.712 -2.439 -5.392 

-3.239 0 -3.472 

-11.222 -11.184 -6.514 

0 1.500 600 

-1.100 -1.106 -4.237 

-472 -554 -393 

-47 0 0 

-68.197 -71.154 -71.027 
53.002 70.723 66.775 

-45.730 -45.906 -45.602 

7.272 24.817 21.173 

-17.926 -20.120 -19.867 

408 -28 553 

-17.518 -20.148 -19.314 

-10.246 4.669 1.859 
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jod

 

41«  

Note 5 - Norfors Affald ' 

 

Realiseret Budget 

Total år Total år 

2020 2020 

 

Realiseret 

Total år 

2019 

   

 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Behandlingsafgifter 63.907 77.516 62.980 

Sække- & pallesalg 6.061 6.000 5.351 

Genbrug 3.858 2.815 2.234 

Farligt affald 1.495 1.338 1.314 

Diverse indtægter 23 7 3.644 

Omsætning 75.344 87.675 75.523 

Affaldsbortskaffelse & håndtering -63.961 -76.839 -63.451 
Sække- & pallekøb -5.232 -5.700 -5.280 

Behandling, andre anlæg 0 0 -41 

Variable omkostninger i alt -69.193 -82.539 -68.772 

Dækningsbidrag 6.151 5.137 6.751 

Produktionsomkostninger -46 -13 -15 

Løn inkl. tillæg, ATP m.v. -333 -157 0 

Drift af ejendomme -29 -31 -17 

Personaleomkostninger -234 -44 -171 

Overførte omkostninger -4.264 -4.249 -5.551 

Administrationsomkostninger -261 -232 -325 

Genbrug, herunder tiltag til anden behandling 0 -20 0 

Faste omkostninger i alt -5.166 -4.746 -6.079 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 985 390 672 

Afskrivninger -6 -10 0 

Resultat før finansielle poster 979 380 672 

Finansieringsomkostninger 0 -3 -399 

Finansieringsindtægter 0 -344 0 

Finansiering 0 -346 -399 

Resultat for perioden 979 34 273 
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Note 6 - Genbrugspladser 

 

Realiseret Budget 

Total år Total år 

2020 2020 

 

Realiseret 

Total år 

2019 

 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Genbrug 54.138 57.024 54.029 
Omsætning erhvervsaffald 3.601 0 2.903 
Farligt affald 0 0 197 

Pallesalg 26 0 0 
Diverse indtægter 0 0 305 

Omsætning 57.765 57.024 57.434 

Affaldsbortskaffelse & håndtering -37.855 -32.313 -34.920 
Afgifter, tjenesteydelser o.a. -8 0 -2 

Variable omkostninger i alt - 37.863 -32.313 - 34.922 

Dækningsbidrag 19.902 24.711 22.512 

Produktionsomkostninger -2.679 -1.859 -2.022 
Løn inkl. tillæg, ATP m.v. -13.050 -12.200 -11.429 
Drift af ejendomme -1.209 -1.047 -964 
Personaleomkostninger -1.905 -1.812 -1.754 
Overførte omkostninger -3.967 -3.953 -4.011 
Administrationsomkostninger -1.961 -1.090 -1.227 

Øvrige omkostninger -15 0 0 

Faste omkostninger i alt -24.786 -21.961 -21.407 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) -4.884 2.750 1.105 

Afskrivninger -3.626 -3.570 -3.252 

Resultat før finansielle poster -8.510 -820 -2.147 

Finansieringsomkostninger -513 -630 -566 
Finansieringsindtægter 12 151 242 

Finansiering -501 -479 -324 

Resultat for perioden -9.011 -1.299 -2.471 
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Realiseret Budget 

Total år Total år 

2020 2020 

  

   

Realiseret 

Total år 

2019 

Note 7 - Genbrugsgården 

  

   

    

 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Stort forbrændingsegnet 7.977 6.990 6.715 

Genbrugspladser 324 0 10 

Rent træ til Genbrugsgården 544 543 525 
PVC til genanvendelse 175 615 718 

Dæk med/uden fælge fra Genbrugsgården 3 -2 4 

Jord til kartering 1.734 1.322 1.228 
Jordklasse 1 590 352 495 
Stød & rødder 61 73 61 
Imprægneret træ 2.868 1.842 1.393 
Div. manuelle ydelser 0 324 526 
Affald til sortering 1.093 55 71 

Plast 922 1.392 0 

Blandet affald 8 0 0 
Planglas 39 0 4 
Diverse indtægter 40 0 38 

Omsætning 16.378 13.506 11.788 

Affaldsbortskaffelse & håndtering -11.743 -9.003 -8.520 
Afgifter 0 0 -62 

Variable omkostninger i alt -11.743 -9.003 -8.582 

Dækningsbidrag 4.635 4.503 3.206 

Produktionsomkostninger -679 -395 -784 
Løn inkl. tillæg, ATP m.v. -729 -722 -619 

Drift af ejendomme -163 -185 -194 

Personaleomkostninger -165 -175 -154 

Overførte omkostninger -1.250 -1.246 -1.020 

Administrationsomkostninger -360 -427 -333 

Faste omkostninger i alt -3.346 -3.150 -3.104 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 1.289 1.353 102 

Afskrivninger -1.009 -956 -930 

Resultat før finansielle poster 280 397 -828 

Finansieringsomkostninger -127 -125 -198 
Finansieringsindtægter 3 -103 0 

Finansiering -124 -229 -198 

Resultat for perioden 156 168 -1.026 
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Note 8 - Allerød Fjernvarme 

    

   

Realiseret 

Total år 

2019 

 

Realiseret Budget 

Total år Total år 

2020 2020 

 

   

 

1.000 kr. 1.000 kr. 

Fjernvarmeopgaver 352 325 

Diverse indtægter 0 0 

Omsætning 352 325 

Dækningsbidrag 

  

352 325 

Produktionsomkostninger 0 0 
Overført fra fjernvarme teknik -197 -185 

Overført fra administration -141 -140 

Administrationsomkostninger 0 0 

Faste omkostninger i alt -338 -325 
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 14 0 

Afskrivninger 0 

 

Resultat før finansielle poster 14 0 

Finansieringsomkostninger 

  

Finansieringsindtægter 0 0 

Finansiering 0 0 

Resultat for perioden 14 0 

1.000 kr. 

255 
0 

255 

255 

-6 

-166 

-88 

-256 

-516 
-261 

-261 

-6 

  

Realiseret Budget 

Total år Total år 

2020 2020 

  

   

imekRealiseret

 

r  Total år 

2019 

Note 9 - Holte Fjernvarme 

  

   

    

 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Fjernvarmeopgaver 4.749 4.749 2.770 
Diverse indtægter 0 0 0 

Omsætning 4.749 4.749 2.770 

Dækningsbidrag 4.749 

  

4.749 2.770 

Produktionsomkostninger 0 0 -14 
Drift af ejendomme 0 0 -46 
Overført fra fjernvarme teknik -2.953 -2.769 -1.688 
Overført fra administration -2.107 -2.100 -446 
Administrationsomkostninger -50 0 -2.790 
Øvrige omkostninger 0 0 -617 

Faste omkostninger i alt -5.110 -4.869 -5.601 
Indtjeningsbidrag (EBITDA) -361 -120 -2.831 

Afskrivninger 

   

Resultat før finansielle poster -361 -120 -2.831 

Finansieringsomkostninger 0 0 0 

Finansieringsindtægter 0 0 0 
Finansiering 0 0 0 

Resultat for perioden -361 -120 -97 
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Note 10 - Norfors Support 

 

Realiseret Budget 

Total år Total år 

2020 2020 

  

  

Realiseret 

Total år 

2019 

   

Resultat for perioden 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

31.258 31.153 30.444 
31.258 31.153 30.444 

10 0 0 
-34 0 0 

-13.170 -14.933 -13.776 
-7.884 -7.812 -7.409 
-3.993 -3.416 -3.898 
-5.514 -3.771 -4.391 

-615 -1.154 -918 
0 0 0 

-31.200 -31.086 -30.392 
58 67 52 

-60 -67 -53 
2 0 1 

-58 -67 -52 

o 

Overført til andre afdelinger 

Overført i alt 

Konsulentydelser 

Produktionsomkostninger 
Løn inkl. tillæg, ATP m.v. 
Drift af ejendomme 

Personaleomkostninger 
Administrationsomkostninger 
Afskrivninger 
Øvrige omkostninger 

Faste omkostninger i alt 

Resultat før finansielle poster 

Finansieringsomkostninger 
Finansieringsindtægter 

Finansiering 

-7.236 -7.212 -7.717 
-952 -950 -1.450 
-119 -118 -258 

-11.222 -11.184 -9.904 
-4.264 -4.249 -5.550 
-3.967 -3.953 -4.011 
-1.250 -1.246 -1.020 

-141 -140 -88 
-2.107 -2.100 -446 

-31.258 -31.153 -30.444 

Note 1 - Norfors Fjernvarme 
Note 2 - Nivå Fjernvarme 
Note 3 - Fredensborg Fjernvarme 
Note 4- Norfors Kraftvarme 
Note 5- Norfors Affald 
Note 6- Genbrugspladser 
Note 7- Genbrugsgården 
Note 8- Allerød Fjernvarme 
Note 9- Holte 

Note 1 -9 

Procentvis fordeling 
Note 1 - Norfors Fjernvarme 
Note 2- Nivå Fjernvarme 
Note 3 - Fredensborg Fjernvarme 
Note 4- Norfors Kraftvarme 
Note 5- Norfors Affald 
Note 6- Genbrugspladser 
Note 7 - Genbrugsgården 
Note 8 - Allerød Fjernvarme 

23,1 % 23,2 % 25,3 % 
3,0 % 3,1 % 4,8 % 
0,4 % 0,4 % 0,8 % 

35,9 % 35,9 % 32,5 % 
13,6 % 13,6 % 18,2 % 
12,7 % 12,7 % 13,2 % 
4,0 % 4,0 % 3,4 % 
0,5 % 0,5 % 0,3 % 

Note 9 - Holte 6,7% 6,7% 1,5% 
Note 1 -9 100 % 100 % 100 % 
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Note 11 - Fjernvarme Teknik 

 

Realiseret Budget 

Total år Total år 

2020 2020 

 

Realiseret 

Total år 

2019 

   

 

1.000 kr. 1.000 kr. 

9.230 

 

1.000 kr. 

Overført til andre afdelinger 

Overført i alt 

9.843 

 

7.422 

9.843 9.230 

 

7.422 

Produktionsomkostninger 

Vedligeholdelse ledningsnet 

Anden vedligeholdelse 

Løn inkl. tillæg, ATP m.v. 

Drift af ejendomme 

Personaleomkostninger 

Biler 

Administrationsomkostninger 

Øvrige omkostninger 

Faste omkostninger i alt 

Resultat før finansielle poster  

-574 -105 -754 

-146 -184 -105 

-74 0 -6 

-5.430 -6.329 -4.173 

-12 0 -4 
-1.010 -1.045 -902 

-694 -538 0 

-1.973 -1.029 -1.478 

70 0 0 

-9.843 -9.230 -7.422 

o 0 o 

Resultat for perioden 0 0 0 

Overført fra Fjernvarme teknik 

Note 1 — Norfors Fjernvarme -5.610 -5.261 -4.662 

Note 2 — Nivå Fjernvarme -985 -924 -832 
Note 3 — Fredensborg Fjernvarme -98 -92 -74 

Note 4— Norfors Kraftvarme 0 0 0 

Note 5 — Norfors Affald 0 0 0 

Note 6— Genbrugspladser 0 0 0 

Note 7 — Genbrugsgården 0 0 0 

Note 8— Allerød Fjernvarme -197 -185 -166 

Note 9 — Holte -2.953 -2.769 -1.688 

Note 1 - 9 -9.843 -9.231 -7.422 

Procentvis fordeling 

Note 1 — Norfors Fjernvarme 

Note 2 — Nivå Fjernvarme 

Note 3 — Fredensborg Fjernvarme 

Note 4— Norfors Kraftvarme 

Note 5 — Norfors Affald 

Note 6— Genbrugspladser 

Note 7 — Genbrugsgården 

Note 8— Allerød Fjernvarme 

Note 9 — Holte 

Note 1 - 9 100% 100% 100% 

57,0 % 57,0 % 62,8 % 

10,0 % 10,0 % 11,2 % 

1,0 % 1,0 % 1,0 % 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 

2,0 % 2,0 % 2,2 % 

30,0 % 30,0 % 22,7 % 
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1.000 kr. 

4 

-4 

0 

1.000 kr. 1.000 kr. 

0 14 

2.100 0 
-2.100 -10 

 

4 

Anskaffelsessum pr. 1. januar 

Årets tildeling og køb 

Årets forbrug 

Bogført værdi pr. 31. december 

Note 12 - Personaleomkostninger 

  

Realiseret 

Total år 

2019 

k  Budget 

I  Total år 

2121 

 

  

   

 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Lønninger 46.440 54.335 43.244 
Pensioner 7.671 0 7.240 
Andre personaleomkostninger 7.603 6.473 6.496 

Personaleomkostninger i alt 61.714 60.808 56.979 

Antal fuldtidsmedarbejdere (omregnet) 98 98 98 

Note 13 - Finansiering 

Renter KomnnuneKredit 

Andre renteomkostninger 

Finansieringsomkostninger 

Renteindtægter obligationer 

Andre finansieringsindtægter 

Finansieringsindtægter 

Finansiering 

Realiseret 

Total år 

2019 
1.000 kr. 

-29.261 

1.000 kr. 

-28.488 

127 

-29.261 -28.615 

0 

0 539 

 

539 

  

-29.261 -28.076 

-26.314 

114 

-26.428 

0 

602 

602 

-25.826 

Note 14 - Værdi af CO2  kvoter 

      

Budget 

Total år 

2020 

  

   

Realiseret 

Total år 

2020 

   

Realiseret 

Total år 

2019 
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Note 15 - Anlægsaktiver 
Realiseret 

Total år 

2019 

  

Alle Anlægsaktiver 
1.000 kr. 1.000 kr. 

Anskaffelsessum pr. 1. januar 2.227.460 2.196.454 

Årets tilgang 87.990 31.006 

Årets afgang -561.407 0 

Anskaffelsessum pr. 31. december 1.754.043 2.227.460 

Afskrivninger pr. 1. januar -931.839 -851.043 

Årets afskrivninger -83.046 -80.795 

Årets afgang afskrivninger 561.407 0 

Afskrivninger pr. 31. december -453.478 -931.838 

Bogført værdi pr. 31. december 1.300.565 1.295.622 

Anlægsaktiverne kan specificeres afdelingsvis således: 

  

Norfors Fjernvarme 

  

Anskaffelsessum pr. 1. januar 570.223 568.661 

Årets tilgang 42.276 1.563 

Årets afgang -43.114 0 

Anskaffelsessum pr. 31. december 569.385 570.223 
Afskrivninger pr. 1. januar -242.123 -214.768 

Årets afskrivninger -28.719 -27.355 

Årets afgang afskrivninger 43.114 0 

Afskrivninger pr. 31. december -227.728 -242.123 

Bogført værdi pr. 31. december 341.657 328.100 

Nivå Fjernvarme 

  

Anskaffelsessum pr. 1. januar 57.971 50.033 

Årets tilgang 8.266 7.938 

Årets afgang -12.224 0 

Anskaffelsessum pr. 31. december 54.013 57.971 
Afskrivninger pr. 1. januar -24.476 -22.047 

Årets afskrivninger -3.039 -2.429 

Årets afgang afskrivninger 12.224 0 

Afskrivninger pr. 31. december -15.291 -24.476 

Bogført værdi pr. 31. december 38.721 33.495 

Fredensborg Fjernvarme 

  

Anskaffelsessum pr. 1. januar 4.405 4.645 

Årets tilgang 0 -240 

Årets afgang 0 0 

Anskaffelsessum pr. 31. december 4.405 4.405 
Afskrivninger pr. 1. januar -432 -129 

Årets afskrivninger -294 -303 

Årets afgang afskrivninger 0 0 

Afskrivninger pr. 31. december -726 -432 

Bogført værdi pr. 31. december 3.679 3.973 
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Realiseret 

Total år 

2020 

  

   

Realiseret 

Total år 

2019 

Note 15 - Anlægsaktiver (fortsat) 

  

   

    

Norfors Kraftvarme 
1.000 kr. 1.000 kr. 

Anskaffelsessum pr. 1. januar 1.486.420 1.468.608 
Årets tilgang 31.641 17.812 
Årets afgang -453.464 0 

Anskaffelsessum pr. 31. december 1.064.597 1.486.420 
Afskrivninger pr. 1. januar -590.551 -545.125 
Årets afskrivninger -45.730 -45.426 
Årets afgang afskrivninger 453.464 0 

Afskrivninger pr. 31. december -182.817 -590.551 

Bogført værdi pr. 31. december 881.780 895.869 

Norfors Affald 

  

Anskaffelsessum pr. 1. januar 351 351 
Årets tilgang 166 0 
Årets afgang -351 0 

Anskaffelsessum pr. 31. december 166 351 
Afskrivninger pr. 1. januar -351 -351 
Årets afskrivninger -6 0 
Årets afgang afskrivninger 351 0 

Afskrivninger pr. 31. december -6 -351 

Bogført værdi pr. 31. december 160 0 

Genbrugspladser 

  

Anskaffelsessum pr. 1. januar 80.187 76.815 
Årets tilgang 3.392 3.372 
Årets afgang -42.563 0 

Anskaffelsessum pr. 31. december 41.016 80.187 
Afskrivninger pr. 1. januar -54.661 -51.408 
Årets afskrivninger -3.626 -3.253 
Årets afgang afskrivninger 42.563 0 

Afskrivninger pr. 31. december -15.724 -54.661 

Bogført værdi pr. 31. december 25.292 25.526 

Genbrugsgården 

  

Anskaffelsessum pr. 1. januar 17.527 17.389 
Årets tilgang 1.464 138 
Årets afgang -3.869 0 

Anskaffelsessum pr. 31. december 15.122 17.527 
Afskrivninger pr. 1. januar -11.774 -10.844 
Årets afskrivninger -1.017 -930 
Årets afgang afskrivninger 3.869 0 

Afskrivninger pr. 31. december -8.922 -11.774 

Bogført værdi pr. 31. december 6.199 5.752 

44 



Note 15 - Anlægsaktiver (fortsat) 

 

Realiseret  a  
Total år 

2020 

 

Realiseret 

Total år 

2019 

    

Administrationen 
1.000 kr. 1.000 kr. 

Anskaffelsessum pr. 1. januar 10.377 9.954 
Årets tilgang 785 423 

Årets afgang -5.822 0 

Anskaffelsessum pr. 31. december 5.340 10.377 

Afskrivninger pr. 1. januar -7.470 -6.371 
Årets afskrivninger -615 -1.099 

Årets afgang afskrivninger 5.822 0 

Afskrivninger pr. 31. december -2.263 -7.470 

Bogført værdi pr. 31. december 3.077 2.907 

Anlæg under opførelse 

  

Fredensborg Fjernvarme -1.024 -374 

Norfors Kraftvarme 13.452 23.966 

Norfors Fjernvarme 14.948 45.814 

Nivå Fjernvarme 9.812 13.447 

Anlæg under opførelse i alt 37.188 82.853 

Afsluttede anlægsarbejder 

  

Norfors Fjernvarme 42.276 1.563 
Nivå Fjernvarme 8.266 7.938 
Fredensborg Fjernvarme 0 -240 
Norfors Kraftvarme 31.641 17.812 

Norfors Affald 166 0 
Genbrugspladser 3.392 3.372 

Genbrugsgården 1.464 138 

Administration 785 423 

Afsluttede anlægsarbejder i alt 87.990 31.006 
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Realiseret 

Total år 

2020 

Realiseret 

Total år 

2019 

Alle Anlægsaktiver 

Anskaffelsessum pr. 1. januar 

Årets tilgang 

Idrifttaget i året 

Anskaffelsessum pr. 31. december 

1.000 kr. 1.000 kr. 

82.853 56.579 

42.325 47.840 

-87.990 -21.565 

37.188 82.853 

Note 17 - Finansielle anlægsaktiver 

 

Realiseret 

Total år 

 

Alle Anlægsaktiver 
AFATEK A/S (nominelt 1.037.600) 

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab 

Alfa Specialaffald 

Obligationer 

Helsingør Kraftvarmeværk A/S (nominelt 167.000) 

DFF-EDB A.m.b.a. 

Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. 

Finansielle anlægsaktiver i alt 

1.000 kr. 1.000 kr. 

1.738 1.738 

30 25 

0 1.000 

0 0 

167 167 

1 1 

25 25 

1.961 2.956 
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Realiseret 

Total år 

2020 

Note 18 - Egenkapital 

Realiseret 

Total år 

2019 

 

1.000 kr. 1.000 kr. 

Primo egenkapital 7.980 6.039 
Årets resultat -10.245 1.941 

Ultimo egenkapital - Norfors Kraftvarme -2.265 7.980 

Primo egenkapital 53.856 53.583 
Årets resultat 979 273 

Ultimo egenkapital - Norfors Affald 54.836 53.856 

Primo egenkapital 5.305 7.776 
Årets resultat -9.011 -2.471 

Ultimo egenkapital - Genbrugspladser -3.706 5.305 

Primo egenkapital -3.462 -2.436 

Årets resultat 155 -1.026 

Ultimo egenkapital- Genbrugsgården -3.306 -3.462 

Primo egenkapital -103 0 
Årets resultat -347 -103 

Ultimo egenkapital - Allerød og Holte -450 -103 

Primo reserve for dagsværdireg. af finansielle instrumenter -94.288 -66.988 
Årets regulering af finansielle instrumenter 94.288 -27.300 

Reserve for dagsværdireg.af finansielle instrumenter 0 -94.288 

Ultimo egenkapital -I/S Norfors 45.108 -30.711 

Interessentskabet ejes jf. vedtægternes § 5 af interessenterne i følgende forhold: 

 

Allerød Kommune 12,2% 12,2% 
Fredensborg Kommune 19,4% 19,4% 
Helsingør Kommune 29,7% 29,7% 
Hørsholm Kommune 11,8% 11,9% 

Rudersdal Kommune 26,9% 26,8% 

Primo egenkapital -5.093 171 

Årets resultat -4.015 -5.264 

Ultimo egenkapital - Norfors Fjernvarme -9.108 -5.093 

Primo egenkapital 6.912 5.451 
Årets resultat 1.372 1.461 

Ultimo egenkapital - Nivå Fjernvarme 8.284 6.912 

Primo egenkapital -375 -80 

Årets resultat -81 -295 

Ultimo egenkapital - Fredensborg Fjernvarme -456 -375 

Ultimo egenkapital i alt 43.828 -29.268 
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SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER 

Leje af bygning ved Opnæsgård - Kontrakt om leje af bygning til fjernvarme-
central ved Opnæsgård. Lejemålet har 3 års opsigelsesfrist. Årlig leje udgør 
131.000 kr. 

Leje af del af bygning i Øverød - Kontrakt om leje af areal i bygning i Øverød-
centralen (Holte Fjernvarme). Lejemålet har 5 års opsigelsesfrist. Årlig leje udgør 
151.000 kr. 

Leje af grund i Hørsholm - Aftale om leje af et areal på 140 m2  af Grundejer-
foreningen 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 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 28.000 kr. 

Leje af grund i Nivå - Kontrakt om leje af grund til varmecentral i Nivå belig-
gende ved Nivå Centret. Lejemålet kan opsiges af I/S Norfors med 1 års varsel. 
Årlig leje udgør 76.000 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 I/S 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 grundvandet. 

Selvskyldnergaranti for Genbrugsgården - Sikkerhedsstillelse på 1,2 mio. kr. 
over for Miljøstyrelsen vedrørende retablering af lossepladsens område efter 
nedlukning af pladsen. 

Selvskyldnergaranti for røggasrensningsprodukter - Sikkerhedsstillelse på 
300.000 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 friholdelses-
erklæringer på 23,3 mio. kr. og 236,3 mio. kr. af de stillede selvskyldnerkautioner, 
som Helsingør Kommune har stillet for Forsyning Helsingørs lånoptagelse i Kommune 
Kredit. Ligeledes er der underskrevet friholdelsesaftale om, at Forsyning Helsingør 
A/S og I/S Norfors forholdsmæssigt skal bære de omkostninger, der er forbundet 
med, at de over for Energistyrelsen stillede garantier eventuelt aktualiseres. 

Leasingkontrakter biler - Der et indgået en række leasingkontrakter på biler 
med en løbetid på 1-5 år. Den årlige leasingforpligtelse udgør 649.000 kr. 
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