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Ny retning for Norfors
Bestyrelsen for Norfors ønsker ny profil i spidsen for Norfors og
har derfor besluttet at sige farvel til direktør Tonny Juul Jensen,
der har stået i spidsen for Norfors de seneste 27 år.
Bestyrelsen for Norfors og direktør for Norfors Tonny Juul Jensen
ophører efter fælles forståelse samarbejdet. Fremtidens
udfordringer gør, at bestyrelsen vurderer, at det nu er tid til en
ny profil på posten som direktør for Norfors.
Både varme- og affaldssektoren står over for store forandringer,
der kræver, at Norfors ny-orienterer sin strategi. Bestyrelsen
ønsker, at Norfors styrker sin udvikling i forhold til de
udfordringer i energiforsyningen, som vi står i, og samtidigt
styrker fokus på selskabets bidrag til klimaindsatsen og den
grønne omstilling.
Norfors er et selskab med stabil og sikker drift, men der er behov
for at styrke fokus på dialogen med borgerne og
ejerkommunerne.
Formand for bestyrelsen, Hørsholms borgmester Morten Slotved
udtaler: ”Jeg vil gerne takke Tonny Juul Jensen for hans store
indsats hos Norfors og for det gode samarbejde, der har været
med mig som formand og resten af bestyrelsen. Tonny har vist
sine kompetencer i kamp mod Folketingets planer om bl.a. at
afvikle Usserødværket, som er Norfors’ forbrændingsanlæg. Han
seneste store indsats har været at stå i spidsen for en
udrulningsplan for fjernvarme i vores forsyningsområde og ved
udformningen af en masterplan for udvikling af Norfors’ faciliteter
på Kærvej i Hørsholm. Norfors er en driftssikker virksomhed,
som der nu er behov for, at vi sætter en ny retning for.”
Tonny Juul Jensen har i hele sin mangeårige karriere været
specialist inden for affald, energi og miljø. Udover at være
direktør for Norfors, er han bestyrelsesmedlem i Dansk
Restaffaldshåndtering A.M.B.A, I/S Alfa Specialaffald, AFATEK
A/S og Helsingør Kraftvarmeværk A/S.
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Tonny Juul Jensen udtaler: ”Det er med vemod, at jeg nu siger
farvel til Norfors, men jeg kan samtidig se tilbage på 27 gode år i
en virksomhed med højt fagligt niveau og fantastiske
medarbejdere. Jeg er stolt over, at Norfors er bragt hen til, hvad
virksomheden er i dag”.
Tonny Juul Jensen stopper i Norfors den 31. oktober 2022.

Yderligere oplysninger:
Formand for bestyrelsen, Morten Slotved – 2459 6677
Næstformand for bestyrelsen, Karsten Längerich – 3061 7741
Faktaboks om Norfors

Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. Norfors
er ejet af Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal
kommuner, der i alt omfatter ca. 212.000 indbyggere.
Norfors hovedformål er på et højt fagligt niveau at drive en effektiv
forsyningsvirksomhed indenfor miljø- og energiområdet i nært
samarbejde med ejerkommunerne gennem arbejde med bl.a.





Affaldsforbrænding
Energiproduktion
Fjernvarmeforsyning
Genanvendelse, genbrug, deponering og specialbehandling
af affald
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