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FORMANDENS BERETNING

Frederikshavn Forsyning har med sine datterselskaber til formål at levere sikre forsyninger til konkurrencedygtige 

priser til vores mange kunder - under en stadig skærpet hensyntagen til klima og miljø.

Med dette for øje er det endnu engang med tilfredshed, at jeg kan aflægge beretning for det forløbne år. Trods et år 

med store ændringer i rammebetingelserne, en fortsat øget kompleksitet i den økonomiske regulering af forsynings-

branchen som helhed samt væsentlige omlægninger af opgavefordeling og forretningsgange i elsektoren er det 

lykkedes os at fastholde og omsætte den overordnede målsætning til praksis.

  

Årets økonomiske nøgletal for koncernen viser det tydeligt:

• Omsætningen blev realiseret gennem stabile eller faldende priser og landede på næsten 500 mio. kr., hvilket er 

       som forventet og på niveau med sidste år

• Antallet af kunder har generelt været stigende, og i Frederikshavn Elhandel oplevede vi en stigning 

       specielt mod slutningen af året på omkring 5 %. De senere års nedgang på dette område er således vendt

• De fortsatte bestræbelser på effektivisering blev realiseret, således at bemandingen i året blev reduceret med  

2,5 %

• Administrationsomkostninger beløb sig til 37,3 mio. kr. mod 41,1 mio. kr. i 2015 – en reduktion på 9 %

• Årets resultat efter skat blev 40 mio. kr. mod 24,2 mio. kr. i 2015

• På anlægssiden var der ligeledes et højt aktivitetsniveau, og de samlede investeringer blev på 225 mio. kr. mod 

       158 mio. kr. i 2015

• Indeståender er reduceret med 64 mio. kr. samtidig med, at den langfristede finansiering er reduceret med 

       10 mio. kr.

• Indeståender udgjorde ved udgangen af året 139 mio. kr., mens den langfristede finansiering udgjorde  

514 mio. kr
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Vand til Skagen

Som en del af projektet med at føre vand fra Tolne til Skagen har 

vi i 2016 etableret 3,6 km vandledning fra Bunken til Hulsig. En 

etape på over 30 km vandledning på strækningen er nu gennem-

ført. Ledningen skal sikre, at Skagens-området i fremtiden har rent 

drikkevand, og den leverer på nuværende tidspunkt ca. halvdelen 

af vandforbruget i Skagen. Den øvrige del pumper vi stadig om-

kring Skagen Vandværk. Projektet omfatter endvidere, at vandvær-

ket i Tolne bliver udbygget. Vi forventer, at dette projekt er færdigt 

i 2017.

Sikring af grundvandsressourcer

Den afledte reduktion af oppumpningen af drikkevand fra områderne ved Skagen medfører naturligt et større træk 

på vandboringerne i Åsted og Tolne. Dette har bevirket, at bestyrelsen aktivt sammen med Frederikshavn  

Kommune har arbejdet for at sikre vore boringer ved Åsted mod udlægning til råstofudvinding i området, som 

muligvis vil kunne forurene vore grundvandsvandressourcer. Sideløbende er eksisterende boringer sikret mod  

forurening gennem dyrkningsaftaler med de lodsejere, der dyrker de pågældende arealer. Endelig er vi i gang med 

at afsøge mulige egnede områder, hvor fremtidig vandudvinding vil kunne finde sted.

Fjernaflæsning

Vi har i 2016 skiftet i alt 56.000 målere til fjernaflæste målere. Det samlede projekt har stået sin prøve ved års-

aflæsningen 2016/17, som er blevet afviklet uden væsentlige problemer. Enkelte målere mangler fortsat at blive 

skiftet. Dette gør sig gældende på steder, hvor særlige forhold besværliggør processen. 

Hvile i sig selv

Resultaterne i de enkelte selskaber varierer, men de giver alle overskud. Alle selskaber drives i realiteten efter ”hvile 

i sig selv” princippet. Dette betyder, at hvert selskabs overskud forbliver i selskabet og indgår i de følgende års drift, 

anlæg, eller tilbagebetales til det pågældende selskabs kunder i form af ekstraordinære prisnedsættelser. Der er 

således ingen, der trækker penge ud af selskaberne til andre formål. Dette gælder også den på det seneste meget 

omtalte ”fri egenkapital” i varmeselskaber. Som de fleste andre lignende selskaber vil vi få mulighed for at forrente 

og udbetale forrentningen til ejeren, som i vores tilfælde er kommunen. Frederikshavn Kommune har ingen inten-

tioner om at udnytte denne såkaldte "fjernvarme finte"

Store projekter 

2016 har været et spændende år for Frederikshavn Forsyning. Et år med højt tempo og store udfordringer. Udover 

vores normale driftsaktiviteter har vi arbejdet på en lang række store anlægsprojekter, hvoraf de væsentligste er:
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Fremtidig varmeproduktion

Omlægningen på energiområdet bevirker, at Frederikshavn Varme med 

udgangen af 2018 mister det årlige grundbeløb. Dette beløb modta-

ger Frederikshavn Varme for at være leverandør af reserve elkraft til det 

danske elnet med det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg på Vendsysselvej. 

Dermed bliver den fortsatte drift af anlægget uøkonomisk, og vi er derfor 

i gang med at finde alternative løsninger for at kunne fastholde den lave 

varmepris. Løsningsmulighederne peger i retning af en langt mere CO
2 

neutral varmeproduktionsenhed - sandsynligvis kombineret med udnyttel-

se af overskudsvarme fra industrianlæg. Dette er i lighed med det projekt, 

som Forsyningen siden 2015 har drevet sammen med MAN Diesel, hvor 

den billige overskudsvarme fra MAN Diesel kommer Forsyningens varme-

kunder til gavn.

Ressourceudnyttelse

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at husholdningsaffaldet fremover 

skal sorteres i en organisk og i en brændbar del. Den organiske del vil bli-

ve udnyttet til produktion af biogas på eksisterende anlæg. Dermed vil vi 

kunne udnytte energien, som bliver udledt ved afgasning af det organiske 

affald. På renseanlæggene i Skagen og Frederikshavn afgasser vi spilde-

vandet allerede i dag. Dermed udnytter vi energien til drift af anlæggene, 

og den overskydende del sælger vi. I de kommende år vil vi sikre en langt 

bedre udnyttelse af de store energimængder, der er bundet i spildevandet 

fra blandt andet fiskeindustrierne i Skagen. Aktuelt arbejder vi på et fælles 

projekt sammen med Skagen Varmeværk og fiskeindustrierne, hvor vi 

med ny teknologi fremover vil kunne udtrække meget store mængder 

energi fra fiskeindustriens spildevand, som vil kunne omdannes til varme 

for Skagen Varmeværks kunder.

Klimasikring

De ændrede klimaforhold, som har medført meget kraftige regnskyl, har nødvendiggjort, at Forsyningen deltager i 

klimasikringsprojekter. Vi har derfor i samarbejde med Frederikshavn Kommune etableret en dæmning ved Elling Å 

samt etablereret en regnvandssø i Skagen nordby. Herudover har vi fortsat en langsigtet plan om at separatkloake-

re i tættere bebyggede områder, hvilket har betydet længevarende kloakarbejder i Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Udover de nævnte anlægsprojektet har Forsyningen arbejdet på en lang række mindre projekter, der alle har til 

formål at sikre forsyningerne til vore kunder. I det forløbne år har vi samtidig igangsat en række projekter, der teg-

ner Forsyningen i forandring over de kommende år. Udviklingen i teknologi og de skærpede krav fra regeringen til 

den fremtidige drift af forsyningsselskaber muliggør og nødvendiggør, at vi sætter mere fart på grøn omstilling og 

ressourceudnyttelse.
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Stabil kurs

For mig at se har Forsyningen gennem en årrække været i en stabil kurs, hvor Frederikshavn Kommunes ønske om, 

at Forsyningens virke skal komme kommunes borgere og Forsyningens kunder til gode. Forsyningen har for alvor 

placeret sig som et væsentligt element i kommunens strategi om at fastholde, tiltrække og udvikle erhverv og bo-

sætning i vores kommune. Konkurrencedygtige priser og sikre forsyninger giver os alle et godt afsæt for fremtiden.

Kontinuerlige effektiviseringer

Siden vi etablerede koncernen i 2007, har effektivisering været et gennemgående tema. Vores eget mål har hele 

tiden været at udnytte koncernstrukturen optimalt til at effektivisere alle selskabernes drift. Dette har medført, at det 

samlede antal medarbejdere løbende er blevet reduceret. Forsyningsselskabers driftsudgifter bliver årligt sammen-

lignet, og de statslige tilsynsmyndigheder pålægger hvert år nye besparelseskrav for de enkelte selskaber. 

Frederikshavn Forsyning har for alle sine selskaber hidtil holdt sig langt bedre end de pålagte krav, og senest er 

Frederikshavn Elnet A/S af Energitilsynet blevet placeret som Danmarks mest effektive elnet selskab. Denne effekti-

vitet kommer direkte vores mange kunder til gavn i form af attraktive priser på vores produkter.

Jens Ole Jensen 
Bestyrelsesformand 

Frederikshavn Forsyning A/S

Terrortrussel

2016 har desværre nationalt og internationalt været præget af terror, og samtidig har udviklingen i it-kriminalitet væ-

ret meget drastisk. Hackerangreb er blevet en dagligdags trussel for os alle, og muligheden for at forstyrre væsentli-

ge samfundsinteresser gennem påvirkningen af vore forsyninger er desværre en trussel, vi må tage meget alvorligt. 

Forsyningen har naturligvis taget udfordringen op og har styrket indsatsen på it-sikkerhedssiden. Dette har vi gjort 

for at sikre forsyningerne til kunder og samarbejdspartnere og for at værne om de persondataoplysninger, som vi er 

i besiddelse af i forbindelse med vores kundeforhold.



Regnskab for koncernen Frederikshavn Forsyning

Resultatopgørelse

Nettoomsætning            497.452          503.969 

Produktionsomkostninger          - 263.139     -283.624 

Afskrivninger          -141.986 -139.189 
 

Bruttoresultat  92.327              81.156 
 

Distributionsomkostninger                                                 -2.863               -2.461 
 

Administrationsomkostninger                                          -38.478            -41.081 

Resultat før finansielle poster                                        50.986             37.614 
 

Finansielle poster netto                                                        -8.441             -11.617 
 

Resultat før skat                                                                  42.545             25.997 

Koncernen i tal 7
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Passiver

Selskabskapital   25.000    25.000                  

Reserve for opskrivning              1.262.651          1.262.658            

Overført resultat  1.215.325 1.174.292  

Egenkapital  2.502.976 2.461.950 
 

Hensættelse til udskudt skudt skat   358.572 356.762 

Hensatte forpligtelser  358.572 356.762 

Kreditinstitutter  514.292 524.168                                      

Periodeafgrænsningsposter langfristet gæld   182.480    185.191

Langfristet gæld  696.772 709.359                                           
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser                      110.720 102.899                        

Selskabsskat     -16.655 -17.409                                       

Overdækning  6.228 18.915                                                  

Anden gæld  53.771 56.522 

Kortfristet gæld         154.064          160.927                      
 
Passiver i alt  3.712.384 3.688.998 
                                              

      2016       2015
t. kr. t. kr. 

Grunde og bygninger     70.750   72.855    

Produktionsanlæg og maskiner   3.133.069   3.079.953 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     69.605  71.473

Indretning af lejede lokaler       33.561   35.408 

Materielle anlægsaktiver under udførelse    83.272  47.832 

Materielle anlægsaktiver   3.390.257  3.307.521 
 

Andre værdipapirer og kapitalandele   768  768

Andre finansielle tilgodehavender                                     2.831  2.747

Finansielle anlægsaktiver                                                3.599  3.515

Anlægsaktiver   3.393.856  3.311.036 
 

Råvarer og hjælpematerialer   1.517                  1.018 

Færdigvarer og handelsvarer   7.818                 9.262 

Varebeholdninger                                                             9.335              10.280 
 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser          126.288              115.582 

Underdækning   9.508   20.804 

Andre tilgodehavender                                             33.990               28.387 

Tilgodehavender                                                    169.786            164.773 
 

Likvide beholdninger                                               139.407            202.909 
 

Omsætningsaktiver                                                   318.528            377.962 
 

Aktiver i alt  3.712.384  3.688.998

Balance
Aktiver

      2016       2015
t. kr. t. kr. 



Selskabskapital   25.000    25.000                  

Reserve for opskrivning              1.262.651          1.262.658            

Overført resultat  1.215.325 1.174.292  

Egenkapital  2.502.976 2.461.950 
 

Hensættelse til udskudt skudt skat   358.572 356.762 

Hensatte forpligtelser  358.572 356.762 

Kreditinstitutter  514.292 524.168                                      

Periodeafgrænsningsposter langfristet gæld   182.480    185.191

Langfristet gæld  696.772 709.359                                           
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser                      110.720 102.899                        

Selskabsskat     -16.655 -17.409                                       

Overdækning  6.228 18.915                                                  

Anden gæld  53.771 56.522 

Kortfristet gæld         154.064          160.927                      
 
Passiver i alt  3.712.384 3.688.998 
                                              

BESTYRELSE
FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S 

Jens Ole Jensen
Bestyrelsesformand

Jens Hedegaard Kristensen
Næstformand

Peter Høstgaard-Jensen
Bestyrelsesmedlem

Jan Karlsson
Medarbejderrepræsentant

Ole Hansen 
Medarbejderrepræsentant

DIREKTION OG LEDELSE
FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S 

Claus Reimann Petersen
Administrerende direktør

Tore Vedelsdal 
Direktør Frederikshavn Affald 
A/S og forsyningschef 
Frederikshavn Elnet A/S, 
Frederikshavn Elhandel A/S 
og Frederikshavn Forsyning 
Erhverv A/S 

Annette Jensen
Administrationschef

Per Udholm Knudsen
Økonomichef

Lars Buchholtz Østergaard 
Forsyningschef Frederikshavn 
Vand A/S og Frederikshavn 
Varme A/S 

René Hansen
Forsyningschef Frederikshavn 
Spildevand A/S
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Peter Bak Friggard
Bestyrelsesmedlem

Steen Møller Andersen
Forbrugervalgt bestyrelses-
repræsentant
Frederikshavn Vand A/S og 
Frederikshavn Spildevand A/S

Børge Egebak Jensen
Forbrugervalgt bestyrelses-
repræsentant
Frederikshavn Vand A/S og 
Frederikshavn Spildevand A/S



FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S



Frederikshavn Forsyning er i sin nuværende struktur etableret ved kommunesammenlægningen i 2007, hvor Skagen, 

Frederikshavn og Sæby Kommuners forsyningsvirksomheder blev samlet og selskabsdannet i Frederikshavn Forsyning 

A/S. Frederikshavn Forsyning har efterfølgende overtaget affaldsselskabet AVØ og Frederikshavn Forbrænding fra 

Frederikshavn Kommune og Dong. Frederikshavn Forsyning er 100 % ejet af Frederikshavn Kommune.

Strategi 
Forsyningens strategi tager naturligt udgangspunkt i det kommunale ejerskab, og at Forsyningens primære virke er  

indenfor Frederikshavn Kommunes geografiske udstrækning.

Kunder

• Opretholde og optimere forsyningssikkerhed blandt andet ved et stærkt fokus på klimatilpasninger

• Udvikle og udøve kundeservice bedre end det forventelige

• Fastholde og om muligt udbygge kundeunderlaget

• Tæt samspil med erhvervs- og storkunder med henblik på at skabe optimale rammer

Produkter

•  Levere produkter og ydelser, der som minimum opfylder lovgivningens krav

•  Sikre at produkter i større og større grad tager hensyn til klima og miljø

Økonomi og priser

• Udvise økonomisk ansvarlighed i alle forhold

• Sikre konkurrencedygtige priser og en jævn prisudvikling

• Sikre økonomisk handlefrihed ved fokus på gældsafvikling og afbalancerede investeringsplaner 

Organisation og personale

• Etablere et konstruktivt samspil med erhvervslivet i kommunen og naboaktører i forsyningssektoren

• Vedligeholde og udbygge den forsyningsmæssige infrastruktur, så den til stadighed understøtter og 

       fremmer udviklingen i kommunen. 

• Understøtte Frederikshavn Kommunes udviklingsprojekter, hvor det er relevant 

• Udnytte koncernstrukturen til optimering af driften i selskaberne

• Sikre et godt og konstruktivt samspil mellem ledelse og medarbejdere ved størst mulig medinddragelse 

        i beslutningsprocessen

• Sikre medarbejdernes udvikling gennem kurser og efteruddannelse

• Sikre medarbejdernes trivsel ved at etablere et sundt og berigende arbejdsmiljø

Frederikshavn Forsyning A/S 11
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Frederikshavn Forsyning A/S - koncernstruktur

Frederikshavn Forsyning A/S

Frederikshavn 
Forsyning 

Erhverv A/S

Frederikshavn 
Elnet A/S

Frederikshavn 
Elhandel A/S

Frederikshavn 
Vand A/S

Frederikshavn 
Varme A/S

Frederikshavn 
Spildevand A/S

Frederikshavn 
Affald A/S 

Frederikshavn Forsyning 
A/S – det naturlige valg 
inden for de respektive 
forsyningsarter/-områder.

Frederikshavn Forsyning vil være kendt for:
Saglighed, nøgternhed, 
grundighed og kvalitet

Åbenhed, troværdighed og respekt overfor 
kunder og samarbejdspartnere

Hurtig og smidig reaktion påopståede 
problemer 

 ”Den gode service”
Effektivitet og rationalitet
Økonomisk ansvarlighed

Hensyntagen til klima og miljø
Den attraktive arbejdsplads

Vision

Værdigrundlag

Mission

Multikoncernens mission er at 
producere, fremskaffe og distri-

buere og sælge elektricitet, varme 
og vand samt at aflede, bortskaffe 
og behandle spildevand og affald. 

Herudover leverer koncernen ydel-
ser, der er knyttet til opgaven som 
forsyningsvirksomhed i henhold til 

gældende lovgivning. 





Regnskab for moderselskabet Frederikshavn Forsyning A/S

Kundeservice i tal

• Besvaret 35.495 telefonopkald

• 83 % af disse telefonopkald er besvaret inden for to minutter

• Besvaret cirka 17.000 mails

• Besvaret 95 % af alle modtagne mails, som kræver svar, inden for fem hverdage

• Udsendt 223.000 faktureringer

• 81 % af kunderne betaler regningen via Betalingsservice

• 18 % af kunderne modtager regninger via E-Boks (man kan godt være tilmeldt både BS og E-boks)

• 11 % af kunderne modtager regninger via mail 

• 5-8 % af kunderne modtager papirregninger

Kunderne er centrale for vores virke. Vi er dagligt i kontakt med et meget stort antal kunder, der 

henvender sig til os om vores produkter. 

I 2016 har Kundeservice i Frederikshavn Forsyning haft følgende aktiviteter:

Koncernintern omsætning 382.241                    304.202                                                  

Anden omsætning  5.245                         4.635 

Omsætning i alt                    387.486                    308.837

Koncerninterne produktionsomkostninger   -347.545                   -240.728 

Produktionslønninger                                              -1.122                      -31.667 

Lokaleomkostninger  -2.944      -2.686

Andre produktionsomkostninger -6.147                      -6.490

Afskrivninger                -4.579   -5.435  

Produktionsomkostninger -362.337                 -287.006 
 

Bruttoresultat 25.149 21.831 

Distributionsomkostninger                 -1.167  -1.212

Gager administration -4.703   -4.711

It omkostninger -7.665  -10.039

Andre administrationsomkostninger  -2.338  -3.500

Administrationsomkostninger i alt -14.706  -18.250 
 

Resultat før finansielle poster                                         9.276 2.369 

Finansielle poster netto                                                           25                          -277  
 

Resultat før skat 9.301 2.092

                                                   

Resultatopgørelse

Frederikshavn Forsyning A/S14

      2016       2015
t. kr. t. kr. 
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Passiver

Selskabskapital  25.000 25.000                                                                                         

Opskrivningshenlæggelser 1.262.475  1.262.475 

Overført resultat                                                         1.215.325 1.174.292

Egenkapital i alt                                                         2.502.800 2.461.767 
 

Hensatte forpligtelser    2.521 2.233                                                 
 

Kommunekredit                                                                  4.219  14.049                             

Langfristet gæld i alt                                                        4.219    14.049  

Leverandører af varer og tjenesteydelser        54.034       61.609                    

Selskabsskat       -13.069  -13.025                                                   

Intern gæld                                                                      119.034  113.583                                                                                                                      

Anden gæld 36.534    33.278                                                                                                                                                  

Kortfristet gæld 196.533 195.445   
 

Passiver i alt 2.706.073 2.673.494                                 

      2016       2015
t. kr. t. kr. 

Balance
Aktiver

Grunde og bygninger 49.240   50.601    

Køretøjer 7.685 7.044    

Inventar og driftsmidler 2.228 3.484   

Anlæg under opførelse 98 288   

Materielle anlægsaktiver i alt 59.251 61.417  
 

Kapitalandele døtre 2.417.085 2.383.305   

Finansielle anlægsaktiver i alt 2.417.085 2.383.305  
 

Anlægsaktiver i alt 2.476.336 2.444.722  
 

Varebeholdninger 7.818 9.262  

Eksterne tilgodehavender 11.555 10.097   

Andre tilgodehavender -7.429 -5.489   

Interne tilgodehavender 177.635 153.536   

Tilgodehavender i alt  181.761 158.144 
 

Likvider 40.158 61.366  

Omsætningsaktiver i alt 229.737 228.772 
 

Aktiver i alt 2.706.073 2.673.494  

                                

      2016       2015
t. kr. t. kr. 



FREDERIKSHAVN ELNET A/S



Frederikshavn Elnet forsyner cirka 22.000 kunder med strøm i Sæby, Strandby, 
Frederikshavn by og det meste af Elling. Kunderne er både private husstande 
og virksomheder. På årsbasis leverer vi ca. 180.000 MWh gennem nettet.                                           

Året der gik

Landets mest effektive 
Ved Energistyrelsens årlige gennemgang af de dan-

ske netselskabers effektivitet (benchmarking) kom 

Frederikshavn Elnet ud med den bedste vurdering 

af alle. Det vil sige, at i forhold til nettets størrelse, 

tæthed af kunder og leveringssikkerhed er nettet det 

billigst drevne. Det giver også udslag i relativt lave 

nettariffer for kunderne. Effektiviteten er vel at mærke 

opnået, uden at det er gået ud over forsyningssikker-

heden.

Frederikshavn Elnet har gennem året opnået gode resulta-

ter. Dette ses blandt andet i den nationale benchmarking, 

hvor vi igen er blevet kåret som det mest effektive net-

selskab i Danmark.

De grønne markeringer viser, i hvilke områder i Frederikshavn 
Kommune vi forsyner med el.

Frederikshavn Elnet A/S 17



Fjernaflæsning af forbrug på el, 
vand og varme
98 % af Forsyningens kunder har i løbet af 2016 fået skiftet el-, 

vand- og varmemålere til fjernaflæste målere. De nye målere er 

helt almindelige målere, men med en indbygget radiosender, 

der automatisk sender aflæsninger direkte til Forsyningen. Vi 

kan samtidig overvåge, om der sker en pludselig ændring – for 

eksempel som følge af fejl. Det vil derfor også blive nemmere at 

finde frem til driftsforstyrrelser. For kunderne betyder det sam-

tidig, at de selv kan følge deres forbrug time for time på alle de 

forsyningsarter, de har hos os. De fjernaflæste målere har allerede 

vist sig at være en succes, da den årlige aflæsning og afregning 

går meget nemmere for kunderne. Kunderne kan også selv få et 

samlet overblik over deres forbrug via appen minForsyning.

Frederikshavn Elnet A/S

Regnskab for Frederikshavn Elnet A/S

Nettarif   18.517          11.643                                                     

Abonnementer                                                                  11.495                      17.024

Investeringsbidrag, periodiserede (40 år)                           948                         909 

Regulering over/underdækning               -1.865          3.822                                              

Anden omsætning                                                                  115                            64                                                                                                   

Omsætning i alt                                   29.210                     33.462 
 

Nettab      -1.595                      -4.418 

Drift af net                                                           -6.000              -5.138            

Andre produktionsomkostninger                                      -413                        -393

Energirådgivning og forbrugerinformation                 -2.233                 -3.587  

Afskrivninger                                                                   -12.429                    -11.368

Produktionsomkostninger i alt                                 -22.670                  -24.904 
 

Bruttoresultat                                                                   6.540                       8.558 
 

Distributionsomkostninger                                                -345                         -380 
 

Leje af administration                                                      -2.990                      -2.992                           

Andre administrationsomkostninger                                -201                         -567                                                                                   

Administrationsomkostninger i alt                              -3.191                      -3.559                                 
 

Resultat før finansielle poster                                      3.004                     4.619

Finansielle poster netto                                                      -214                       -285               
 

Resultat før skat                                                              2.790                        4.334 

 

Mængder: 

Salg af MWh i perioden                                               175.416                   181.833  

Køb af MWh i perioden                                               188.222                    188.849

Resultatopgørelse

t. kr. 
      2016

t. kr. 
      2015
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Nettarif   18.517          11.643                                                     

Abonnementer                                                                  11.495                      17.024

Investeringsbidrag, periodiserede (40 år)                           948                         909 

Regulering over/underdækning               -1.865          3.822                                              

Anden omsætning                                                                  115                            64                                                                                                   

Omsætning i alt                                   29.210                     33.462 
 

Nettab      -1.595                      -4.418 

Drift af net                                                           -6.000              -5.138            

Andre produktionsomkostninger                                      -413                        -393

Energirådgivning og forbrugerinformation                 -2.233                 -3.587  

Afskrivninger                                                                   -12.429                    -11.368

Produktionsomkostninger i alt                                 -22.670                  -24.904 
 

Bruttoresultat                                                                   6.540                       8.558 
 

Distributionsomkostninger                                                -345                         -380 
 

Leje af administration                                                      -2.990                      -2.992                           

Andre administrationsomkostninger                                -201                         -567                                                                                   

Administrationsomkostninger i alt                              -3.191                      -3.559                                 
 

Resultat før finansielle poster                                      3.004                     4.619

Finansielle poster netto                                                      -214                       -285               
 

Resultat før skat                                                              2.790                        4.334 

 

Mængder: 

Salg af MWh i perioden                                               175.416                   181.833  

Køb af MWh i perioden                                               188.222                    188.849
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Elforsyningsnettet                                       178.018                    170.373 

Andre tekniske anlæg 124                           155

Anlæg under opførelse                                         5.009                      3.292  
 

Materielle anlægsaktiver i alt   183.151   173.820 

Andre værdipapirer og kapitalandele  2.644     2.560

Finansielle anlægsaktiver i alt                                          2.644     2.560                                          

Anlægsaktiver i alt                                                     185.795                  176.380                                                            
  

Eksterne tilgodehavender                                                  23.618              39.993                                                        

Interne tilgodehavender                                                  253         145 

Underdækning                                                              3.030                   4.895 
 

Andre tilgodehavender                                                  6.714   4.073  

Tilgodehavender i alt 33.615                         49.106 
 

Likvider                                                                         30.843     47.412 
 

Omsætningsaktiver i alt                                                  64.458     96.518                                    
 

Aktiver i alt                                                                      250.253                       272.898

                   

t. kr. 

Balance

Aktiver

      2016
t. kr. 

      2015

Passiver

Selskabskapital 6.257                       6.257                                                                                                              

Overført resultat                                                             183.214                181.060                                                                                                     

Egenkapital i alt                                                        189.471                187.317                                                                                                     
 

Kommunekredit                                                                   5.574                     5.748 

Investeringsbidrag passiv                                               30.390                  29.715

Langfristet gæld i alt                                                      35.964                          35.463  
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser                         3.494                           11.845 

Intern gæld                                                                           5.599                           19.762 

Selskabsskat                                                                                                                -441                                                                                                                                          

Anden gæld                        5.725                           18.952                                

Kortfristet gæld i alt                                                       24.818                           50.118 
 

Passiver i alt  250.253                        272.898

t. kr. 
      2016

t. kr. 
      2015



                                                               
15

FREDERIKSHAVN ERHVERV A/S
OG FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S



Gadelys er blevet ”grønnere” 
Frederikshavn Forsyning Erhverv har ejerskabet til 

gadebelysningen, og vi leverer lys på veje og stier på 

kontrakt for kommunen. Som et led i aftalen sker der 

en løbende udskiftning og forbedring af lyskilderne. 

Forsyningen sætter løbende mere energibesparende 

armaturer op, hvilket betyder, at der bliver brugt min-

dre strøm på at oplyse land og by. En del af besparel-

sen på strømmen bruges til at fortsætte udskiftningen 

og forbedringen af gadelysene.                                      

Året har båret præg af en særdeles positiv fremgang 

hvad angår tiltrækning af nye kunder. I tråd med vores 

målsætning har vi samtidig fået en mere 

miljøvenlig gadebelysning. 

Året der gik

Frederikshavn Forsyning driver både Frederikshavn Elhandel, som sælger strøm til kunder-
ne, og Frederikshavn Forsyning Erhverv, som leverer gadelys til kommunens veje og stier. 
Frederikshavn Forsyning Erhverv udfører desuden funktioner for eksterne virksomheder 
så som arbejdet med el på Læsø samt administrative opgaver for et mindre varmeværk i 
kommunen.                
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De grønne markeringer viser de områder i Frederikshavn 
Kommune, hvor vi står for gadebelysning. 
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Regnskab for Frederikshavn Erhverv A/S

Vejbelysningskontrakt  13.380   13.255                                                       

Særlig vejbelysning       250           

Anden omsætning 2.418                 2.474                      

Investeringsbidrag, periodiserede (30 år)                            800              659

Igangværende arbejder                 -1.092       105                                                                                                   

Omsætning i alt                                                                  15.506             16.743 
 

Rep. og vedl.-omk-  vejbelysning -3.440          -3.341                                                             

Rep. og vedl.-omk.  særlig vejbelysning                      -79                                                                 

Forbrugsudgifter vejbelysning     -6.414    -6.540     

Andre produktionsomkostninger vejbelysning   -241    -78         

Produktionsomkostninger videresalg     -1.268       -2.402 

Andre produktionsomkostninge   -119   -168 

Afskrivninger -2.655       -2.772                        

Produktionsomkostninger i alt                       -14.137   -15.380 
 

Bruttoresultat                                                            1.369   1.363  
 

Leje af personale administration                                 -564           -515  

Andre administrationsomkostninger                   -29         -38                                             

Administrationsomkostninger i alt               -593     -553 
 

Resultat før finansielle poster                             776           810

Finansielle poster netto                                                          -4         6  
 

Resultat før skat                                                             772        816 

 

 

Resultatopgørelse

t. kr. 
      2016

t. kr. 
      2015



Vejbelysningskontrakt  13.380   13.255                                                       

Særlig vejbelysning       250           

Anden omsætning 2.418                 2.474                      

Investeringsbidrag, periodiserede (30 år)                            800              659

Igangværende arbejder                 -1.092       105                                                                                                   

Omsætning i alt                                                                  15.506             16.743 
 

Rep. og vedl.-omk-  vejbelysning -3.440          -3.341                                                             

Rep. og vedl.-omk.  særlig vejbelysning                      -79                                                                 

Forbrugsudgifter vejbelysning     -6.414    -6.540     

Andre produktionsomkostninger vejbelysning   -241    -78         

Produktionsomkostninger videresalg     -1.268       -2.402 

Andre produktionsomkostninge   -119   -168 

Afskrivninger -2.655       -2.772                        

Produktionsomkostninger i alt                       -14.137   -15.380 
 

Bruttoresultat                                                            1.369   1.363  
 

Leje af personale administration                                 -564           -515  

Andre administrationsomkostninger                   -29         -38                                             

Administrationsomkostninger i alt               -593     -553 
 

Resultat før finansielle poster                             776           810

Finansielle poster netto                                                          -4         6  
 

Resultat før skat                                                             772        816 
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Vejbelysningsanlæg   49.501    51.271                                

Anlæg under opførelse                                                          700  52

Materielle anlægsaktiver i alt                            50.201   51.323                    

Anlægsaktiver i alt                                                       50.201       51.323        
 
 

Eksterne tilgodehavender                                                      523          1.615

Andre tilgodehavender                                                8.007    4.329 

Tilgodehavender i alt                                                        8.530          5.944                
 

Likvider                                                                        4.683   3.767 
 

Omsætningsaktiver i alt                                                  13.213     9.711 
 

Aktiver i alt                                                                        63.414   61.034

Passiver

Selskabskapital 5.000       5.000                                                                 

Overført resultat                                                                43.047     42.444                                                                                                            

Egenkapital i alt                                                               48.047        47.444 
 

Investeringsbidrag                                                              12.311        11.797                 

Langfristet gæld i alt                                                       12.311               11.797 
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser                          1.158                2                

Intern gæld                                                                            1.193                 753                                                  

Selskabsskat       177  297                                                                                                                               

Anden gæld  528       741  

Kortfristet gæld i alt                                                    3.056         1.793            
 

Passiver alt                                                              63.414                61.034

Balance
Aktiver

t. kr. 
      2016

t. kr. 
      2015

t. kr. 
      2016

t. kr. 
      2015



Regnskab for Frederikshavn Elhandel A/S

Salg af el 17.467          20.330                                                                           

Abonnementer                                                                  2.071           2.092                                                                                              

Omsætning i alt                                                               19.538            22.422 
 

Produktionsomkostninger                                        -16.619  -20.025                  

Produktionsomkostninger i alt                                  -16.619           -20.025 
 

Bruttoresultat                                                                    2.919               2.397

Distributionsomkostninger -354     -91 
 

Leje af personale til administration                             -1.986                 -687 

Andre administrationsomkostninger                                 -499  -620

Administrationsomkostninger i alt                              -2.485             -1.307                     
 

Resultat før finansielle poster                                             80                  999                

Finansielle poster netto                                                         -25                      -7 
 

Resultat før skat                                                                     55                   992

Mængder:

Salg af MWh Frederikshavn  78.687       75.464

Salg af MWh øvrige områder 8.735    8.897

Salg af MWh i perioden                                              87.422  84.361 
 

Andel salg i eget netområde                                       41,8 %           40,0 %

Resultatopgørelse

24 Frederikshavn Erhverv A/S og Frederikshavn Elhandel A/S

Frederikshavn Elhandel har fået flere kunder både inden- og 

udenfor vores normale forsyningsområde. Der har i nogle år 

været en stigende konkurrence fra andre selskaber, og derfor 

har vi i løbet af året kørt en kampagne på flere medier. Re-

sultatet har været positivt, da flere års nedgang i antal kunder 

er vendt til i dag at være en stigning. Derfor vil vi fortsat være 

aktive på handelsområdet ved at satse på en seriøs markeds-

føring. Vi lægger vægt på, at vi er lokale, troværdige, og at vi 

yder en god service overfor kunder og samarbejdspartnere. 

Samtidig kan kunderne med sikkerhed købe el til en fast 

lav pris og tilmed samle sine ydelser fra Forsyningen på én 

regning. Kunderne kan vælge Stabil-el, der er vores stan-

dardprodukt eller vores Miljø-el, hvor kunderne for en lille 

merpris udelukkende får strøm fra vedvarende energikilder 

som vind- og vandkraft. 

                                          

Elhandel byder velkommen til nye kunder

Den grønne markering viser, hvor i Nordjylland vi sælger el. 

t. kr. 
      2016

t. kr. 
      2015



Salg af el 17.467          20.330                                                                           

Abonnementer                                                                  2.071           2.092                                                                                              

Omsætning i alt                                                               19.538            22.422 
 

Produktionsomkostninger                                        -16.619  -20.025                  

Produktionsomkostninger i alt                                  -16.619           -20.025 
 

Bruttoresultat                                                                    2.919               2.397

Distributionsomkostninger -354     -91 
 

Leje af personale til administration                             -1.986                 -687 

Andre administrationsomkostninger                                 -499  -620

Administrationsomkostninger i alt                              -2.485             -1.307                     
 

Resultat før finansielle poster                                             80                  999                

Finansielle poster netto                                                         -25                      -7 
 

Resultat før skat                                                                     55                   992

Mængder:

Salg af MWh Frederikshavn  78.687       75.464

Salg af MWh øvrige områder 8.735    8.897

Salg af MWh i perioden                                              87.422  84.361 
 

Andel salg i eget netområde                                       41,8 %           40,0 %
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Eksterne tilgodehavender      32.054  4.173                                   

Andre tilgodehavender                                        5.480                   1.976  

Tilgodehavender i alt                                       37.534     6.149 
 

Likvider                                                            3.548      10.662 
 

Omsætningsaktiver i alt                                               41.082              16.811 
 

Aktiver i alt                                                                      41.082         16.811                                

Passiver

Selskabskapital 11.000          11.000                                                                                    

Overført resultat                                                                  2.270          2.225                                                                                         

Egenkapital i alt                                                               13.270      13.225                                          
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser                      25.296      1.771 

Intern gæld                                                                             414         358                                                

Selskabsskat                                                                              34

Anden gæld                                                                   2.068           1.457                                                            

Kortfristet gæld i alt                                                       27.812      3.586 
 

Passiver i alt                                                                     41.082   16.811

Balance
Aktiver

Frederikshavn Erhverv A/S og Frederikshavn Elhandel A/S

Frederikshavn Elhandels kampagne.
Læs mere og tilmeld dig på forsyningen.dk

t. kr. 
      2016

t. kr. 
      2015

t. kr. 
      2016

t. kr. 
      2015
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FREDERIKSHAVN VAND A/S



Frederikshavn Vands vigtigste opgave er at producere og levere vand til vores kunder. 
Vi har en målsætning om at levere vand af høj kvalitet og samtidig minimerer miljø-
belastningen. Vi arbejder derfor med en strategiplan for tiltag i de kommende år, der 
skal sikre, at vi overholder målet.

Frederikshavn Vand har haft et godt og spændende år, 

hvor vi blandt andet har budt velkommen til nye kunder 

i Voerså. Vi har derudover nået en etape med en ny-

etableret ledning, som skal transportere vand fra Tolne 

mod Skagen. 

Året der gik

Frederikshavn Vand A/S 27

Den grønne markering viser i hvilke områder i  
Frederikshavn Kommune, vi forsyner med vand. 

Velkommen til nye  
kunder i Voerså
I 2015 indgik Voerså Vandværk I/S og Frederikshavn Vand 

en aftale om at overdrage forsyningspligten i Voerså til 

Frederikshavn Vand. Det betød, at vi fra januar 2016 kunne  

byde velkommen til 350 nye kunder.



For at sikre at Frederikshavn Vand fortsat drives effektivt, er 

det nødvendigt at investere i nye anlæg og ny teknologi. 

Siden 2013 har vi været i gang med at etablere en ca. 30 

km lang forsyningsledning fra Tolne mod Skagen. Der er i 

2016 anlagt 3,6 km ledning fra Bunken til Hulsig. Hermed 

er etape 1 og 2 på i alt 40 km anlagt, og der mangler nu 

kun de sidste 10 km fra Hulsig til Skagen, som med øget 

kapacitet skal erstatte den eksisterende ledning.

Med den nye forsyningsledning producerer vi nu mere 

vand på Tolne Vandværk. Højdeforskellene i området sik-

rer, at vandet af sig selv kan løbe til Ålbæk, Hulsig og Ska-

gen. Herved reducerer vi produktionen i Skagen, hvor det 

koster 5,8 kr./m³ at producere vandet. Til sammenligning 

koster det kun ca. 1,3 kr./m³ at producere vandet på Tolne 

Vandværk. Vandkvaliteten i det nordlige forsyningsområde 

er tilmed forbedret, og vi kan nu kan opfylde drikkevands-

bekendtgørelsens krav uden dispensation. 

Den nye forsyningsledning er ligeledes med til at sikre 

forsyningen, da vi igen har fået to forsyningsmuligheder 

til Skagen. Dette har ikke været muligt siden 1999, hvor 

Skagen Gamle Vandværk blev lukket. 

Ny forsyningsledning bringer 
vand fra Tolne mod Skagen
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Nyt anlæg på Tolne Vandværk
Vi har på Tolne Vandværk investeret i ny teknologi, som 

medfører mindre energiforbrug ved behandlingen af 

vandet. Som et led i forsyningssikkerheden i det nordlige 

område anlagde vi i efteråret 2016 to nye tanke til rent 

vand på hver 1.500 m³ ved Tolne Vandværk. 

40 km vandledning fra Tolne mod Skagen. 
Den stiplede linje viser de sidste 10 km
ledning, som vi mangler at anlægge.



Frederikshavn Vand har iværksat en renovering af 

Dvergetved Kildeplads, hvorfra vi pumper vandet. Kil-

depladsen har en indvindingstilladelse på 400.000 m³/

år fordelt på 7 boringer. Heraf bliver 5 boringer fornyet. 

Hertil fører vi nye signalkabler og i et vist omfang ny 

råvandsledning ud til boringerne. Alle boringer vil være 

automatisk overvåget.

Et led i strategiplanen er at kunne forsyne den nordlige 

del af kommunen med vand, som er produceret på 

Tolne Vandværk. Derved kan vi drive en mere effektiv 

vandforsyning. Der er derfor i 2016 iværksat undersø-

gelser for at finde nye kildepladser med en samlet kapa-

citet på ca. 1 mio. m³/år. Vi forventer, at arbejdet med at 

finde nye kildepladser vil strække sig over flere år med 

geotekniske undersøgelser.

Kildepladser
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Drikkevand er et levnedsmiddelprodukt, og derfor fører 

vi kontrol med, at drikkevandet opfylder alle krav. Kon-

trollen består af vandprøver fra indvindingsboringer på 

vandværker, på ledningsnettet og hos kunderne. I 2016 

blev der taget i alt 225 prøver til analyse ved et autorise-

ret eksternt laboratorie. Analyserne skal sikre, at drikke-

vandet opfylder drikkevandsbekendtgørelsens krav.

Drikkevand  
- et kvalitetsprodukt
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Variabelt bidrag      22.087 22.189                                             

Fast vandbidrag og abonnement     34.392             34.211

Investeringsbidrag (periodiseret o/40 år)                2.005           1.979    

Anden omsætning          942                820

Årets over-/underdækning       -2.691             -3.567

Omsætning i alt     56.735             55.632

    

Produktion af vand     -13.345           -15.310

Transport af vand    -10.382           -10.618

Afskrivninger    -24.126           -18.665

Produktionsomkostninger i alt                              -47.853           -44.593 
 

Bruttoresultat                                                             8.882           11.039  
 

Distributionsomkostninger                                       -229                253 
 

Leje af personale administration      -2.667            -2.667

Andre administrationsomkostninger      -1.269             -1.472

Administrationsomkostninger i alt                         -3.936              -4.139 
 

Resultat før finansielle poster                                     4.717              6.647  
 

Finansielle poster netto                            -3.607              3.243                        
 

Resultat før skat                                                             1.110              3.404 

 

Mængder: 

Solgt vand 1.000 m³        4.451             4.424 

Resultatopgørelse

Regnskab for Frederikshavn Vand A/S

t. kr. 
      2016

t. kr. 
      2015



Produktionsanlæg  611.948    589.107

Inventar og driftsmidler  4.935  5.102 

Anlæg under opførelse  25.921      7.371

Materielle anlægsaktiver i alt   642.804  601.580 
 

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder  5.977  6.520

Kapitalinteresser   768    768

Finansielle anlægsaktiver i alt                     6.745   7.288  
 

Anlægsaktiver i alt                                                     649.549    608.868 
 

Varebeholdninger                                                 238      326 
 

Eksterne tilgodehavender  9.921    10.546

Interne tilgodehavender  1.040  1.078

Underdækning  2.178   4.869

Andre tilgodehavender   2.430  2.774

Tilgodehavender i alt                                                     15.569   19.267 
 

Likvider  3.855    4.833           
 

Omsætningsaktiver i alt                                19.662           24.426
 

Aktiver i alt  669.211  633.294 

   

Balance

Aktiver

Passiver

Selskabskapital  10.000   10.000

Opskrivningshenlæggelser  239.211   245.539  

Overført resultat   133.744  126.548

Egenkapital i alt  382.955  82.087 
 

Hensatte forpligtelser  67.847   65.615  
 

Kommunekredit  156.464     132.100

Investeringsbidrag passiver   37.230  38.216 

Langfristet gæld i alt    193.694   170.316 
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser   1.425           1.356 

Intern gæld  26.315  13.255

Selskabsskat                                                                 -1.989                         

Anden gæld  1.036  665 

Kortfristet gæld i alt   24.715    15.276 
 

Passiver i alt   669.211  633.294
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Frederikshavn Varme forsyner i alt 12.000 kunder i Frederikshavn by, og vi udvider lø-
bende forsyningsområdet. Vores kunder er både private husstande og virksomheder. 
Vi har et tæt samarbejde med Frederikshavn Havn omkring havneudvidelsen, så nye 
kunder på havnen kan blive forsynet med fjernvarme

Året der gik
I 2016 har vi haft en fremgang af kunder, der har valgt at få 

installeret fjernvarme. Samtidig har vi fortsat kunne sænke 

prisen på varme og derved sikre konkurrencedygtige priser. 
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Den grønne markering viser, hvor i Frederikshavn Kommune 
vi forsyner med varme.

Frederikshavn Varme har i 2016 kørt en kampagne rettet 

mod kunder i vores forsyningsområde. Vi har indgået flere 

aftaler med kunder, der ønsker at skifte deres oliefyr til en 

mere miljøvenlig fjernvarme. Vi har samtidig budt velkom-

men til kunder på nye udstykninger af parcelhusgrunde og 

er glade for, at de fleste boligejere på de nye udstykninger 

ved Golfparken har valgt fjernvarme.

Velkommen til nye kunder

Frederikshavn Varmes kampagne om at installere fjernvarme.



Grøn omstilling 
Selskabet arbejder på at omlægge produktionen til 

vedvarende energiproduktion. Vi har blandt andet 

påbegyndt arbejdet med strategisk energiplanlæg-

ning af et kommende nyt produktionsanlæg, som 

markant vil kunne sænke miljøpåvirkningen gen-

nem reduktion af CO
2 
udledningen og forbruget af 

naturgas. Også i 2017 venter et stort arbejde med at 

gennemføre realistiske planer for langsigtede inve-

steringer i installationer og produktionsmidler. 

Forsyningen arbejder tæt sammen med flere 

interessenter for at afdække mulighederne for at ud-

nytte af overskudsvarme fra industriel proces. Et af 

de projekter vi begynder at se i virke, er i samarbejde 

med MAN Diesel & Turbo, hvor vi nu har fået mulig-

heden for at udnytte spildvarmen fra motortests.

Energien opsamles, kølevand og røggas omsættes 

gennem traditionelle varmevekslere. Herefter hæves 

temperaturen ved at anvende elkedler, som er dre-

vet af strøm fra motorbelastningen (generatorer).

Løsningen indeholder en akkumulatortank, som er 

nødvendig for at kunne udglatte de høje varme-

effekter, som produceres på teststandene. Der kan 

testes op til 200 motorer årligt fordelt på 8 moder-

ne testceller.

Vi tilbyder alle boligejere med oliefyr indenfor 

vores forsyningsområde at blive konverteret til 

fjernvarme. I den forbindelse giver vi et tilskud på 

8.000 kr. til de, der vælger at skifte fra oliefyr til 

fjernvarme. Vi har i samme anledning kørt en kam-

pagne, hvor vi lægger vægt på, at fjernvarme er 

billigt - kunderne kan halvere sin varmeregning 

nemt - installationen fylder mindre end et oliefyr 

og giver mindre vedligehold 

grønt - fjernvarmen er miljøvenlig

Kampagnen vil fortsætte i 2017.
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Miljøvenlig varme
Fjernvarme er generelt en sikker og miljøvenlig 

varmeforsyning. I de seneste år har vi arbejdet på 

at realisere visionen om, at Frederikshavn skal være 

VE-by, hvor varmen produceres med mindst mulig 

brug af fossil brændsel. Vi arbejder fortsat med 

løsninger på minimal brug af fossil brændsel.

Frederikshavn Varme har en målsætning om at 

sænke CO
2 
belastningen. Det gør vi ved at reducere 

varmetabet i fjernvarmenettet. Derudover renove-

rer vi løbende de udtjente varmerør og optimerer 

driften. Vi arbejder derfor på at omlægge vores 

eksisterende produktionsanlæg til et nyt, som skal 

sikre en grøn varmeprofil og en varmepris, der er 

mere konkurrencedygtig i fremtiden. Det gør vi 

blandt andet ved at bruge den overskudsvarme, der 

bliver produceret på MAN Diesel. Denne

overskudsvarme kan vi levere til gavn for vores  

kunder. For varmeværkerne betyder det, at de skal 

producere mindre varme, og derved belaster vi 

miljøet mindre. 
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Den nordlige del af Frederikshavn by bliver udbygget med  

de nye kvarterer - Krogen, Golfparken og Seatower. Det 

giver et stigende varmeforbrug, og derfor renoverer vi 1.135 

meter forsyningsledning fra Gl. Skagensvej over viadukten 

og gennem Krogen. Vi har fået tilladelse fra Banedanmark til 

at krydse jernbanen. 

Vi har etableret 500 meter stikledning fra Suderbovej til 
Brønderslevvej 20 via Gærumvej i november-december 2016.

Projekter i 2016
Sidst på året gennemførte vi en termografisk undersøgelse 

af fjernvarmenettet (en infrarød fotografering af jorden, hvor 

der ligger fjernvarmerør). Det er et led i vores strategi, hvor 

vi arbejder med at begrænse vandtabet fra fjernvarmeled-

ningerne. Undersøgelsen synliggør i hvilke områder, der er 

utætte rør, og som vi derfor skal udbedre.

På Gl. Skagensvej i Frederikshavn  har vi udskiftet den gamle hovedledning. 
Arbejdet er afsluttet i 2016. Vi udlægger slidlag i foråret 2017.
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Hvor kommer varmen fra?
Varmen bliver levereret fra affaldskraftvarmeværket i 

Frederikshavn, fra Frederikshavn Kraftvarmeværk, fra 

spildenergi i industrien samt fra kedelcentralerne på 

Ærøvej og Niels Juels Vej. 

På kraftvarmeværkerne producerer vi både strøm og 

varme. Dette gør vi for at udnytte værkerne bedst 

muligt. 

Affaldskraftvarmeværket står for 35 % af varmen til 

kunderne. I vinterperioden starter Forsyningen kraft-

varmeværket, som leverer yderligere 5 % af forbruget. 

De sidste 60 % af varmen producerer vi på to min-

dre kedelcentraler på Niels Juels Vej og på Ærøvej i 

Frederikshavn.

Vi fordeler varmen gennem et tostrenget ledningsnet, 

som består af ca. 115 km hovedledning og ca. 100 km 

stikledning. Trykket i nettet sikrer vi med 10 pumpe-

stationer.



Fokus på effektivitet
Forsyningens fokus er på effektivitet hvilket betyder, at vi har 

kunne sænke prisen på varme over en årrække - til glæde 

for vores kunder.
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Regnskab for Frederikshavn Varme A/S

Salg af varme, variabelt bidrag       67.697  71.445   

Salg af varme, fast bidrag   37.255  36.990 

Salg af elproduktion  862   295

Salg af el, grundbeløb og tilskud  (ej prod.)  17.937     19.890

Investeringsbidrag  (periodiseret o/30 år)  1.358    1.336

Anden omsætning  (netto)  1.155   4.039

Årets over-/underdækning  12.687   -3.691

Omsætning i alt   138.951  130.304  

 

Produktion af varme  -73.036  -81.447

Transport af varme  -6.101   -6.009

Energirådgivning og forbrugerinformation  -3.975  -1.645

Afskrivninger  -26.593  32.013 

Produktionsomkostninger i alt  -109.705   -121.114 

 

Bruttoresultat   29.246      9.190 

 

Distributionsomkostninger  - 173   -143 

 

Leje af personale til administration  -2.513    -2.322

Andre administrationsomkostninger  -1.049  -1.102 

Administrationsomkostninger i alt    -3.562   -3.424 
 

Resultat før finansielle poster   25.511      5.623                                     
 

Finansielle poster netto   -568    -2.397  
 

Resultat før skat        24.943    3.226

Produktionsdata:

Antal solgte MWh varme  185.813   180.222  

Forbrug af naturgas til varme, 1.000 m³   12.592   11.762

Forbrug af naturgas til el, 1.000 m³   299         98

Antal graddage, faktisk    2.228         2.970

Antal graddage, normalår  3.112       2.906

Resultatopgørelse

t. kr. 
      2016

t. kr. 
      2015



Salg af varme, variabelt bidrag       67.697  71.445   

Salg af varme, fast bidrag   37.255  36.990 

Salg af elproduktion  862   295

Salg af el, grundbeløb og tilskud  (ej prod.)  17.937     19.890

Investeringsbidrag  (periodiseret o/30 år)  1.358    1.336

Anden omsætning  (netto)  1.155   4.039

Årets over-/underdækning  12.687   -3.691

Omsætning i alt   138.951  130.304  

 

Produktion af varme  -73.036  -81.447

Transport af varme  -6.101   -6.009

Energirådgivning og forbrugerinformation  -3.975  -1.645

Afskrivninger  -26.593  32.013 

Produktionsomkostninger i alt  -109.705   -121.114 

 

Bruttoresultat   29.246      9.190 

 

Distributionsomkostninger  - 173   -143 

 

Leje af personale til administration  -2.513    -2.322

Andre administrationsomkostninger  -1.049  -1.102 

Administrationsomkostninger i alt    -3.562   -3.424 
 

Resultat før finansielle poster   25.511      5.623                                     
 

Finansielle poster netto   -568    -2.397  
 

Resultat før skat        24.943    3.226

Produktionsdata:

Antal solgte MWh varme  185.813   180.222  

Forbrug af naturgas til varme, 1.000 m³   12.592   11.762

Forbrug af naturgas til el, 1.000 m³   299         98

Antal graddage, faktisk    2.228         2.970

Antal graddage, normalår  3.112       2.906
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Grunde og bygninger    20.512 20.963                                           

Produktionsanlæg  452.545  439.818

Inventar og driftsmidler    243       371 

Anlæg under opførelse  24.571          16.042

Materielle anlægsaktiver i alt    497.871          477.194 
 

Tilgodehavender  i tilknyttede virksomheder   8.261        9.012                                                 

Finansielle anlægsaktiver i alt      8.261     9.012  
 

Anlægsaktiver i alt                                    506.132         486.206 
 

Varebeholdninger                                      860           290 

Eksterne tilgodehavender  24.792         26.439

Interne tilgodehavender   193 3.466                       

Andre tilgodehavender  6.431    4.969

Tilgodehavender i alt   31.416  34.874 
 

Likvider   36.130         60.950 
 

Omsætningsaktiver i alt       68.406       96.114  
 

Aktiver i alt  574.538      582.320 

   

Balance
Aktiver

Passiver

Selskabskapital 20.000   20.000 

Overført resultat 409.313   341.993 

Kontant kapitalindskud i alt    40.000

Egenkapital i alt   429.313      401.993                                                                   
 

Kommunekredit   84.979   10.569

Investeringsbidrag passiver  21.620   21.953 

Langfristet gæld i alt          106.599   132.522 
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser        19.235            17.051

Intern gæld  14.517    12.734

Overdækning                                 6.228       18.915                                 

Anden gæld  -1.354       -895

Kortfristet gæld i alt                                    38.626   47.805 
 

Passiver i alt  574.538    582.320 

      2016
t. kr. 

      2015
t. kr. 

t. kr. 
      2016

t. kr. 
      2015



FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S



Året der gik

Frederikshavn Spildevand sørger for, at ca. 23.000 kunder kan komme af med deres 
spildevand og regnvand. Vi leder årligt ca. 11 mio. m3 spildevand og regnvand ud til i 
alt 9 renseanlæg via ca. 900 km kloakledninger og 160 pumpestationer. Derudover 
varetager vi den kommunale tømningsordning, hvor vi tømmer ca. 6.000 bundfæld-
ningsstanke udenfor de kloakerede områder.

Gennem året har Frederikshavn Spildevand haft projek-

ter med at separere spildevand og regnvand. Foruden 

dette arbejder vi på at nyttiggøre biomassen fra indu-

strien til produktion af biogas.
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De grønne markeringer viser, hvor i Frederikshavn Kommune vi 
har renseanlæg. 

I forsyningsområdet er der ca. 900 km afløbssystem, 

hvoraf ca. 50 % er separatkloakeret. 

I 2016 har vi gennemført fem store separeringsprojekter i 

Skagen, Frederikshavn og Sæby, hvor vi afleder regnvand 

og forbedrer infrastrukturen for spildevandet.

Afløbssystemet 



Klimasikring
Overfladevand og grundvandsproblematik i Skagen

Med baggrund i høj grundvandsstand i store dele af 

Skagen arbejder Frederikshavn Spildevand, Frederiks-

havn Vand, Frederikshavn Kommune og NIRAS med 

at få afklaret omfang og løsningsmodeller. Her har vi 

blandt andet lagt vægt på nedbør og nedbørshistorik, 

separatkloakering, grundvandsniveauet, vandindvin-

ding og plejeplaner for grøftesystemer til afvanding af 

overfladevand.

Klimatilpasning af Elling Å

Efter det kraftige regnvejr i oktober 2014, hvor dele 

af Elling by blev oversvømmet, har Frederikshavn 

Spildevand indgået et samarbejde med Frederikshavn 

Kommune for i fællesskab at løse udfordringen. Un-

dersøgelser af å-systemet viste, at Elling by kunne be-

skyttes mod oversvømmelse ved at etablere et ådige 

på nordsiden af Elling Å. Derfor indledte vi et projekt, 

som havde til formål at sikre en større bufferkapacitet 

ved åen, og som derved mindsker risikoen for over-

svømmelse af Elling by ved ekstremregn i fremtiden. 

Vi har nu etableret et større regnvandsbassin, som 

giver stor sikkerhed for, at regnvand fra Elling by kan 

opmagasineres og/eller føres væk selv ved høj vand-

stand i Elling Å. Det gælder regnvand fra både eksiste-

rende og fra eventuelle nye regnvandsudløb.
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Oversvømmede veje i Elling efter kraftigt regnvejr i oktober 2014.



I 2015 indledte vi et større anlægsprojekt, der i første 

omgang havde til formål at aflede overfladevand fra 

den nordlige del af Skagen. Overfladevandet bliver 

afledt til den nordlige del af havnebassinet. Derved 

forbereder vi ledningsanlægget til at kunne aflede 

overfladevand fra Skagen midtby, når området senere 

bliver separatkloakeret. 

Projektet er et koordineret projekt med Frederikshavn 

Vand, og det er samtidig en del af klimasikringen i 

Skagen. Vi forventer at afslutte projektet i 2017. 

Vi lægger samtidig nye spildevandsledninger fra hav-

nen til renseanlægget. Spildevandsledningerne skiller 

spildevandsstrømmene fra fiskeindustrien, hvilket 

giver stor værdi, idet at spildevandsstrømmene har 

særlig karakter. Vi skaber derved optimale muligheder 

for den efterfølgende spildevandsrensning. 

Afledning af regnvand  
fra Skagen nordby

Ledning, der afleder overfladevand fra Skagen 
nordby til nordlige del af havnebassinet. 
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Billedet viser gravearbejde i forbindelse med afledning af
overfladevand i Skagen.
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Sådan er spildevands-
belastningen fordelt
Vores tre største renseanlæg ligger i Skagen, Fre-

derikshavn og Sæby og har en designkapacitet på 

henholdsvis 160.000 PE, 130.000 PE og 92.000 PE.

PE er en forkortelse for personækvivalent og står for 

den forureningsmængde, der svarer til udledningen 

af spildevand fra én person. På grund af belastningen 

fra fiskeindustrien er produktionen meget ujævnt 

fordelt på de tre store renseanlæg.

Slam - en vigtig ressource
Slam fra renseanlæggene er biomasse, som  

udnyttes til produktion af el og varme. Slammet indehol-

der i øvrigt også fosfor, som er en begrænset ressource, 

som genanvendes ved disponering på landbrugsjord. 

For at udnytte kapaciteten på biogasanlægget i Skagen 

og Frederikshavn fordeler vi den ulige slamproduktion. 

Derved bevarer vi den bedst mulige driftsøkonomi. 

Vi arbejder i øjeblikket på at øge kapaciteten på biogas-

anlægget i Skagen. Dette giver en højere energiprodukti-

on og minimerer den fremtidige slamfordeling.
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Genanvendelse af slam
På renseanlæggene producerer vi omkring 15.000 

tons slam om året. Slammet genanvender vi på 

landbrugsjord som en ressource. Slammet er inddelt 

i følgende tre kategorier: 

• A-slam, som kan disponeres direkte på land-

brugsjord

• B-slam, som har et forhøjet indhold af mil-

jøfremmede stoffer og må komposteres. Når 

B-slammet et komposteret vil det blive til A-slam 

og kan dermed disponeres på landbrugsjord

• C-slam er slam, som ikke kan bruges på land-

brugsjord, men skal i stedet brændes eller depo-

neres. Denne type slam producerer vi ikke

I 2016 komposterede vi 2.250 ton B-slam. Der er 

forøget omkostninger ved at behandle denne type 

slam, idet slammet skal gennemgå en komposte-

ringsproces.  

For at undgå dette arbejder vi løbende på at opspore, 

hvorfra de miljøfremmende stoffer kommer. 
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Regnskab for Frederikshavn Spildevand A/S

Variabel bidrag  123.275      124.824

Trappemodel rabat  -16.602    -6.828

Særbidrag  4.037        

Faste bidrag  12.780            14.681

Tilslutningsbidrag periodiseret  4.221         4.180

Anden omsætning  8.229  -2.979

Årets over underdækning  -6.740                

Omsætning i alt                                          129.200    133.878 
  

Transport af spildevand   -17.162          -16.554

Rensning af spildevand  -36.329        -37.824

Afskrivninger  -62.799    -61.583

Produktionsomkostninger i alt     -116.290   -115.961 
 

Bruttoresultat   12.910    17.917 
 

Distributionsomkostninger  -344          -188 

Andre administrationsomkostninger  -864       -731

Leje af personale til administration  -3.957        -3.880

Administrationsomkostninger i alt               -4.821        -4.611 
 

Resultat før finansielle poster                       7.745        13.118 
 

Finansielle netto poster    -4.486       -5.358 

Resultat før skat   3.259              7.760 

 

Mængder: 

Debiteret spildevand 1.000 m³  3.831       4.121

Debiteret spildevand 1.000 m³ trappemodel  1.095         1.126 

Resultatopgørelse
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      2016       2015
t. kr. t. kr. 
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Ledninger og produktionsanlæg 1.861.326       1.849.490                                                                         

Anlæg under opførelse 26.972         20.788

Materielle anlægsaktiver i alt   1.888.298         1.870.278  
 

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder 5.343    5.829                      

Finansielle anlægsaktiver i alt                          5.343        5.829    
 

Anlægsaktiver i alt                           1.893.641          1.876.107 

                                                                           

Eksterne tilgodehavender 21.404                    19.885

Interne tilgodehavender  956              1.608 

Underdækning 4.300       11.040

Andre tilgodehavender 1.181   512 

Tilgodehavender i alt 27.841             33.045 

Likvider                                                                                  886                     4.103 
 

Omsætningsaktiver i alt                                                        28.727                     37.148 
 

Aktiver i alt 1.922.368                 1.913.255

   

Balance

Aktiver

Passiver

Selskabskapital 5.000                5.000

Opskrivningshenlæggelser 1.016.07  1.016.078              

Overført resultat  259.451                 256.909

Egenkapital i alt  1.280.529                 1.277.987 
 

Hensatte forpligelser   270.251                   272.024

Investeringsbidrag  80.929                    83.510                       

Kommunekredit   262.648             261.702

Langfristet gæld i alt                               343.577              345.212 
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  2.852   3.029 

Intern gæld  29.039              18.330

Selskabsskat    -1.689                -4.179                                       

Anden gæld     -2.191                        852 

Kortfristet gæld       28.011      18.032

Passiver i alt  1.922.368             1.913.255 

 

      2016       2015
t. kr. t. kr. 

      2016       2015
t. kr. t. kr. 



FREDERIKSHAVN AFFALD A/S



Frederikshavn Affald har en ambition om i højere grad at 

fokusere på genanvendelighed. I 2016 har vi derfor 

genanvendt knap halvdelen af det indsamlede affald. 

Genandeligheden af affald er et led i planlægningen om 

endnu mere sortering af affald. 

Frederikshavn Affald håndterer affald fra 36.000 husstande i Frederikshavn Kommune. 
Renovationsindsamlingen er en service for kommunens borgere, men også en garanti 
for, at affaldet fra alle borgere håndteres ordentligt og miljømæssigt forsvarligt.

Året der gik

Fordeling af affald
Vi driver genbrugspladser, forbrændingsanlæg og 

miljøanlæg. Her deponerer, forbrænder eller genanvender 

vi årligt ca. 84.000 ton affald på forsvarlig vis. 

Fordelingen af affald fremgår af følgende figur.
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Oversigt over genbrugspladser, affaldsforbrænding og 
miljøanlæg i Frederikshavn Kommune.



Et nyt renovationssystem skal 
øge genanvendeligheden
I affaldsbranchen er der for tiden stort fokus på ”cirkulær 

økonomi”, hvor ressourcerne i affaldet i stigende grad 

bliver genbrugt eller giver værdi på anden vis. Vi har i 

forvejen gennem mange år sørget for at genbruge jern, 

metal, papir, pap og andre materialer, som der er en reel 

efterspørgsel på.

Fra starten af 2016 har vi fået miljørigtige renovationsbi-

ler, som er drevet af biogas i stedet for diesel. Bilerne har 

to kamre. Det ene kammer skal bruges til det organiske 

affald, mens det andet kammer skal bruges til alt andet 

affald. De nye renovationsbiler er derfor parat til, at der 

med tiden kan ske mere sortering af affaldet ude i de 

enkelte hjem.

Frederikshavn Affald A/S

Tokamret renovationsbil.

Miljørigtige renovationsbiler
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Udvidede åbningstider på 
flere genbrugspladser
Fra foråret 2016 indførte vi nye åbningstider på gen-

brugspladserne i Skagen, Ravnshøj og Sæby. Vi holder nu 

åbent på alle søndage og de fleste helligdage året rundt, 

hvilket borgerne har taget rigtig godt imod. Søndagene er 

blevet de mest besøgte dage, mens lørdagene er blevet 

mindre belastede. Enkelte af de små genbrugspladser er 

til gengæld blevet mindre besøgte, men for lokalsam-

fundene har pladserne en stor betydning. Derfor har vi 

igangsat et forsøg, hvor borgere i nogle af de mindre op-

landsbyer selv passer pladserne. Forsøget har fået en god 

start, og eventuelt kan dette blive en løsning i fremtiden 

på flere af de mindre genbrugspladser i

Frederikshavn Kommune.
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Lukning af Skagen Forbrænding og ombygning
 af genbrugsplads/omlasteanlæg
Vi er i gang med at planlægge og effektuere den praktiske 

lukning af Skagen Affaldsforbrænding ved udgangen af 

april 2018. Den formelle lukning sker i et tæt samarbejde 

med Skagen Varmeværk, idet vi herved understøtter 

Skagen Varmeværks planer om at udnytte/overtage 

varmekapaciteten fra Skagen Affaldsforbrænding. An-

lægget er efterhånden gammelt og udtjent. På grund af 

den lille størrelse, er det dyrt at drive. Det skal fortsat være 

muligt for både borgere og erhverv at aflevere brænd-

bart affald i Skagen. Vi er derfor i gang med at planlægge 

omlastefaciliteter, så affaldet kan blive transporteret væk 

på en rationel måde. 



Regnskab for Frederikshavn Affald A/S

Renovation   30.197  30.710

Forbrændingsanlæg   46.288  49.620 

Miljøanlæg   8.394  9.603

Genbrugspladser og indsamlingsordninger  38.055  37.445

Administration   7      6

Omsætning i alt                                                                          122.941            127.384 
 

Renovation   -26.104     -26.556

Forbrændingsanlæg   -42.657         -43.551 

Miljøanlæg  -7.428       -9.463

Genbrugsplader og indsamlingsordninger  -32.598     -31.545

Administration  -37   -55

Afskrivninger  -8.805   -7.353

Produktionsomkostninger i alt  -117.629       -118.523 
 

Bruttoresultat   5.312       8.861 
 

Distributionsomkostninger     -252        -193 
 

Leje af personale administration  -4.251      -4.246 

Øvrige administrationsomkostninger  -937     -994

Administrationsomkostninger i alt        -5.188    -5.240 
 

Resultat før finansielle poster   -128      3.428      
 

Finansielle poster netto    443      -55 
 

Resultat før skat        315   3.373        

 

Afdelingsresultater: 

Renovation  3.588     3.521

Forbrændingsanlæg    -2.244    1.989

Miljøanlæg  852  -547 

Genbrugspladser og indsamlingsordninger  2.427    2.987 

Administration   -4.308   4.577

Resultat pr. afdeling                                 315     3.373 

Produktionsdata: 

Genbrugsaffald behandlet (ton)  33.900     34.988

Deponeret affald (ton)   4.718        7.803

Forbrændt affald og biomasse (ton)  45.308    48.090

Produceret varme (MWh)  109.891   110.563

Produceret el (MWh)   14.485  17.174

Resultatopgørelse

Frederikshavn Affald A/S

      2016       2015
t. kr. t. kr. 
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Grunde og bygninger 998  1.292 

Indretning af lejede lokaler  33.561       35.408

Produktionsanlæg  29.231     31.165

Inventar og driftsmidler  4.889      4.047

Materielle anlægsaktiver i alt     68.679        71.912  
 

Andre tilgodehavender (deposita) 187   187

Finansielle anlægsaktiver i alt 187       187  
 

Anlægsaktiver i alt            68.866     72.099 
 

Varebeholdninger                           419                      402 
 

Eksterne tilgodehavender 2.421      2.833

Interne tilgodehavender 2.736     2.042

Andre tilgodehavender  11.177    15.243

Tilgodehavender i alt  16.334                 20.118 
 

Likvider   19.305                   9.815  

Omsætningsaktiver i alt    36.058     30.335 
 

Aktiver i alt 104.924               102.434

Balance

Aktiver

Passiver

Selskabskapital  1.000 1.000                                 

Overført resultat  72.676    72.436 

Egenkapital i alt  73.676       73.436  
 

Hensatte forpligelser 17.953         16.890 

Langfristet gæld i alt  408
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser            3.225                 6.236

Intern gæld 7.014    4.015 

Selskabsskat  -119  -61 

Anden gæld  2.767  1.918 

Kortfristet gæld i alt       12.887   12.108  
 

Passiver i alt  104.924  102.434 

 

      2016       2015
t. kr. t. kr. 
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      2016       2015
t. kr. t. kr. 





Energirådgivning og energibesparelse 55

VI HJÆLPER DIG MED AT SPARE PÅ ENERGIEN

Hvad er energibesparelser? 
Grøn omstilling handler både om energibesparelser 

og omstilling af energiproduktion. Når energiforbru-

get sænkes, er der mindre energiproduktion, som skal 

omstilles til vedvarende energi. Energiselskabernes 

energispareindsats passer ind i den grønne omstilling 

ved at reducere det samlede energiforbrug i Danmark. 

Brancheorganisationerne har, som følge af aftale med 

Energistyrelsen, fordelt en række sparemål mellem 

energiselskaberne. De enkelte selskaber er derfor 

forpligtet til at finde energibesparelser svarende til det 

udmeldte sparemål. Energiselskaberne kan nu råd-

give om eller købe energibesparelser hos kunderne. 

Dette kan også ske gennem aktører som eksempelvis 

VVS-installatører eller andre håndværksvirksomheder.

Hvad gør Forsyningen? 
Vi har til opgave at varetage energispareforpligtigelsen 

for Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Elnet A/S, 

Læsø Varme A/S og Læsø Elnet A/S. 

Over- og underopfyldelse af sparemålet overføres 

mellem de enkelte år, og det betyder, at udgifterne for 

energirådgivning kan svinge meget for hvert år. Et år 

med lave udgifter er ofte efterfulgt af et år med høje 

udgifter, da vi skal indhente forskellen. Eftersom spa-

remål til hele sektoren er steget over årene, er priserne 

på energibesparelser steget over samme årrække. 

Gratis energirådgivning
Forsyningen tilbyder gratis energirådgivning hos både 

private og virksomheder i modsætning til de fleste 

andre selskaber i Danmark. Kundens betaling er, at vi 

må indberette energibesparelsen, når den realiseres. 

Ved at få energirådgivning, kan kunden være med til at 

skåne miljøet og samtidig spare penge på regningen. 

I 2016 begyndte vi også at energirådgive virksomhe-

der, og vi vil arbejde på at øge markedsføringen mod 

virksomheder i 2017.

Vores rådgiver foretager årligt mellem 300 og 350 be-

søg. Denne indsats har for 2016 resulteret i en energi-

besparelse på 713.000 kWh/år. Forsyningen henter 4 % 

af årets samlede energibesparelser via denne ordning. 

Vores egne energibesparelser indsamler vi fra Forsy-

ningens selskaber.

Vi har stor interesse i at støtte op om det lokale er-

hvervsliv. Udover vores egne energibesparelser har 

vi derfor lavet samarbejdsaftaler med en del lokale 

VVS-installatører og andre håndværksvirksomheder. 

Aftalerne betyder, at disse virksomheder kan tilbyde 

deres kunder et tilskud for energibesparelse på regnin-

gen. Virksomhederne kan på denne måde blive mere 

konkurrencedygtige. 



Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf: 9829 9000

forsyningen@forsyningen.dk
forsyningen.dk


