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FORMANDENS BERETNING
Det er en glæde for mig at kunne aﬂægge denne - min første - beretning som formand for
Frederikshavn Forsyning.
Forsyningssikkerheden blev alvorligt udfordret i 2019, da der blev tvivl, om entreprenøren på
renovationsindsamlingen kunne og ville opfylde kravene i den indgåede kontrakt.
Efter en periode med ustabilitet i renovationsindsamlingen grundet renovationsarbejdernes
arbejdsnedlæggelse, så Forsyningen sig nødsaget til, med få måneders varsel, at ophæve den
indgåede kontrakt og hjemtage opgaven med det tilknyttede personale og materiel for igen at
kunne opretholde stabile indsamlingsforhold. Det var en utraditionel løsning, men nødvendig
for at sikre kunderne den service de er stillet i udsigt og betaler for.
Resultat
Ud over udskydelse af planlagte projektinvesteringer vedrørende Gærumvej og varmepumpen
på Vendsysselvej fra 2019 til 2020 er året forløbet som planlagt, hvilket afspejler sig i koncernens nøgletal:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Året er atter realiseret med stabile attraktive priser - med beherskede prisstigninger i de to
vandselskaber.
Det samlede antal kundeforhold er øget med 141 og er nu på 158.038.
Omsætningen udgjorde 514 mio. kr., hvilket er en lille tilbagegang på 14,9 mio. kr. i forhold
til foregående år.
Produktionsomkostningerne i Varme er positivt påvirket af væsentlig lavere gaspris end forudsat.
Overtagelsen af renovationsindsamlingen bevirkede, at medarbejderstaben er øget med 28,
så det samlede antal nu er 227 medarbejdere ved udgangen af året.
Administrationsomkostningerne er øget med 5,0 mio. kr., så de nu udgør 45,6 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til implementering af nyt ﬁnanssystem samt
styrkelse af ledelsesfunktionerne i ﬂere af selskaberne herunder i El og Affaldsselskabet.
Årets resultat efter skat blev 26,3 mio. kr mod 364,4 mio. kr. i 2018. I 2018 var resultatet positivt påvirket af skattesagen for vandsektoren med 339,6 mio. kr. – renset herfor var resultatet
i 2018 til sammenligning 24,8 mio. kr. Skatten i datterselskaberne er i 2019 reallokeret for
resultatet af skattesagen fra 2018 med deraf følgende konsekvenserne for sambeskatningen.
Der er investeret 185,2 mio. kr. i anlæg mod 158,2 mio. kr. i 2018.
Indestående udgjorde ved årets udgang 173,3 mio. kr., mens den langfristede ﬁnansiering
udgjorde 513,6 mio. kr. mod 501,2 mio. kr. i 2018. Hovedparten af de foretagne investeringer
er således ﬁnansieret med egne midler.

Hvile i sig selv
Resultaterne i datterselskaberne varierer fra år til år. Selskaberne drives i realiteten efter ”hvile i
sig selv” princippet, hvilket betyder, at hvert selskabs overskud forbliver i selskabet og indgår i det
følgende års drift. Der er således ingen, der trækker penge ud af selskaberne til andre formål.
Forsyningssikkerhed i verdensklasse
Udover de omtalte problemer med renovationsindsamlingen har vi løst vores forsyningsforpligtelser særdeles tilfredsstillende over hele kommunen, og vi har været forskånet for større eller
længerevarende afbrydelser hos kunderne. Hos Elinord, hvor forsyningssikkerheden indgår som
et effektiviseringsparameter for det følgende års besparelseskrav, har vi igen opnået den højeste
score blandt alle landets net-selskaber.
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Her er vores gennemsnitlige leverancesikkerhed målt til bedre end 99,998 %, hvilket placerer os
blandt de absolut mest pålidelige elnetselskaber i verden. Tilsvarende forsyningssikkerhed har vi
opnået på de øvrige forsyningsarter. Her ligger dog ikke officielle målinger til grund for vurderingen.
Med mere end 150.000 kundeforhold er der selvfølgelig altid behov for justeringer, fejlretninger
og tilpasninger, som vores Kundeservice og teknikere i årets løb har taget hånd om. Vi bestræber os hver dag på at leve op til de forventninger, vores kunder har til os. Alene arbejdet med
ﬂytninger, som årligt berører ca. 10 % af kunderne, har dermed krævet ændringer i ca. 15.000
kundeforholdsdata.
Årets hovedpunkter
Sidst på året indviede vi det nye biogasanlæg på Skagen Renseanlæg. Anlægget har til formål
at afgasse den store mængde organiske affald, der er i spildevandet fra ﬁskeindustrierne, så det
kan danne grundlag for varmeproduktion til Skagen Varmeværk. Varmeproduktionen på renseanlægget udgør ca. 6 % af Skagen Varmeværks årlige leverance.
Frederikshavn Varme afsendte i foråret den gamle gasturbine på Vendsysselvej til dens nye ejere
i Grækenland, hvor den skal sikre strømforsyning til et olieraffinaderi. Sideløbende er der indgået kontrakt med lokale Victor om at opføre et eldrevet varmepumpeanlæg, der fra efteråret
2020 skal levere op mod 40 % af fjernvarmen til Frederikshavn.
Frederikshavn Vand har i årets løb arbejdet intenst på at etablere nye vandboringer på Brinkhus
og Dvergetved Kildepladser for at sikre vores fremtidige forsyninger af rent vand fra Tolne Vandværk. De nye indvindingsboringer erstatter de gamle, og vi forventer at kunne øge vores indvindingstilladelser i området med i alt 1 mio. m3. Sideløbende har vi stadig fokus på at sikre miljøet
i alle de boringsnære områder, så vi kan undgå forurening af vores grundvandsressourcer.
Hos Frederikshavn Affald er indsamlingen af det organiske affald gået over alt forventning. Op
mod 20 % af den samlede affaldsmængde behandles nu særskilt som organisk affald på GemiDans anlæg i Frederikshavn, hvor det udnyttes til at producere biogas. Den overskydende del af
denne mængde udgør hovedsaligt emballage. Dette afbrænder vi på forbrændingsanlægget,
hvorefter det indgår i fjernvarmevarmeproduktionen.
I 2019 blev der sat nedbørsrekord i Vendsyssel. Frederikshavn Spildevand har for året målt 1.007
mm nedbør i Frederikshavn mod et normalt gennemsnit på 712 mm. Dette giver selvfølgelig
store udfordringer med oversvømmelser og våde kældre. Forsyningen arbejder intenst med at
kortlægge problemområderne og efterfølgende med at styrke aﬂøbssystemerne, så vi kan være
rustet til de fremtidige klimaændringer.
Forsyningen deltager sammen med Frederikshavn Kommune i at udarbejde Klimatilpasningsplan 2020. Herudover er vi med i samarbejdet om at planlægge kystsikringsprojekt syd for
havnen i Sæby samt et projekt, som skal afhjælpe forhøjet grundvandsstand ved Bankekvarteret
i Skagen og i Ellingområdet.
Elinord har skiftet og forstærket 60 kV kablet fra Bogenshage til Brønderslevvej. Kablet er omlagt i et nyt trace, så det ikke kommer til at genere den igangsatte renovering af Gærumvej.
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Herudover er 10 kV-nettet udvidet i den nordlige del af havnen med henblik på at kunne
forsyne de nye erhvervsaktiviteter. På lavspændingsområdet (0,4 kV) er der i årets løb igangsat
tilslutninger til nye 114 parcelhuse.
Frederikshavn Forsyning Erhverv har fortsat med at skifte gadebelysningen til mindre energiforbrugende LED-lamper. Der er primært skiftet i Sæby og Skagen. Særligt i de gamle bymiljøer
har der været fokus på at ﬁnde lamper, der med udseende og lysfarve passer bedst til de
eksisterende forhold. I alt er der skiftet 264 gadelamper. Samlet set er 14,7 % af vores 17.000
gadelamper nu baseret på LED.
Frederikshavn Elhandel har fortsat kunne fastholde placeringen blandt de absolut billigste
elleverandørere på fast aftale. Det fortsatte fokus på rettidigt indkøb i forhold til pris og mængde sikrer os den stabile lave pris. Alligevel har vi kunne se, at nogle af vores kunder har valgt at
skifte til andre leverandører, der markedsfører sig med kortvarige slagtilbud. Vi har iværksat en
nærmere analyse af markedsforholdene med henblik på at lancere alternative elhandelsprodukter, som vil kunne være attraktive alternativer for kunderne. Derudover har vi øget fokus på
vores strøm fra vedvarende kilder (miljø-el), som vi sælger til en meget begrænset merpris. Vi
lægger dog fortsat vægt på at fastholde kundernes troværdighed til elselskabet.
Ansvarlighed
Klimaændringer og grøn omstilling er væsentlige faktorer for os som energi- og forsyningsvirksomhed. Vi skal sikre, at vores efterkommere får de bedste rammer for deres fremtid. Derfor
har vi i bestyrelsen igangsat et arbejde med at efterleve FN’s 17 verdensmål og sideløbende en
meget højt prioriteret proces med at indarbejde den grønne omstilling i i selskabernes drift. I
første del handler det om at kortlægge, hvordan tilstanden er. Derefter skal vi foretage en realistisk vurdering af, hvilke muligheder vi har, og endelig skal bestyrelsen beslutte, hvor hurtigt vi
skal opnå de givne mål. Arbejdet vil omfatte alle forsyningsarterne, alle dele af koncernen og
alle medarbejdere vil blive inddraget i processen.

Jeg ser frem til sammen med den øvrige bestyrelse i samarbejde med direktion, ledelse og medarbejdere, at kunne give vores bidrag til en bedre og renere fremtid for vores nuværende kunder
og efterkommere.

Erik Kyed Trolle
Bestyrelsesformand
Frederikshavn Forsyning A/S
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Koncernen i tal

Regnskab for koncernen Frederikshavn Forsyning
Resultatopgørelse
2019
t. kr.

2018
t. kr.

514.043

528.984

Produktionsomkostninger

- 315.509

- 321.658

Afskrivninger

- 134.438

- 128.244

Bruttoresultat

64.096

79.082

Distributionsomkostninger

- 3.045

- 1.976

Administrationsomkostninger

- 45.477

- 40.586

Resultat før ﬁnansielle poster

15.574

36.520

Finansielle poster netto

- 4.621

- 11.735

Resultat før skat

10.953

24.785

Nettoomsætning

Koncernen i tal

Balance
Aktiver
2019
t. kr.

2018
t. kr.

64.742

65.632

3.157.885

3.165.902

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

88.638

80.512

Indretning af lejede lokaler

28.199

29.208

Materielle anlægsaktiver under udførelse

117.505

67.669

3.456.969

3.408.923

798

798

Andre ﬁnansielle tilgodehavender

12.418

12.685

Finansielle anlægsaktiver

13.216

13.483

3.470.185

3.422.406

Råvarer og hjælpematerialer

1.777

1.920

Færdigvarer og handelsvarer

8.497

8.606

10.274

10.526

123.981

139.126

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner

Materielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele

Anlægsaktiver

Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Underdækning
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

4.193
27.127

19.201

983

Tilgodehavender

156.284

158.327

Likvide beholdninger

173.270

143.323

Omsætningsaktiver

339.828

312.176

3.810.013

3.734.582

2019
t. kr.

2018
t. kr.

25.000

25.000

Reserve for opskrivning

1.364.821

939.123

Overført resultat

1.182.953

1.582.331

Egenkapital

2.572.774

2.546.454

Aktiver i alt

Passiver
Selskabskapital

Hensættelse til udskudt skat

2.883

Andre hensættelser

17.805

17.491

Hensatte forpligtelser

17.805

20.374

Kreditinstitutter

513.625

501.184

Periodeafgrænsningsposter langfristet gæld

518.214

517.975

1.031.839

1.019.159

91.066

85.163

963

386

Overdækning

42.000

9.790

Anden gæld

53.566

53.256

187.595

148.595

3.810.013

3.734.582

Langfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat

Kortfristet gæld
Passiver i alt
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Bestyrelse og direktion

BESTYRELSE
FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Byrådsmedlem
Erik Kyed Trolle
Formand for alle selskaberne

Byrådsmedlem
Flemming Rasmussen
Næstformand for alle
selskaber

Peter Høstgaard-Jensen
Bestyrelsesmedlem i alle
selskaber

Peter Bak Friggard
Bestyrelsesmedlem i alle
selskaber

Bjarne Walentin
Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Frederikshavn Vand A/S og
Frederikshavn Spildevand A/S

Yvonne Nordahn
Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Frederikshavn Vand A/S og
Frederikshavn Spildevand A/S

Jan Karlsson
Medarbejderrepræsentant
i Frederikshavn Forsyning A/S
Bestyrelsesmedlem i
datterselskaberne

Ole Hansen
Medarbejderrepræsentant
i Frederikshavn Forsyning A/S
Bestyrelsesmedlem i
datterselskaberne

DIREKTION OG LEDELSE
FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Claus Reimann Petersen
Administrende direktør

Per Udholm Knudsen
Økonomichef

Rasmus Hougaard
Forsyningschef
Frederikshavn Elhandel A/S,
Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S
og Elinord A/S

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

René Hansen
Forsyningschef Frederikshavn
Spildevand A/S

Karl Villadsen
Forsyningschef Frederikshavn
Affald A/S
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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. Efterfølgende er affaldsselskabet AVØ og
Frederikshavn Affaldsforbrænding overtaget fra Frederikshavn Kommune og Dong. Frederikshavn Forsyning er 100 % ejet af Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Forsyning A/S

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 forsyningssikkerheden bl.a. ved stærkt fokus på
klimatilpasninger
Udvikle og udøve kundeservice
Fastholde og om muligt udbygge kundeunderlaget
Tæt samspil med erhvervs- og storkunder med henblik på at skabe optimale rammer for
eksisterende og kommende virksomheder

Produkter
•
•

Levere produkter og ydelser, 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 investeringsplaner og afbalanceret
gældsætning
Optimering ved anvendelse af ”cirkulær økonomi”-løsninger, hvor det er
hensigtsmæssigt

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 fortsat driftsoptimering 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 gennem et sundt og berigende arbejdsmiljø

Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S
Frederikshavn Byråd

Bestyrelse
Frederikshavn Forsyning A/S

Frederikshavn
Forsyning
Erhverv A/S

Elinord A/S

Frederikshavn
Elhandel A/S

Frederikshavn
Vand A/S

Frederikshavn
Varme A/S

Frederikshavn Frederikshavn
Spildevand A/S
Affald A/S
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Frederikshavn Forsyning A/S

Regnskab for moderselskabet
Frederikshavn Forsyning A/S
Resultatopgørelse
2019
t. kr.

2018
t. kr.

332.101

303.151

4.771

7.030

336.872

310.181

- 305.451

- 276.388

Produktionslønninger

- 5.553

- 7.687

Lokaleomkostninger

- 3.317

- 3.342

Andre produktionsomkostninger

- 5.528

- 5.231

Afskrivninger

- 4.559

- 4.479

- 324.408

- 297.127

Bruttoresultat

12.464

13.054

Distributionsomkostninger

- 1.452

- 1.257

Gager administration

- 4.685

- 4.697

- 10.924

- 9.798

- 3.416

- 2.680

- 19.025

- 17.175

- 8.013

- 5.378

236

- 65

- 7.777

- 5.443

Koncernintern omsætning
Anden omsætning
Omsætning i alt
Koncerninterne produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger i alt

It omkostninger
Andre administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger i alt
Resultat før ﬁnansielle poster
Finansielle poster netto
Resultat før skat og kapitalandele

Kundeservice i tal
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 og ydelser.
I 2019 har Kundeservice i Frederikshavn Forsyning haft følgende aktiviteter.
Kundeservice har....
•

Besvaret 32.921 telefonopkald

•

90 % af disse telefonopkald er besvaret inden for to minutter

•

Cirka 14.300 mails blev besvaret

•

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

•

Udsendt cirka 236.000 regninger

Hvordan betaler kunderne deres regninger?
•

80 % betaler via Betalingsservice

•

15,5 % modtager regning via e-Boks (man kan godt være tilmeldt både BS og e-Boks)

•

18,7 % modtager deres regning via mail

•

5-7 % modtager papirregninger

Frederikshavn Forsyning A/S

Balance
Aktiver
2019
t. kr.

2018
t. kr.

45.645

46.208

Køretøjer

6.272

6.687

Inventar og driftsmidler

1.883

1.754

Anlæg under opførelse

941

344

54.741

54.993

Kapitalandele døtre

2.499.680

2.467.267

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.499.680

2.467.267

Anlægsaktiver i alt

2.554.421

2.522.260

Varebeholdninger

8.497

8.606

Eksterne tilgodehavender

3.172

5.985

Andre tilgodehavender

3.050

1.929

Interne tilgodehavender

59.670

65.247

Tilgodehavender i alt

65.892

73.161

Likvider

32.770

29.151

107.159

110.918

2.661.580

2.633.178

2019
t. kr.

2018
t. kr.

25.000

25.000

Opskrivningshenlæggelser

1.364.820

939.122

Overført resultat

1.182.953

1.582.331

Egenkapital i alt

2.572.773

2.546.453

815

2.350

Kommunekredit

3.601

3.813

Langfristet gæld i alt

3.601

3.813

Leverandører af varer og tjenesteydelser

38.333

30.081

Intern gæld

20.531

25.244

Anden gæld

25.527

25.237

Kortfristet gæld i alt

84.391

80.562

2.661.580

2.633.178

Grunde og bygninger

Materielle anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

Passiver

Selskabskapital

Hensatte forpligtelser

Passiver i alt
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Elinord A/S har til formål at drive elnettet effektivt - målt på pris, effektivitet og
med høj forsyningssikkerhed for øje. Elinord ønsker at vedligeholde og bevare
et godt forhold til de net-tilsluttede kunder, yde en god service og være
proaktiv i forhold til fremtidige belastninger i nettet.

Elinord A/S
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Vi har forlænget ledningsnettet på Frederikshavn Havn
I forbindelse med udvidelsen af Frederikshavn Havn har vi i den nordlige ende forlænget 10 kV nettet. Dette er med henblik på at
sikre elforsyningen til de nye erhvervsaktiviteter i området.
Vi har i årets løb modtaget en del forespørgsler om nye projekter på havneområdet. Det
har gjort sig gældende indenfor nye forbrugstunge erhverv og landstrøm til skibe.
Der har ligeledes været ønsker om at få
tilsluttet vedvarende energi (VE anlæg).

Nye udstykninger har medført bredere ledningsnet
På lavspændingsområdet (0,4 kV) har vi udvidet ledningsnettet i forbindelse med udstykninger til 114 parcelhuse. Udvidelsen har betydet, at vi måtte ombygge og opsætte nye
stationer med tilhørende lavspændingsnet. Vi
har derudover skiftet enkelte kabelskabe på
grund af nye tilslutninger.
Vi har derudover modtaget anmeldelser fra
elinstallatørerne om i alt 315 ændringer eller
nye installationer, hvoraf 7 stk. er installation
med vedvarende energi i form af solceller.

De grønne markeringer viser Elinords forsyningsområde,
hvor vi transporterer strøm til ca. 22.000 kunder.

Renovering af el-stationer
Vi har løbende ført tilsyn og vedligehold på 10
og 60 kV anlæg. På 10 kV stationerne består
tilsynet primært i at kontrollere, at de ingen
skader har, og at anlæggene er rene, så fejl
undgås.
Hos 60 kV stationerne har vi ført løbende tilsyn
med anlæg og bygninger. Vi har yderligere ført
hovedeftersyn på el-stationerne ved Apholmen
og Strandby.
2019 bød på en enkelt kabelfejl på Dokøen,
hvor 9 kunder var uden strøm i 45 min, og 4
kunder måtte undvære strøm i 1 time og 19
min.
Fra Bogenshage til Brønderslevvej har vi skiftet
og forstærket 60 kV kablet fra 60 kV el-station.
Kablet har fået en ny trace for ikke at genere
den forestående renovering af Gærumvej.
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Elinord A/S

Regnskab for Elinord A/S
Resultatopgørelse
2019
t. kr.
Nettarif

2018
t. kr.

21.104

21.518

Abonnementer

8.728

8.851

Investeringsbidrag, periodiserede (40 år)

1.225

1.118

Regulering over-/underdækning
Anden omsætning

- 501
155

111

Omsætning i alt

31.212

31.097

Nettab

- 2.890

- 4.640

Drift af net

- 6.665

- 6.572

- 457

- 424

Energirådgivning og forbrugerinformation

- 3.084

- 3.041

Afskrivninger

- 9.443

- 9.347

- 22.539

- 24.024

8.673

7.073

50

443

- 3.026

- 2.436

- 584

- 720

- 3.610

- 3.156

Resultat før ﬁnansielle poster

5.113

4.360

Finansielle poster netto

- 538

- 457

Resultat før skat

4.575

3.903

Salg af MWh i perioden

177.371

171.697

Køb af MWh i perioden

186.245

189.121

Andre produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger i alt
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
Leje af personale til administration
Andre administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger i alt

Mængder:

Elimord A/S

Balance
Aktiver
2019
t. kr.

2018
t. kr.

166.522

170.908

177

224

17.799

8.789

184.498

179.921

Andre værdipapirer og kapitalandele

2.203

2.470

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.203

2.470

186.701

182.391

315

509

16.092

14.065

6.422

9.344

Elforsyningsnettet
Andre tekniske anlæg
Anlæg under opførelse
Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Eksterne tilgodehavender
Interne tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

1.152
1.151

289

Tilgodehavender i alt

23.665

24.850

Likvider

64.725

52.529

Omsætningsaktiver i alt

88.705

77.888

275.406

260.279

2019
t. kr.

2018
t. kr.

6.257

6.257

Overført resultat

193.878

190.310

Egenkapital i alt

200.135

196.567

Kommunekredit

5.021

5.211

Investeringsbidrag passiv

43.436

36.435

Langfristet gæld i alt

48.457

41.646

9.520

5.045

Anden gæld

17.294

17.021

Kortfristet gæld i alt

26.814

22.066

275.406

260.279

Aktiver i alt

Passiver

Selskabskapital

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Passiver i alt
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FREDERIKSHAVN FORSYNING
ERHVERV A/S OG
FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S
Frederikshavn Forsyning Erhvervs primære opgave er at eje og drive gadebelysningen
i Frederikshavn Kommune. Herudover leverer selskabet opgaver indenfor drift af signalanlæg samt ydelser, som ikke kan varetages af de andre selskaber under Frederikshavn Forsyning A/S.
Frederikshavn Elhandels formål er at drive el-handelsvirksomhed på markedsvilkår.
Vi gør en dyd ud af at være den troværdige el-leverandør med faste lave priser,
uden bindinger og uden kortvarige introtilbud med ekstra lave priser i starten.

Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S og Frederikshavn Elhandel A/S
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Vi skifter til energibesparende lys
I 2019 har vi fortsat fokuseret på at skifte
gamle armaturer til nye og mindre energiforbrugende LED armaturer. Der er i alt skiftet
264 armaturer.
LED lamper giver typisk et hvidere lys og en
mere korrekt farvegengivelse end de gamle lamper. Enkelte steder i kommunen er
bymiljøet af sådan en karakter, at en anden
farve på lyset vil være mere passende. Frederikshavn Forsyning Erhverv har derfor haft
fokus på at ﬁnde armaturer, som passer ind i
det miljø, de opsættes i, og som har samme
udseende som de nuværende lamper.
Vi har primært opsat eller skiftet armaturer
og master i Sæby og Skagen. Derudover har
vi skiftet et mindre antal armaturer i Frederikshavn. Vi har desuden skiftet styringer i to
lyskryds og nedtaget den sidste luftledning i
Sæby.

Fejl på gadebelysning
Vi er taknemmelige for, at borgerne i Frederikshavn Kommune i 2019 har været ﬂittige
til at indberette om fejl på gadebelysningen.
Det er vi afhængige af, idet der ikke ﬁndes
overvågning af gadelamperne. Vi reparerer
master og armaturer løbende, som vi får
kendskab til fejl og skader.

Områder i Frederikshavn Kommune, vi forsyner med
gadebelysning. Det drejer sig om ca. 17.000 gadelamper.

Nyt produkt i støbeskeen
På trods af den faste lave pris viser det sig, at en
del kunder fristes til at skifte til el-leverandører,
der reklamerer med lave intropriser i en kort
periode eller med andre bindinger, som på sigt
kan gøre det dyrere for kunderne.
Der tegner sig et billede af, at der for nogle
kunder kan være andre behov, end hvad Frederikshavn Elhandel kan tilbyde på nuværende
tidspunkt. Vi har i den anledning opstartet en
arbejdsgruppe, der skal undersøge, om der er
forretningsgrundlag for også at lancere andre
produkter, som kan dække kundernes behov.
Arbejdet forsætter i 2020.
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Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S og Frederikshavn Elhandel A/S

Blandt toppen på elpris.dk i 2019
Frederikshavn Elhandel kom ind i 2019 med lidt
ﬂere kunder, end der var ved årets udgang. Dette skyldes blandt andet, at nogle kundeforhold
er blevet nedlagt i forbindelse med opsætning
af fælles elmåler, da nogle boligblokke har fået
installeret store solcelleanlæg.
Vi har i 2019 udvidet handelsområdet til hele
Danmark, og vi har nu kunder i 12 forskellige
netområder på landsplan. Det har vi gjort uden
større markedsføring men blot ved, at kunderne
ﬁnder Frederikshavn Elhandel på hjemmesiden
elpris.dk. Her kan alle elhandlere melde deres
produkter ind, og kunderne har mulighed for
direkte at vælge det produkt og den el-leverandør,
de ﬁnder som det rette valg.

Frederikshavn Elhandels kundeantal 2019

Regnskab for Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S
Resultatopgørelse
2019
t. kr.

2018
t. kr.

13.712

13.704

Anden omsætning

2.110

1.869

Investeringsbidrag, periodiserede (30 år)

1.328

1.043

Igangværende arbejder

- 178

- 41

Omsætning i alt

16.972

16.575

Rep. og vedl.-omk- vejbelysning

- 3.355

- 3.288

Forbrugsudgifter vejbelysning

- 5.924

- 6.307

- 225

- 100

- 1.993

- 1.755

- 296

- 263

- 3.596

- 3.752

- 15.389

- 15.465

Bruttoresultat

1.583

1.110

Distributionsomkostninger

- 200

- 267

- 571

- 523

- 37

- 41

- 608

- 564

775

279

- 101

- 79

674
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Vejbelysningskontrakt

Andre produktionsomkostninger vejbelysning
Produktionsomkostninger videresalg
Andre produktionsomkostninger
Afskrivninger
Produktionsomkostninger i alt

Leje af personale til administration
Andre administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger i alt

Resultat før ﬁnansielle poster
Finansielle poster netto
Resultat før skat

Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S og Frederikshavn Elhandel A/S

Balance
Aktiver
2019
t. kr.

2018
t. kr.

45.546

47.632

2.464

29

Materielle anlægsaktiver i alt

48.010

47.661

Anlægsaktiver i alt

48.010

47.661

548

6.913

Vejbelysningsanlæg
Anlæg under opførelse

Eksterne tilgodehavender
Andre tilgodehavender

68

Udskudt skatteaktiv

1.637

1.490

Tilgodehavender i alt

2.253

8.403

Likvider

18.036

11.736

Omsætningsaktiver i alt

20.289

20.139

Aktiver i alt

68.299

67.800

2019
t. kr.

2018
t. kr.

5.000

5.000

Overført resultat

45.540

45.014

Egenkapital i alt

50.540

50.014

Investeringsbidrag

14.155

14.157

Langfristet gæld i alt

14.155

14.157

Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.322

1.414

Intern gæld

1.952

1.190

Selskabsskat

296

386

Anden gæld

34

639

3.604

3.629

68.299

67.800

Passiver

Selskabskapital

Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
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Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S og Frederikshavn Elhandel A/S

Regnskab for Frederikshavn Elhandel A/S
Resultatopgørelse
2019
t. kr.

2018
t. kr.

39.286

34.281

2.181

2.195

41.467

36.476

Produktionsomkostninger

- 36.183

- 31.687

Produktionsomkostninger i alt

- 36.183

- 31.687

5.284

4.789

- 619

- 523

- 1.623

- 1.460

- 250

- 152

- 1.873

- 1.612

2.792

2.654

- 87

- 40

2.705

2.614

Salg af el
Abonnementer
Omsætning i alt

Bruttoresultat

Distributionsomkostninger
Leje af personale til administration
Andre administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger i alt
Resultat før ﬁnansielle poster
Finansielle poster netto
Resultat før skat

Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S og Frederikshavn Elhandel A/S

Balance
Aktiver

Eksterne tilgodehavender

2019
t. kr.

2018
t. kr.

41.371

46.063

Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

- 3.095
400

328

41.771

43.296

3.493

5.397

Omsætningsaktiver i alt

45.264

48.693

Aktiver i alt

45.264

48.693

2019
t. kr.

2018
t. kr.

2.000

2.000

Overført resultat

16.798

14.689

Egenkapital i alt

18.798

16.689

Leverandører af varer og tjenesteydelser

13.659

17.106

Intern gæld

10.496

13.467

Tilgodehavender i alt
Likvider

Passiver

Selskabskapital

Selskabsskat

667

Anden gæld

1.644

1.431

Kortfristet gæld i alt

26.466

32.004

Passiver i alt

45.264

48.693
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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, hvor vi samtidig
minimerer miljøbelastningen og leverer vand til en konkurrencedygtig pris.
Derfor arbejder vi i de kommende år med en strategiplan for tiltag, der skal sikre,
at vi opfylder målsætningen.

Frederikshavn Vand A/S
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Nye ledninger og et nyt anlæg
Frederikshavn Vand har etableret nye hovedog forsyningsledninger på Frederikshavn
Havn i forbindelse med udvidelsen af havneområdet.
I forbindelse med havneudvidelsen i Skagen
udbygger vi med en ny hovedledning fra
vandværket til Buttervej og videre langs Hvidegrøften og frem til Østre Havnevej for at
give dobbelt forsyningsmulighed i fremtiden.
Der er anskaffet et mobilt UV-anlæg til at
sikre vandkvaliteten i tilfælde af en bakteriologisk forurening på vandværkerne. Anlægget er opmagasineret på Ørnedalsværket,
der er hovedværk i ledningsnet Syd (Sæby og
opland), for en umiddelbar tilslutning på dette vandværk, men kan nemt ﬂyttes til andre
vandværker, hvis det skulle blive nødvendigt.

Rent drikkevand
I takt med vores ambition om at passe på
miljøet har vi fortsat stillet skarpt ind på at
sikre renheden af drikkevandet. Vores mål er,
at vi kan levere rent drikkevand til vores kunder i dag, men også til vores efterkommere.
Flere vandværker i Danmark ﬁnder løbende
nye pesticider i analyser af drikkevandet, og
det nationale kontrolprogram udvides i takt
med nye fund. I 2019 blev programmet udvidet med syv nye stoffer. Der er blevet udtaget prøver fra vores boringer uden fund af
stofferne. Det betyder, at vi fortsat kan udnytte alle boringerne og sikre, at vandkvaliteten
fra vandværkerne overholder gældende krav
til drikkevand.

Den grønne markering viser i hvilke områder i
Frederikshavn Kommune, vi forsyner med vand.
Det drejer sig om ca. 80 % af den totale vandforsyning, hvilket svarer til ca. 26.000 kunder.

Velkommen til nye kunder
Tilgangen af nye kunder og byggemodninger
har i 2019 fortsat haft en god stigning. Ved
udgangen af året overtog vi forsyningspligten i Stenhøj Vandværks forsyningsområde i
Hjørring Kommune, og vi kan i alt byde velkommen til 201 nye kunder i Frederikshavn
Vand A/S.
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Frederikshavn Vand A/S

Fokus på BNBO

Status på Brinkhus Kildeplads

Frederikshavn og Hjørring Kommuner og
Frederikshavn Vand A/S har i mange år været i
dialog om grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner for vandværkernes kildepladser. Som
opfølgning på Statens kampagne i 2019 har
myndighederne fokuseret på at risikovurdere
erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO
(boringsnære beskyttelsesområder).

Som videreudvikling af Brinkhus Kildeplads har
vi i 2019 søgt om tilladelse til at igangsætte 1.
fase, som omfatter undersøgelses - og indvindingsboringer. Vores mål er at opnå en vandindvinding på ca. 500.000 m³/år. Resultatet
blev 8 indvindingsboringer, hvoraf de 7 kan yde
ca. 20 m³/h, og den 8. kan yde ca. m³/h.

I samarbejde med myndighederne fortsætter vi arbejdet med at udpege områder, hvor
der bør indgås frivillige dyrkningsaftaler inden
udgangen af 2022.
Vi har ved udgangen af 2019 beskyttet ca.
25 % af vores indvindingsområder med
aftaler, 35 % er beskyttet på grund af naturlige
forhold, og endelig skal vi for ca. 40 % indgå
aftaler eller omlægge vores kildepladser.

Renovering af kildepladser
I 2019 renoverede vi Dvergetved Kildeplads
med 5 nye indvindingsboringer, som skal
erstatte de gamle boringer. Vi er samtidig i
gang med at renovere råvandsledningerne
på kildepladsen, så der kan pumpes råvand
direkte til Tolne Vandværk uden brug af pumpestation. Vi følger op på renoveringen ved at
ansøge om supplerende tilladelse til at indvinde 500.000 m³/år.

Da der er følsom natur i området, har Frederikshavn Vand og vores rådgivere i samarbejde
med Hjørring Kommunes myndighed udarbejdet et program til at overvåge afstrømningen
i vandløb og grundvandsspejl for at vurdere
konsekvenserne fra den kommende indvinding.
Vi følger op i 2020 ved at søge om midlertidig
indvindingstilladelse, og med at etablere en ny
råvandsledning fra Tolne Vandværk, så kildepladsen kan idriftsættes.

Transmissionsledning fra
Tolne til Skagen
De indledende planarbejder, ansøgninger
om myndighedsgodkendelser og projektering for etablering af transmissionsledningen
fra Hulsig til Skagen er påbegyndt i 2019. Vi
forventer, at ledningen er færdig i 2021. Med
den nye ledning øger vi kapaciteten, hvilket
giver en bedre forsyningssikkerhed i Skagen.

Derudover har vi renoveret råvandsstationerne ved 8 boringer ved Stenhøj Kildeplads, så
de opfylder tidens krav med hensyn til at styre
vandets ﬂow og målinger af vandspejlet. Dette
skal sikre, at vi ikke skader naturen ved grundvandssænkningen.

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

Frederikshavn Vand A/S

Regnskab for Frederikshavn Vand A/S
Resultatopgørelse
2019
t. kr.

2018
t. kr.

Variabelt bidrag

29.193

25.568

Fast vandbidrag og abonnement

34.582

34.555

2.000

2.004

1.116

1.082

Omsætning i alt

66.891

63.209

Produktion af vand

- 12.751

- 12.524

Transport af vand

- 11.627

- 11.101

Afskrivninger

- 21.723

- 21.282

- 46.101

- 44.907

20.790

18.302

-8

- 92

- 204

-123

Leje af personale til administration

- 3.058

- 3.121

Andre administrationsomkostninger

- 1.352

- 1.232

Administrationsomkostninger i alt

- 4.614

- 4.476

Resultat før ﬁnansielle poster

16.168

13.734

Finansielle poster netto

- 3.887

- 4.010

Resultat før skat

12.281

9.724

4.432

4.562

Investeringsbidrag (periodiseret o/40 år)
Anden omsætning

Produktionsomkostninger i alt
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger

Forbrugerinformation

Mængder:
Solgt vand 1.000 m³
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Frederikshavn Vand A/S

Balance
Aktiver
2019
t. kr.

2018
t. kr.

642.867

639.776

Inventar og driftsmidler

4.804

4.624

Anlæg under opførelse

31.447

19.730

679.118

664.130

4.347

4.890

798

798

5.145

5.688

684.263

669.818

644

830

11.392

11.957

378

647

1.898

688

13.668

13.292

970

212

15.282

14.334

699.545

684.152

2019
t. kr.

2018
t. kr.

Produktionsanlæg

Materielle anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder
Kapitalinteresser
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Eksterne tilgodehavender
Interne tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
Likvider
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

Passiver

Selskabskapital

10.000

10.000

Opskrivningshenlæggelser

186.825

227.188

Overført resultat

281.639

228.996

Egenkapital i alt

478.464

466.184

Kommunekredit

162.307

158.918

37.857

37.617

200.164

196.535

361

897

Intern gæld

16.688

16.402

Anden gæld

3.868

4.134

20.917

21.433

699.545

684.152

Investeringsbidrag passiv
Langfristet gæld i alt
Leverandører af varer og tjenesteydelser

Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt

FREDERIKSHAVN VARME A/S
Frederikshavn Varme forsyner i alt 12.000 kunder i Frederikshavn by, og vi udvider
løbende 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.
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Frederikshavn Varme A/S

Velkommen til nye kunder
Vi byder velkommen til 55 nye kunder,
som var valgt vores billige og grønne
fjernvarme.

Nyt anlæg skal producere
mere miljøvenlig varme
Fjernvarmen er i dag sammensat af 35 %
vedvarende energi fra Affaldskraftvarmeværket og 11 % fra biogas. Den resterende andel kommer fortsat fra naturgas.
Det gør fjernvarmen til et af de mest
miljøvenlige varmekilder, der ﬁndes.
Vi arbejder hele tiden på at gøre fjernvarmen endnu mere miljøvenlig og på at
holde prisen lav og stabil. Derfor påbegyndte vi i sensommeren etableringen af
et nyt varmeproduktionsanlæg, hvor vi fra
efteråret 2020 vil producere en stor del
af varmen. Her bliver varmen produceret
på el, hvor vi tidligere benyttede naturgas.
Ved at bruge den miljøvenlige el i varmeproduktionen, mindsker vi driften af de
ældre kedler og derved brugen af fossile
brændsler. Samtidig er det med til at
nedbringe CO2 udledning ved varmeproduktionen markant.

Den grønne markering viser i hvilke områder i vi forsyner med fjernvarme.

Frederikshavn Varme A/S

Planmæssige opgaver
I efteråret indgik vi aftale med et eksternt selskab om overﬂyvning af ledningsnettet med
drone. Formålet er at give fjernvarmenettet
et eftersyn med henblik på at forbedre ledningsnettet i de områder, hvor varmetabet er
størst. Det giver os et billede af tilstanden på
fjernvarmenettet og en bedre mulighed for at
planlægge de kommende renoveringer.
Vi har derudover været i gang med at forberede og ﬁnpudse en ny takstmodel, motivationstariffen, der er gældende fra 1. januar
2020. Med motivationstariffen vil vi gerne
motivere kunderne til at udnytte fjernvarmen
endnu bedre ved at optimere afkølingen. Hvis
kunderne afkøler bedre end forventet, vil de
få en økonomisk gevinst og modsat et gebyr
ved dårlig afkøling. En bedre afkøling hos
kunderne vil reducere varmetabet i det fælles ledningsnet og derved give os en bedre
driftsøkonomi på sigt.
Efter en lille stigning i varmeprisen i starten af
2019 har vi fastholdt den lave varmepris.

Fjernvarme til Bangsbo
og Golfparken
Vi har i året udvidet vores forsyningsområde
til Bangsbo, hvilket vi er særdeles glade for.
Forsvaret valgte at få tilsluttet fjernvarme hos
Søværnets Sergentskole og Søværnets Depot, og i samme anledning takkede Bangsbo
Museum ja til tilbuddet om at få leveret fjernvarme. Etableringen af den nye fjernvarmeledning fandt sted i efteråret.
Byggemodningen i Golfparken er stadig i
gang. For at give ejerne af nye byggegrunde
mulighed for at tilslutte sig fjernvarme har vi
forlænget hovedledningen med 811 meter
frem til Solkrogen og lagt fjernvarmestik ind
til 27 boliger.

Renovering af fjernvarmeledninger
•

Hans Tausens Vej
- hovedledning og 20 stikledninger

•

Råholtvej
- hovedledning og 18 stikledninger

•

Solbakkevej
- hovedledning og 4 stikledninger

•

Ivar Huitfeldts Vej
- hovedledning og 2 stikledninger

•

Agnethesvej
- hovedledning og 7 stikledninger

•
•

Peder Skrams Vej
- hovedledning og 6 stikledninger

•

Glerupsvej
- hovedledning og 12 stikledninger
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Frederikshavn Varme A/S

Regnskab for Frederikshavn Varme A/S
Resultatopgørelse*
2019
t. kr.

2018
t. kr.

Salg af varme, variabelt bidrag

79.239

70.546

Årets tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

13.687

18.899

Salg af varme, fast bidrag

38.090

37.932

73

203

155

7.606

Investeringsbidrag (periodiseret o/30 år)

1.547

1.431

Anden omsætning (netto)

2.224

1.304

Årets over-/underdækning

13.983

- 11.460

Omsætning i alt

148.998

126.461

Produktion af varme

- 88.246

- 94.235

Transport af varme

- 6.150

- 5.599

Energirådgivning og forbrugerinformation

- 4.003

- 5.608

- 23.352

- 16.995

- 121.751

- 122.437

27.247

4.024

- 84

- 88

- 2.889

- 2.688

- 931

- 688

Administrationsomkostninger i alt

- 3.820

- 3.376

Resultat før ﬁnansielle poster

23.343

560

Finansielle poster netto

- 2.024

- 2.017

Resultat før skat

21.319

- 1.457

185.500

193.500

13.029

13.894
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Antal graddage, faktisk

2.916

3.014

Antal graddage, normalår

2.906

2.906

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

Afskrivninger
Produktionsomkostninger i alt
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
Leje af personale til administration
Andre administrationsomkostninger

Produktionsdata:
Antal solgte MWh varme
Forbrug af naturgas til varme, 1.000 m³
Forbrug af naturgas til el, 1.000 m³

*

Note vedr. skift af regnskabsprincip.
Regnskabsprincipperne for Frederikshavn Varme A/S er efter anbefaling fra selskabets revisor (PwC) justeret
således, at regnskabet i højere grad afspejler det økonomiske mellemværende med forbrugerne. Frederikshavn
Varme A/S er underlagt regnskabsloven og har hidtil rapporteret efter driftsøkonomiske principper, herunder
afskrivninger som er opgjort efter økonomiske levetider. Den økonomiske ramme er imidlertid reguleret efter
varmeforsyningsloven, og denne afspejler dermed det økonomiske mellemværende med forbrugerne, som i
princippet skal give et 0 resultat efter ’hvile i sig selv’ princippet. Den primære forskel på ligger opgørelsen af
afskrivninger samt egenkapital. Sammenligningstallene for 2018 er ligeledes tilrettet den nye praksis.

Frederikshavn Varme A/S

Balance
Aktiver
2019
t. kr.

2018
t. kr.

18.955

19.013

463.751

473.384

Inventar og driftsmidler

97

162

Anlæg under opførelse

24.143

5.110

506.946

497.669

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder

6.008

6.759

Finansielle anlægsaktiver i alt

6.008

6.759

512.954

504.428

818

582

26.270

26.698

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg

Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Eksterne tilgodehavender
Interne tilgodehavender
Underdækning
Andre tilgodehavender

60
4.193
93

10.869

Tilgodehavender i alt

30.556

37.627

Likvider

21.869

20.041

Omsætningsaktiver i alt

53.243

58.250

566.197

562.678

2019
t. kr.

2018
t. kr.

20.000

20.000

Overført resultat

72.185

72.185

Egenkapital i alt

92.185

92.185

Kommunekredit

85.273

78.606

309.666

323.353

26.305

22.259

421.244

424.218

Leverandører af varer og tjenesteydelser

21.429

24.965

Intern gæld

30.859

11.118

Aktiver i alt

Passiver

Selskabskapital

Overdækning langfristet
Investeringsbidrag passiv
Langfristet gæld i alt

Overdækning
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt

9.790
480

402

52.768

46.275

566.197

562.678
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FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S
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 bundfældningsstanke
udenfor de kloakerede områder.

Frederikshavn Spildevand A/S

Rekord meget regn
giver nye opgaver
2019 blev et rekordvådt år i Frederikshavn
Kommune og det medførte, at vores forsyningsområder blev gennemvædet. Frederikshavn Spildevand har i årets løb modtaget
ﬂere henvendelser i forhold til tidligere år
vedrørende indtrængende grundvand i private ejendomme og i kloaksystemet.
For at imødekomme de stigende mængder
nedbør har vi ﬂere steder valgt at separatkloakere ved at holde regnvand og spildevand
adskilt i et to-strenget system. Separatkloakeringen kommer i prioriteret rækkefølge alt
efter behov.
Pejlinger af grundvandsspejlet i ﬂere sommerhusområder bekræfter disse forhold, og ﬂere
steder beﬁnder det sig i op til 7 cm under
terræn.

Ny udløbsledning skaber
muligheder for Skagen Havn

De grønne markeringer viser, hvor i Frederikshavn
Kommune, vi har renseanlæg. Vi aﬂeder spildevandet fra ca. 23.000 kunder i kommunen.

I forbindelse med Skagen Havns igangværende udvidelse med 3. etape er der behov for at
etablere ny udløbsledning. Ledningen vil give
en større kapacitet til at håndtere de øgede
spildevandsmængder fra havneudvidelsen og
fra et planlagt landbaseret havdambrug umiddelbart vest for Skagen Renseanlæg.
Den nye ledning skal sikre udledningen fra
den fremtidige belastning på renseanlægget,
og med Skagen Renseanlægs nære placering
til Skagerrak, vil det være mest fordelagtigt at
placere ledningen der.
Ledningen vil på landområdet få en længde
på ca. 1.000 meter fra Skagen Renseanlæg
via Buttervej og Højen Fyrvej til Skagerrak. På
søterritoriet vil ledningen få en længde på ca.
1.000 meter fra kysten ved det tidligere Højen
Fyr til et nyt udløbsbygværk i beton på ca. 10
meters dybde. Der vil eventuelt skulle foretages supplerende kystsikring der, hvor landledningen krydser ud til Skagerrak.
Arbejdet forventes færdigt i efteråret 2020.

Ledningens placering (markeret med gul) fremgår
af ovenstående ﬁgur.
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Frederikshavn Spildevand A/S

Massive vandmængder i
Skagens bankekvarter
Også i Skagen står grundvandet ﬂere steder
højt. I områder med høj grundvandsstand,
hvor der kun er spildevandskloak og ingen
regnvandskloak, er det vanskeligt at nedsive
regnvand fra tagﬂader, faste belægninger
og fra vand på terræn og særligt på veje og
stisystemer.
Frederikshavn Spildevand og Frederikshavn
Kommune ser derfor behov for at ﬁnde
løsninger, der kan håndtere regnvandet
og grundvandet i oplandet til Buttergrøften herunder Bankekvarteret. Der er derfor blevet nedsat en fælles arbejdsgruppe
på tværs af Frederikshavn Spildevand og
Center for Park og Vej. Vi forventer, at der
foreligger et forslag til en afvandingsplan i
foråret 2020.
Arbejdet skal resultere i en samlet plan for
at håndtere regnvand fra hele det område,
som nu eller på sigt skal aﬂede regnvand
til Buttergrøften med udløb i Skagerrak.
Området omfatter blandt andet Bankekvarteret, som indbefatter boligområderne ved
Nordsøvej og Højensvej, omkring Skagavej
samt eksisterende og planlagte bolig- og
erhvervsområder omkring Buttervej.
Opgaven er længerevarende, da arbejdet
omfatter ﬂere undersøgelser i området
- herunder løbende målinger af grundvandsstanden gennem en længere periode,
en grundig beskrivelse af de eksisterende
forhold samt planlægning for fremtidige
forhold.
Problemerne forekommer at være blevet
større og hyppigere de seneste år, og har
især været store i 2019, som var et ekstremt
år, hvad angår nedbør.

Kort over områder i Skagen, som vi planlægger at afvande.
De blå prikker viser vores målepunkter.

Frederikshavn Spildevand A/S

Regnskab for Frederikshavn Spildevand A/S
Resultatopgørelse
2019
t. kr.

2018
t. kr.

Variabel bidrag

140.281

131.449

Trappemodel rabat

- 20.486

- 18.502

5.906

6.285

13.998

13.453

Tilslutningsbidrag periodiseret

4.225

4.200

Anden omsætning

5.115

7.702

Særbidrag
Faste bidrag

Årets over-/underdækning

- 42.000

Omsætning i alt

107.039

144.587

Transport af spildevand

- 19.096

- 18.210

Rensning af spildevand

- 40.436

- 38.757

Afskrivninger

- 61.055

- 63.018

- 120.587

- 119.985

- 13.548

24.602

- 569

- 155

- 4.145

- 4.013

- 816

- 730

- 4.961

- 4.743

- 19 078

19.704

1.937

- 5.136

- 17.141

14.568

Debiteret spildevand 1.000 m³

3.748

3.817

Debiteret spildevand 1.000 m³ trappemodel

1.219

1.193

Produktionsomkostninger i alt
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
Leje af personale til administration
Andre administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger i alt
Resultat før ﬁnansielle poster
Finansielle netto poster
Resultat før skat

Mængder:
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Frederikshavn Spildevand A/S

Balance
Aktiver
2019
t. kr.

2018
t. kr.

1.868.398

1.861.263

40.060

32.826

1.908.458

1.894.089

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder

3.886

4.372

Finansielle anlægsaktiver i alt

3.886

4.372

1.912.344

1.898.461

Eksterne tilgodehavender

22.003

26.374

Interne tilgodehavender

24.399

555

Andre tilgodehavender

21.677

6.407

Tilgodehavender i alt

68.079

33.336

Likvider

12.925

655

Omsætningsaktiver i alt

81.004

33.991

1.993.348

1.932.452

2019
t. kr.

2018
t. kr.

5.000

5.000

1.016.078

1.016.078

Overført resultat

568.092

549.732

Egenkapital i alt

1.589.170

1.570.810

78.839

78.871

257.423

254.635

336.262

333.506

Leverandører af varer og tjenesteydelser

4.798

2.185

Intern gæld

17.574

22.207

Ledninger og produktionsanlæg
Anlæg under opførelse
Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Aktiver i alt

Passiver

Selskabskapital
Opskrivningshenlæggelser

Investeringsbidrag
Kommunekredit
Langfristet gæld i alt

Overdækning
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt

42.000
3.544

3.744

67.916

28.136

1.993.348

1.932.452

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S
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.
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Frederikshavn Affald A/S

Medarbejdere og
renovationsbiler i nye klæder
Affaldsindsamlingen ved husstande har i
årtier været udliciteret. Men grundet en intern
konﬂikt mellem vores entreprenør og dennes
ansatte, var indsamlingen i første halvdel af
2019 præget af ustabilitet i form af forsinkelser i renovationsindsamlingen samt regulære
arbejdsnedlæggelser. Entreprenøren ønskede
ikke at fuldføre kontrakten, hvilket betød, at
vi måtte overveje ﬂere løsningsmodeller. Vi
konkluderede, at vi bedst opretholdt forsyningssikkerheden ved at hjemtage opgaven.
Sidste halvdel af 2019 har vi således brugt
store kræfter på at forberede og implementere denne indsamling. Implementeringen
blev vellykket, både hvad angik køb af renovationsbiler, nye ansættelser og indkøring af
renovationsindsamlingen.
Årets økonomiske resultat er præget af en
række etableringsomkostninger til denne
indsamling. Kundernes takst for indsamling er
ikke reguleret i året, da vi har valgt at afholde
disse omkostninger over egenkapitalen.

Oversigt over genbrugspladser, affaldsforbrænding og miljøanlæg
i Frederikshavn Kommune. Vi håndterer affald fra 36.000 husstande i kommunen.

Så meget madaffald
har vi behandlet
Frederikshavn Affald har arbejdet med at få
indsamlingen af madaffald fuldt implementeret, og borgerne har taget godt imod initiativet.
Vores forventninger var på sigt at indsamle
4.000 ton madaffald om året. Dette tal har vi
passeret i 2019, hvor der i alt blev indsamlet
4.060 ton.
Med fortsat intensiv information vil vi prøve
at få endnu mere madaffald sorteret. Vores
samarbejdspartner, GemiDan A/S, har opført
et velfungerende behandlingsanlæg ved siden
af vores affaldsforbrænding på Vendsysselvej.
Store mængder madaffald fra jyske kommuner
bliver nu behandlet på dette anlæg, hvorfra
de udgør et væsentligt bidrag til den grønne
omstilling.
Madaffaldet omdannes til en biopulp. Gasserne heri udvindes og kan raffineres til naturgas.
Herefter bruges restﬁbrene fra biopulpen til
gødningsformål, så værdifulde mineraler tilbageføres til naturen. Madaffaldet har bidraget
med mere end 450.000 m3 gas.

Frederikshavn Affald A/S
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Grøn omstilling og plast

Fokus på genanvendelse

Affaldshåndtering er et væsentligt element
både i den grønne omstilling og den cirkulære økonomi. Vi overvejer altid, hvor vi får
”mest miljø for pengene”, hvilket medfører
nogle til- og fravalg.

I tråd med vores fokus på den cirkulære
økonomi sørger vi for at sende de genanvendelige materialer videre til industrien,
hvor de kan blive brugt til nye produkter
eller andre formål. På vores genbrugspladser modtager vi blandt andet følgende fraktioner, som bruges til genanvendelse:

Plastområdet har haft stor medieomtale i 2019 grundet de enorme mængder
plast med en begrænset mulighed for reel
genbrug. Dette har betydet ubehagelige
billeder af europæisk plast, der eksporteres
til asiatiske lande, med betydelig affaldsforurening til følge. Hvis det viser sig, at
der bliver et marked for plastaffaldet, hvor
vi kan sikre os, at det vil blive genanvendt
på miljøforsvarlig vis, vil vi relativt hurtigt
kunne iværksætte denne type indsamling.
Vi har haft kontakt til danske genindvindingsvirksomheder på plastområdet. Sammen har vi identiﬁceret plasttyper, der kan
genanvendes, og som har positiv værdi.
Disse plasttyper sorterer vi på vores største
genbrugspladser.
Husstandsindsamling af plast vil under alle
omstændigheder være en politisk beslutning, men vi anbefaler, at politikkerne
afventer det nationale arbejde, der pågår
med blandt andet at deﬁnere ensartede
sorteringskriterier og udpege hvilke plasttyper, der skal fokuseres på.
Indtil dette arbejde er afsluttet, er det
vores overbevisning, at energiudnyttelse af
plasten (ved forbrænding) er et bedre alternativ end eksport til ukendt behandling.

•

Rent træ bliver udsorteret og bruges til at
fremstille spånplader. Det blev i 2019 til
800 ton

•

I 2019 indsamlede vi 1.800 ton jern og
metal, som blev sorteret efter type og
anvendt i nye produkter. Jern og metal
kan bruges uendeligt mange gange

•

De indsamlede glasﬂasker og vinduesglas smeltes og anvendes til nye produktioner. Vi indsamlede 1.370 ton i 2019

•

Vi håndterer blæsemidler fra industrien
som et alternativ til deponering. Mere
end 3.000 ton er i 2019 genanvendt i
produktion af rockwool

•

I 2019 indsamlede vi i alt 2.748 ton papir
og pap. Genvundet papir og pap bliver
primært omdannet til bølgepap, hygiejnepapir, avispapir og papemballage og
kan anvendes 6-7 gange, før ﬁbrene er
brugt op

•

Vi knuser årligt mere end 8 ton bygningsaffald og afsætter det til opfyld.
Materialet erstatter i mange tilfælde
stabilgrus

•

Vi komposterer ca. 10.000 ton haveaffald
om året, som afsættes til jordforbedring
til private borgere og især landbrug
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Regnskab for Frederikshavn Affald A/S
Resultatopgørelse
2019
t. kr.

2018
t. kr.

Renovation

26.941

30.404

Forbrændingsanlæg

36.591

42.378

9.480

12.166

39.618

39.260

7

8

Omsætning i alt

112.637

124.216

Renovation

- 24.213

- 28.144

Forbrændingsanlæg

- 30.878

- 35.992

- 9.715

- 10.969

- 35.477

- 33.611

Miljøanlæg
Genbrugspladser og indsamlingsordninger
Administration

Miljøanlæg
Genbrugsplader og indsamlingsordninger
Administration
Afskrivninger

- 44
- 10.710

- 9.371

- 111.037

- 118.087

1.600

6.129

- 163

- 37

Leje af personale til administration

- 5.472

- 4.616

Øvrige administrationsomkostninger

- 1.492

- 866

Administrationsomkostninger i alt

- 6.964

- 5.482

Resultat før ﬁnansielle poster

- 5.527

610

- 156

66

- 5.683

676

- 1.966

- 311

1.369

2.029

- 1.145

366

998

2.738

Administration

- 4.939

- 4.146

Resultat pr. afdeling

- 5.683

676

31.563

32.177

5.320

8.807

Forbrændt affald og biomasse (ton)

32.048

38.545

Produceret varme (MWh)

76.858

85.142

Produceret el (MWh)

16.576

17.582

Produktionsomkostninger i alt
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger

Finansielle poster netto
Resultat før skat
Afdelingsresultater:
Renovation
Forbrændingsanlæg
Miljøanlæg
Genbrugspladser og indsamlingsordninger

Produktionsdata:
Genbrugsaffald behandlet (ton)
Deponeret affald (ton)

Frederikshavn Affald A/S

Balance
Aktiver
2019
t. kr.
Grunde og bygninger

2018
t. kr.

142

411

Indretning af lejede lokaler

28.199

29.208

Produktionsanlæg

16.347

20.571

Inventar og driftsmidler

29.859

19.428

Anlæg under opførelse

650

840

Materielle anlægsaktiver i alt

75.197

70.458

Andre tilgodehavender (deposita)

10.215

10.215

Finansielle anlægsaktiver i alt

10.215

10.215

Anlægsaktiver i alt

85.412

80.673

Eksterne tilgodehavender

3.133

1.072

Interne tilgodehavender

1.407

2.436

341

698

Tilgodehavender i alt

4.881

4.206

Likvider

18.481

23.602

23.362

27.808

108.774

108.481

2019
t. kr.

2018
t. kr.

Andre tilgodehavender

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

Passiver

Selskabskapital

1.000

1.000

Overført resultat

69.387

73.820

Egenkapital i alt

70.387

74.820

Hensatte forpligelser

19.195

20.131

Langfristet gæld i alt

7.956

5.284

Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.646

3.471

Intern gæld

7.447

3.741

Anden gæld

2.143

1.034

11.236

8.246

108.774

108.481

Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
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Energirådgivning og energibesparelse

VI HJÆLPER DIG MED AT SPARE PÅ ENERGIEN
Hvad er energibesparelser?

Gratis energirådgivning

Grøn omstilling handler både om energibesparelser og omstilling af energiproduktion.
Når energiforbruget 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.

Forsyningen tilbyder gratis energirådgivning
til 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 realisere energirådene kan kunden være
med til at skåne miljøet og samtidig spare
penge på regningen.

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 rådgive om
eller købe energibesparelser hos kunderne.
Dette kan også ske gennem aktører som eksempelvis VVS-installatører eller andre håndværksvirksomheder. Alle energibesparelser
administreres gennem et eksternt selskab,
som kvalitetssikrer energibesparelserne og
sørger for, at processerne fungerer, som de
skal.

Vores rådgiver foretager årligt mellem 300
og 350 besøg. Vores egne energibesparelser indsamler vi fra vores selskaber.

Hvad gør Forsyningen?
Vi har til opgave at varetage energispareforpligtigelsen for Frederikshavn Varme A/S,
Elinord 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 sparemål til hele sektoren er steget
over årene, er priserne på energibesparelser
steget over samme årrække.

Vi har stor interesse i at støtte op om det
lokale erhvervsliv. 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 regningen. Virksomhederne kan på denne måde blive mere konkurrencedygtige.
Ønsker du en energirådgivning, kan du
kontakte vores uvildige energirådgiver Bo
Bechfeldt på mail bobf@forsyningen.dk eller
telefon 5163 2930.

Prissammenligning

Prissammenligning 2019
Elinord A/S
Elforbrug 4.000 kWh – Årlig udgift inkl. moms

Elforbrug 2.000 kWh – Årlig udgift inkl. moms
6000

6.000

5000

5.000

4000

4.000

3000
3.000

2000
2.000

1000
1.000

0

0

Afgifter

Betaling til netselskab

Afgifter

Betaling til netselskab

Kilde: Elpristavlen pr. 1. april 2019
N1 er det tidligere EnergiMidt (HEF), mens EVOnet er det tidligere Syd Energi Net

Frederikshavn Vand A/S
Lejlighed og enfamiliehus – Årlig udgift inkl. moms

Industri – Årlig udgift inkl. moms

5.000

250.000

4.500
200.000

4.000
3.500

150.000

3.000
2.500

100.000

2.000
1.500

50.000

1.000
500

0

0

Enfamiliehus - 150 m³

Industri - 10.000 m³

Opgørelse pr. 1 . april 2019
Note: TREFOR ligger i trekantsområdet, Verdo ligger i Randers, Vandcenter Syd ligger i Odense
og dækker Odense og Nordfyn.
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Prissammenligning

Frederikshavn Varme A/S
Lejlighed på 75 m2 – Årlig udgift inkl. moms

Enfamiliehus på 130 m2 – Årlig udgift inkl. moms

18.000

18.000

16.000

16.000

14.000

14.000

12.000

12.000

10.000

10.000

8.000

8.000
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4.000
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2.000

2.000
-

-

Variabel Del

Variabel Del

Fast Del

Fast Del

Opgørelse pr. 1. april 2019
Note: TREFOR ligger i trekantsområdet

Frederikshavn Spildevand A/S
Lejlighed med et vandforbrug på 75 m3 – Årlig udgift inkl.

Enfamiliehus med et vandforbrug på 150 m3 – Årlig udgift inkl.

moms.

moms.
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Variabel bidrag inkl. Moms

Fast stikbidrag inkl. moms

Variabel bidrag inkl. Moms

Fast stikbidrag inkl. moms

Opgørelse pr. 1. april 2019
Lejlighed forudsætter separat måler, og vandaﬂedningsbidraget er opgjort for ejendomme, der ikke er tilmeldt trappemodellen.
Note: Vandcenter Syd ligger i Odense og dækker Odense og Nordfyn.

Prissammenligning

Frederikshavn Affald A/S
Renovation og miljøafgift – Årlig udgift inkl. moms

Forbrænding - kr./ton ex. moms
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3.000
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2.500
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2.000
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Sommerhus

400
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200
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-

Opgørelse pr. 1. april 2019

100
-

Forbrænding af affald
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Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf: 9829 9000
forsyningen@forsyningen.dk
forsyningen.dk

