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FORMANDENS BERETNING
2020 kom desværre ikke til at forme sig, som vi havde forventet ved indgangen til året. Allerede
i de første måneder holdt coronaen sit skræmmende indtog i Europa, og i løbet af februar stod
det klart, at den også ville sætte mærkbare spor i Danmark. Den totale nedlukning i marts bevirkede, at Forsyningen måtte revurdere aktiviteter og varetagelse af opgaverne.
Forsyningen iværksatte straks interne rutiner, der skulle minimere risikoen for smittespredning
blandt de ansatte og sideløbende en nødbemanding, der kunne sikre kontinuerlig drift af alle
væsentlige funktioner. Dette bevirkede, at alle driftsopgaver kunne opretholdes uden coronarelaterede afbrydelser.
Resultat
I det store hele er året ellers forløbet som planlagt, hvilket afspejler sig i koncernens nøgletal:
•

Året er atter realiseret med stabile attraktive priser.

•

Det samlede antal kundeforhold er øget med 437 og er nu på 158.475.

•

Omsætningen udgjorde 535,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 21,3 mio. kr. i forhold til det
foregående år. Der var budgetteret med 556 mio. kr.

•

Det samlede antal medarbejdere er 231 ved udgangen af året i forhold til 227 det foregående
år.

•

Administrationsomkostningerne er faldet med 3,9 mio. kr., så de nu udgør 41,6 mio. kr. mod
budgetteret 42,2 mio. kr.

•

Årets resultat efter skat blev 31,5 mio. kr. mod 26,3 mio. kr. i 2019.

•

Der er investeret 295 mio. kr. i anlæg mod 185,2 mio. kr. i 2019. Stigningen skyldes primært
investeringen i varmepumpen hos Frederikshavn Varme.

•

Indestående udgjorde ved årets udgang 171,1 mio. kr., mens den langfristede finansiering
udgjorde 619,2 mio. kr. mod 513,6 mio. kr. i 2019. Hovedparten af de foretagne investeringer
er finansieret med egne midler bortset fra, at der er hjemtaget midlertidig finansiering på 91
mio. kr. til finansiering af varmepumpen.

Anlægsopgaver
Forsyningen havde planlagt at gennemføre anlægsopgaver for ca. 295 mio. kr. i 2020 mod
budgetteret 339,3 mio. kr. Trods restriktionerne er det stort set lykkedes at gennemføre samtlige
planlagte anlægsopgaver.
Af de største projekter kan nævnes:
•

Varmepumpen på Vendsysselvej, hvor Frederikshavn Varme i samarbejde med Victor A/S har
installeret et eldrevet varmepumpeanlæg til at erstatte det naturgasdrevne kraftvarmeanlæg.
Varmepumpen blev sat i drift ved ultimo 2020 og skal, når indkøring og optimering er gennemført, kunne levere op til 40 % af varmebehovet i Frederikshavn.

•

Ny udløbsledning ved Skagen Nordstrand. Formålet med denne er at håndtere de forøgede
mængder spildevand fra fiskefabrikkerne på Skagen Havn og samtidig skabe mulighed for
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industriel innovation og infrastruktur. Med den nye udløbsledning vil vi også kunne aflede
større mængder regnvand, som er forårsaget af klimaforandringer. Ledningen erstatter det
hidtidige udløb ud for Skagen Havn og er et vigtigt element i den kommende udbygning af
Skagen Renseanlæg. Den ”gamle” udløbsledning vil stadig være i drift, idet den i fremtiden
skal anvendes til at aflede regnvand samt være afløb fra anden virksomhed.
•

Renovering af gågaden i Frederikshavn er gennemført som et led i opdateringen af tidligere
separatkloakeringer samt regnvandsafløb til havnen, som var forudsætning for den samlede
plan for midtbyen.

•

Der er i årets løb gennemført byggemodninger af 161 parcelhusgrunde. Et overraskende
stort antal, hvor selskaberne hver især har gennemført ledningsarbejder, så de kommende
husejere kan blive tilsluttet de respektive forsyningsarter. Antallet forventes at blive højere i
2021.

•

Affaldskraftvarmeværket i Frederikshavn er renoveret og derved sikret mod hyppigere
kedelsprængninger. Efter renoveringen har vi konstateret en væsentlig forbedret produktion.

•

Frederikshavn Vand har arbejdet ihærdigt med at sikre vores vandboringer mod forurening,
så vi også i fremtiden kan levere rent pesticidfrit vand til vores mange kunder. Vi har nu fået
midlertidig indvindingstilladelse på Brinkhus Kildeplads og på Dvergtved Kildeplads.

•

Elnettet på Frederikshavn Havn er udbygget og forstærket. Derudover er der opført nye
fremtidssikret lavspændingsnet i områder med udstykninger.

•

Overvågningssystemet til elnettet er opgraderet, så forsyningssikkerheden fastholdes på
nuværende høje niveau.

•

Gadebelysningen er fortsat blevet renoveret. 20 % af lamperne er nu erstattet af LED lamper.

Kommende projekter
Forsyningen er allerede i gang med en række nye projekter, der alle vil blive væsentlige elementer i den igangsatte grønne omstilling. Som følge af det brede politiske forlig i 2020 skal
forbrændingskapaciteten nedbringes med 30 % senest i år 2030. Da Kommunernes Landsforenings forslag til lukkeliste blev underkendt af myndighederne, skal der i henhold til forliget ske
en konkurrenceudsættelse af forbrændingsområdet. En konkurrence på pris ser vi ikke som
en stor udfordring. Anlæg i yderområderne af Danmark vil have stor afstand til anlæg, som har
væsentlig overkapacitet at udbyde. Derfor vil de formentlig have svært ved at konkurrere mod
et anlæg, hvor affald kan leveres ved silokant. Dette med baggrund i at omkostninger til omlæsning og transport vil skulle indregnes ved et udbud. Største udfordring for anlæggets fremtid vil
formentlig være den politiske forligsaftale om skærpede miljøkrav, såfremt de politiske målsætninger ikke kan nås på anden vis. Det politiske forlig omkring forbrændingsanlæg er endnu ikke
omsat til lov.
Der skal etableres øget affaldsindsamling ved alle husstande. Forsyningen har fremsendt løsningsforslag til politisk behandling. Det vil uundgåeligt medføre debat. De fremsendte forslag
sikrer, at der sker en indsamling i overensstemmelse med lovgivningen. Hertil kommer projekter
som:
•

Elnettet skal forbedres til den almindelige udvikling af forbruget. Yderligere vil den grønne
omstilling og 2030 klimamålene stille store krav til forstærkning af elnettet, så dette kan
bære overgangen fra fossile brændstoffer til brug miljøvenlig el i biler og bygninger.
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•
•

Øgede spildevandsmængder og fokus på energiudnyttelse.
Bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S har vedtaget at gennemføre en kampagne, der er
målrettet kunder med oliefyr i selskabets forsyningsområde.
Vi ser nu en øget tilslutning og en grøn gevinst, der støtter op om kommunens DK2020
strategi for grøn omstilling.

•

Der er arbejdet på at inddrage elpatroner fra MAN Diesel. Disse benyttes ikke mere af MAN
Diesel. Ved at tilslutte elpatronerne det offentlige net vil vi kunne producere varme, når der
er overløb af el i nettet.
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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 de mest relevante af FN’s 17 verdensmål
sideløbende med en meget højt prioriteret proces om at indarbejde den grønne omstilling i
selskabernes drift. Ved hjælp af CO2-beregninger og -regnskab er der et foreløbigt billede af, at
CO2 udledninger fra Forsyningen er aftagende, og at vi bevæger os imod klimaneutralitet i et
hurtigere tempo end de nationale målsætninger. Dette er resultatet af investeringer i grønne
teknologier samt bevidsthed om den grønne omstilling hos alle Forsyningens selskaber.
Den endelige beslutning om mulighederne for at realisere målene for den grønne
omstilling skal udføres som en realistisk
vurdering af de fremtidige muligheder
samt en beslutning fra bestyrelsen om,
hvor hurtigt de opstillede mål kan realiseres. Dette arbejde vil omfatte alle forsyningsarterne, alle dele af koncernen vil
blive inddraget i processen.

Øget forbrugerindflydelse
Forsyningens bestyrelse har ønsket at styrke forbrugerindflydelsen i selskaberne ved, at ordningen med forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskaberne (Frederikshavn Vand
A/S og Frederikshavn Spildevand A/S) suppleres med, at der nu også vil komme forbrugerrepræsentation i Frederikshavn Affald A/S. Ordningen etableres i forbindelse med valget til
vandselskaberne, som finder sted ultimo 2021. Her vil de repræsentanter, der vælges til at
indtræde i bestyrelserne for Frederikshavn Vand og Frederikshavn Spildevand, sideløbende
blive tilbudt at indtræde som ordinære bestyrelsesmedlemmer i Frederikshavn Affald.

Erik Kyed Trolle
Bestyrelsesformand
Frederikshavn Forsyning A/S
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Regnskab for koncernen Frederikshavn Forsyning
Resultatopgørelse
2020
t. kr.

2019
t. kr.

Nettoomsætning		

535.275

514.043

Produktionsomkostninger		

- 307.747

- 315.509

Afskrivninger		

- 137.783

- 134.438

		

89.745

64.096

Distributionsomkostninger		

- 1.859

- 3.045

Administrationsomkostninger		

- 41.598

- 45.477

Andre driftsomkostninger		

- 4.788

Resultat før finansielle poster		

41.500

15.574

Finansielle poster netto		

- 11.358

- 4.621

Resultat før skat		

30.142

10.953

Bruttoresultat

Koncernen i tal

Balance
Aktiver
2020
t. kr.

2019
t. kr.

83.999

64.742

3.291.278

3.157.885

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

87.350

88.638

Indretning af lejede lokaler

26.388

28.199

Materielle anlægsaktiver under udførelse

117.895

117.505

3.606.910

3.456.969

798

798

Andre finansielle tilgodehavender

12.146

12.418

Finansielle anlægsaktiver

12.944

13.216

3.619.854

3.470.185

Råvarer og hjælpematerialer

2.016

1.777

Færdigvarer og handelsvarer

7.946

8.497

Varebeholdninger

9.962

10.274

136.588

123.981

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner

Materielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Underdækning 		
Andre tilgodehavender

4.193 		

35.374

27.127

2.965

983

Tilgodehavender

174.927

156.284

Likvide beholdninger

171.053

173.270

Omsætningsaktiver

355.942

339.828

3.975.796

3.810.013

2020
t. kr.

2019
t. kr.

25.000

25.000

Reserve for opskrivning

1.364.855

1.364.821

Overført resultat

1.214.442

1.182.953

2.604.297

2.572.774

Udskudt skatteaktiv

Aktiver i alt

Passiver
Selskabskapital

Egenkapital
Hensættelse til udskudt skat
Andre hensættelser

607
18.117

17.805

Hensatte forpligtelser

18.724

17.805

Kreditinstitutter

619.181

513.625

Periodeafgrænsningsposter langfristet gæld

519.113

518.214

1.138.294

1.031.839

94.643

91.066

1.481

963

Overdækning

54.218

42.000

Anden gæld

64.139

53.566

214.481

187.595

3.975.796

3.810.013

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

Mette Aackmann
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
2020
t. kr.

2019
t. kr.

459.707

332.101

8.460

4.771

468.167

336.872

- 429.255

- 305.451

Produktionslønninger

- 8.374

- 5.553

Lokaleomkostninger

- 3.465

- 3.317

Andre produktionsomkostninger

- 6.583

- 5.528

Afskrivninger

- 3.994

- 4.559		

Koncernintern omsætning
Anden omsætning
Omsætning i alt
Koncerninterne produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger i alt

- 451.671

- 324.408

Bruttoresultat

16.496

12.464

Distributionsomkostninger

- 1.134

- 1.452

- 4.690

- 4.685

- 10.869

- 10.924

Andre administrationsomkostninger

- 2.896

- 3.416

Administrationsomkostninger i alt

- 18.455

- 19.025

- 3.093

- 8.013

295

236

- 2.798

- 7.777

Gager administration
IT omkostninger

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 2020 har Kundeservice i Frederikshavn Forsyning haft følgende aktiviteter.
Kundeservice har....
•

besvaret 27.773 telefonopkald

•

besvaret 91 % af disse telefonopkald inden for to minutter

•

besvaret cirka 14.300 mails

•

inden for fem hverdage besvaret 96 % af alle modtagne mails, som kræver svar

•

udsendt cirka 238.000 regninger

Hvordan betaler kunderne deres regninger?
•

77 % betaler via Betalingsservice

•

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

•

20,6 % modtager deres regning via mail

•

5-7 % modtager papirregninger

Frederikshavn Forsyning A/S

Balance
Aktiver

Grunde og bygninger

2020
t. kr.

2019
t. kr.

45.034

45.645 			

Køretøjer

8.153

6.272			

Inventar og driftsmidler

1.634

1.883			

Anlæg under opførelse

3.012

941			

Materielle anlægsaktiver i alt

57.833

54.741

Kapitalandele døtre

2.533.388

2.499.680			

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.533.388

2.499.680

Anlægsaktiver i alt

2.591.221

2.554.421

Varebeholdninger

7.946

8.497

Eksterne tilgodehavender

2.606

3.172		

Andre tilgodehavender

3.211

3.050			

Interne tilgodehavender

61.379

59.670			

Tilgodehavender i alt

67.196

65.892

Likvider

27.363

32.770

102.505

107.159

2.693.726

2.661.580

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

		

Passiver
2020
t. kr.

2019
t. kr.

25.000

25.000

Opskrivningshenlæggelser

1.364.854

1.364.820

Overført resultat

1.214.442

1.182.953

Egenkapital i alt

2.604.296

2.572.773

210

815

Kommunekredit

3.382

3.601

Langfristet gæld i alt

3.382

3.601

Leverandører af varer og tjenesteydelser

40.003

38.333

Intern gæld

14.022

20.531

Anden gæld

31.813

25.527

85.838

84.391

2.693.726

2.661.580

Selskabskapital

Hensatte forpligtelser

Kortfristet gæld i alt
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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Vores byggemålere er
nu fjernaflæste
For at efterleve Energistyrelsens krav om fjernaflæsning af elmålere er vores byggepladsmålere nu skiftet, og tiltaget har effektiviseret
behandlingen af disse målerdata betydeligt.
Ved udgangen af 2020 er 99,7 % af alle elmålere i vores forsyningsområde skiftet til fjernaflæste.

Vedligehold af transformere
Vi har løbende ført tilsyn og vedligehold på
vores 10 og 60 kV transformerstationer. På
10 kV stationerne består tilsynet primært i
at kontrollere, at de ingen skader har, og at
stationerne er rene, så vi undgår fejl. På 10 kV
stationen i Sæby har vi ført hovedeftersyn.
På 60 kV stationerne har vi løbende ført tilsyn
med anlæg og bygninger, og vi har foretaget
eftersyn af 60 kV stationerne ved Bogenshage og Strandby. På alle 60 kV stationerne er
batterianlæggene blevet kapacitetstestet.
De grønne markeringer viser Elinords forsyningsområde,
hvor vi transporterer strøm til ca. 22.000 kunder.

Vi har forlænget
lavspændingsnettet
Vi har i 2020 udvidet vores lavspændingsnet
(0,4 kV). Dette er sket i forbindelse med 83
nye parcelhusudstykninger i Elinords forsyningsområde. Parcelhusene havde vi i forvejen kapacitet til at tilslutte vores eksisterende transformerstationer.
Derudover har vi modtaget i alt 713 anmeldelser fra elinstallatører om ændringer på eksisterende, nye eller midlertidige installationer.
Seks af anmeldelserne omfattede installation
af micro VE anlæg i form af solcelleanlæg.

Her har vi udvidet elnettet
•

Fra Bogenshage til Brønderslevvej har vi
idriftsat 60 kV kablet og fjernet det gamle
60 kV oliekabel i Gærumvej.

•

I forbindelse med havneudvidelsen i Frederikshavn har vi fortsat udvidelsen af 60 kV
stationen i Nordhavn.

•

Der er lavet nye 10/0,4 kV stationer. En var
i forbindelse med en udstykning i Sæby,
fire var i forbindelse med havneudvidelse i
Frederikshavn, og en var til ombygning af
Varmecentralen på Niels Juels Vej.

•

Vi er startet på at etablere 10 kV elforsyning
til ny Østre Pier, herunder el til ny flydedok.

•

Primærdele i vores overvågningssystem er
blevet skiftet.
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Driftsforstyrrelser på elforsyningen
2020 bød på tre 10 kV kabelfejl. Heraf var en i
Strandby, hvor ca. 1.400 kunder var uden strøm
i 34 min. En anden var i den nordøstlige del af
Frederikshavn, hvor 274 kunder var uden strøm
i 15 min., og fire af kunderne havde strøm igen
efter 34 min. Begge fejl skyldtes graveskader.
I Skippergade og Frydenstrand var ca. 450
kunder uden strøm i op til 13 min. Fejlen
skyldtes en muffe, der var af ældre dato.

Under branden på adressen Hjørringvej 161 i
Frederikshavn i august blev 10 kV stationen i
bygningen sikkerhedsafbrudt. Det medførte en
strømafbrydelse hos 124 parcelhuse i området.
Kunderne havde strøm igen indenfor 90 minutter. De fire erhvervskunder havde strøm igen
efter 3 timer og 14 min.

På lavspændingsnettet har 435 kunder været
afbrudt mellem 35 min. og 3,5 time. Dette var
I det vestlige Bangsbostrand var 112 kunder
på grund af sprungne sikringer og ild i to kabeluden strøm i 70 minutter, da en mus forårsage- skabe.
de udkobling af en 10/0,4 kV transformer.

Regnskab for Elinord A/S
Resultatopgørelse
2020
t. kr.
Nettarif

2019
t. kr.

21.090

21.104

Abonnementer

9.004

8.728

Investeringsbidrag, periodiserede (40 år)

1.402

1.225

337

155

Omsætning i alt

31.833

31.212

Nettab

- 3.324

- 2.890

Drift af net

- 6.886

- 6.665

- 749

- 457

Anden omsætning

Andre produktionsomkostninger
Energirådgivning og forbrugerinformation
Afskrivninger
Produktionsomkostninger i alt
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
Leje af personale til administration
Andre administrationsomkostninger

172

- 3.084		

- 9.669

- 9.443

-20.456

- 22.539

11.377		 8.673
72		
- 3.097		

50
- 3.026

- 307

- 584

-3.404

- 3.610

Resultat før finansielle poster

8.045

5.113

Finansielle poster netto

- 583

- 538

Resultat før skat

7.462

4.575

Salg af MWh i perioden

180.649

177.371

Køb af MWh i perioden

189.930

186.245

Administrationsomkostninger i alt

Mængder:

Elinord A/S

Balance
Aktiver
2020
t. kr.
Elforsyningsnettet
Andre tekniske anlæg

173.014

2019
t. kr.
166.522		

130

177

9.345

17.799

182.489

184.498

Andre værdipapirer og kapitalandele

1.930

2.203

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.930

2.203

184.419

186.701

419

315

21.170

16.092

Anlæg under opførelse
Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Eksterne tilgodehavender
Interne tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

147

6.422		

1.081

1.151

Tilgodehavender i alt

22.398

23.665

Likvider

73.685

64.725

Omsætningsaktiver i alt

96.502

88.705

280.921

275.406

Aktiver i alt

Passiver
2020
t. kr.

2019
t. kr.

6.257

6.257

Overført resultat

199.698

193.878

Egenkapital i alt

205.955

200.135

Kommunekredit			4.826

5.021

Investeringsbidrag passiv		 45.685

43.436

Selskabskapital

Langfristet gæld i alt
Leverandører af varer og tjenesteydelser

50.511		48.457		
381		
9.520

Intern gæld

7.022

Selskabsskat

1.572

Anden gæld

15.480

17.294

Kortfristet gæld i alt

24.455

26.814

280.921

275.406

Passiver i alt
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FREDERIKSHAVN FORSYNING
ERHVERV A/S OG
FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S
Frederikshavn Forsyning Erhverv ejer vejbelysningen i Frederikshavn Kommune.
Vores fornemste opgave er at forny, drive og vedligeholde denne.
Frederikshavn Elhandels formål er at drive elhandelsvirksomhed på reelle markedsvilkår
overfor kunderne.

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

LED lamper skal give grønt
lys til flere lamper
Vi har fortsat skiftet belysningsarmaturer til
LED, og vi er nu oppe på ca. 3.612 armaturer.
Disse skulle gerne give en del af den nødvendige besparelse af energiforbruget, der
kræves for at vi kan foretage de videre udskiftninger.
I forbindelse med renovering af Frederikshavn gågade har vi opsat en ny spændende
belysning. Ligeledes har vi udført belysning i
flere nye udstykninger på Pernille Oxes Vej,
Knud Ruds Vej og Vangkærvej.
Foruden belysningsarmaturerne har vi skiftet
ca. 80 eltavler, som bruges til at forsyne og
styre vejbelysningen. Udskiftningen af styringerne er et vigtigt led i at gøre gadebelysningen mere energibesparende og driftssikker.
Frederikshavn Forsyning Erhverv har indgået aftale med Frederikshavn Kommune om
eftersyn og muligt vedligehold af belysningsanlæg på boldbaner.
Frederikshavns Forsyning Erhverv’s kompetencer udnyttes også til at udføre el-opgaver
for de andre forsyningsarter. I 2020 har vi
blandt andet udført en del småopgaver for
Frederikshavn Affald.

Kun få fejl på gadebelysningen
Der er i 2020 indberettet fejl og mangler på
vejbelysningen og signalanlæg ca. 800 gange. En del af opgaverne har været på samme
master, og de tæller derfor flere gange i statistikken. Vi anslår, at der har været ca. 500
reelle fejl, hvilket må siges at være acceptabelt set i lyset af antal lamper i Frederikshavn
Kommune.
Vi har haft 21 påkørte master, som i den
forbindelse er blevet skiftet. I 17 tilfælde har
det ikke været mulig at få dækket skaden ved
skadevolders forsikringsselskab, da vi ikke har
kunne dokumentere uheldene.

Områder i Frederikshavn Kommune, vi forsyner med
gadebelysning. Det drejer sig om ca. 17.000 gadelamper.
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Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S og Frederikshavn Elhandel A/S

Den troværdige elleverandør
- med reelle priser

Vi arbejder fortsat på et
nyt produkt

Strategien for 2020 har været at fastholde
Frederikshavn Elhandels position på elmarkedet som den troværdige el-leverandør med
garanti for faste lave priser, god service og
loyalitet overfor kunderne. Vores to produkter,
stabil-el og miljø-el, er begge konkurrencedygtige på markedet trods modspil fra øvrige
el-leverandører, der blandt andet reklamerer
med slagtilbud, lave intropriser og øvrige
uigennemskuelige tilbud.

Frederikshavn Elhandel er i gang med at
gennemgå eventuelle udvidelser i produktporteføljen, hvor indførelsen af fuld flexafregning for samtlige kunder kan gøre det muligt
at tilbyde spotprodukter til alle kunder og
ikke kun til erhvervskunder. For at gøre mere
opmærksom på Frederikshavn Elhandels
produkter skal vi både lokalt og regionalt lave
nogle markedsføringstiltag, der er i tråd med
selskabets formål og strategi.

I 2020 har der været lidt færre kunder i lokalområdet, men til gengæld flere kunder på
landsplan. Det viser, at prisen og kvaliteten på
vores el-produkter er i samme liga som øvrige
produkter på hjemmesiden www.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.
Til trods for konkurrencen mod slagtilbud fra
andre selskaber, har vi erfaret, at andelen af
kunderne, der vælger disse slagtilbud mv. hos
andre el-leverandører, vender tilbage til Frederikshavn Elhandel, hvor de herefter bliver på
længere sigt.

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

Regnskab for Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S
Resultatopgørelse
2020
t. kr.

2019
t. kr.

13.739 		

13.712

Anden omsætning

2.726

2.110

Investeringsbidrag, periodiserede (30 år)

1.329

1.328

937

- 178

Omsætning i alt		 18.731

16.972

Rep. og vedl.-omk- vejbelysning

- 3.542

- 3.355

Forbrugsudgifter vejbelysning

- 5.663

- 5.924

- 185

- 225

- 2.905

- 1.993

- 134

- 296

- 3.728

- 3.596

- 16.157

- 15.389

2.574

1.583

Distributionsomkostninger

- 212

- 200

Leje af personale til administration

- 735

- 571

- 43

- 37

Administrationsomkostninger i alt

- 778

- 608

Resultat før finansielle poster

1.584

775

- 79

- 101

1.505

674

Vejbelysningskontrakt

Igangværende arbejder

Andre produktionsomkostninger vejbelysning
Produktionsomkostninger videresalg
Andre produktionsomkostninger
Afskrivninger
Produktionsomkostninger i alt
Bruttoresultat

Andre administrationsomkostninger

Finansielle poster netto
Resultat før skat
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Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S og Frederikshavn Elhandel A/S

Balance
Aktiver
2020
t. kr.
Grunde og bygninger		

9.519

Vejbelysningsanlæg		

44.016

Anlæg under opførelse

65		

2019
t. kr.
45.546
2.464

Materielle anlægsaktiver i alt		

53.600

48.010

Anlægsaktiver i alt

53.600

48.010

6.813

548

Andre tilgodehavender		

314

68

Udskudt skatteaktiv		

1.306

1.637

Tilgodehavender i alt

8.433

2.253

Likvider

7.091

18.036

Omsætningsaktiver i alt

15.524

20.289

Aktiver i alt

69.124

68.299

2020
t. kr.

2019
t. kr.

5.000

5.000

Overført resultat

46.716

45.540

Egenkapital i alt

51.716

50.540

Investeringsbidrag

12.827

14.155

Langfristet gæld i alt

12.827

14.155

Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.253

1.322

Intern gæld

2.779

1.952

Selskabsskat

- 90

296

Anden gæld

639

34

4.581

3.604

69.124

68.299

Eksterne tilgodehavender

Passiver

Selskabskapital

Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt

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

Regnskab for Frederikshavn Elhandel A/S
Resultatopgørelse
Salg af el
Abonnementer
Omsætning i alt

2020
t. kr.

2019
t. kr.

31.531

39.286

2.143

2.181

33.674

41.467

Produktionsomkostninger

- 28.787

- 36.183		

Produktionsomkostninger i alt

- 28.787

- 36.183

Bruttoresultat

4.887

5.284

Distributionsomkostninger

- 508

- 619

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

- 1.855		

- 1.623

- 169

- 250

- 2.024

- 1.873

2.355

2.792

- 73

- 87

2.282

2.705
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Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S og Frederikshavn Elhandel A/S

Balance
Aktiver

Eksterne tilgodehavender
Interne tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

2020
t. kr.

2019
t. kr.

36.574

41.371

2.438
578

400

39.590

41.771

5.237

3.493

Omsætningsaktiver i alt

44.827

45.264

Aktiver i alt

44.827

45.264

Tilgodehavender i alt
Likvider

Passiver
2020
t. kr.

2019
t. kr.

Selskabskapital

2.000

2.000

Overført resultat

18.578

16.798

Egenkapital i alt

20.578

18.798

Leverandører af varer og tjenesteydelser

22.441

13.659

Intern gæld

10.496

Selskabsskat
Anden gæld

667
1.808

1.644

Kortfristet gæld i alt

24.249 		 26.466

Passiver i alt

44.827		 45.264

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.
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Velkommen til nye kunder
Der er i 2020 fortaget nye byggemodninger
og tilslutninger i Frederikshavn, Sæby og
Skagen, og vi kan byde i alt 150 nye kunder
velkommen hos Frederikshavn Vand A/S.

Ledningen fra Bøjlevejen til
Skagen Havn er forstærket
For at kunne opretholde forsyningssikkerheden
og levere den tilstrækkelige vandmængde til
Skagen Havns udvidelse, 3. etape og dambrug,
har vi igangsat følgende projekter:
•

Etablering af ca. 2 km ledning langs
Hvidegrøften.

•

Etablering af 300 meter vandledning langs
Østre Strandvej.

•

Trykprøvning og tilkoblinger ved Bøjlevejen
og Østre Strandvej.

Vi forventer at afslutte projektet i februar 2021.

Renoveringer af
ledningsnettet
I Danmarksgade har vi skiftet og flyttet stik
og forsyningsledning. Arbejdet er koordineret med Frederikshavn Varme, Frederikshavn
Spildevand, Frederikshavn Elhandel og Center for Park og Vej ved Frederikshavn Kommune.
I Gærumvej har vi lagt en ny transmissionsledning for at sektionere Frederikshavn by.
Arbejdet er koordineret med Frederikshavn
Varme og Center for Park og Vej.

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.

Derudover har vi foretaget følgende mindre
projekter:
•

Tolne Vandværk - Tilpasninger på skyllevandsanlæg for at sikre effektiv slamudfældning.

•

Åsted Vandværk - Installation af frekvensstyrede transportpumper for fremtidig
sikring af jævn og skånsom indvinding.

•

Ørnedal Vandværk - Etablering af hygiejnisk barriere i form af kontraventiler på
skyllevandsafgang samt ombygning af
skyllebassins udledning for at sikre overholdelse af miljøkrav.

•

Knivholt Mark Trykstation - Trykstationen
er ført over terræn af arbejdsmiljømæssige hensyn. Stationen er ydermere blevet
oprettet i vores overvågningssystem.

Revideret certificering
i ledelsessystemet

Vandet på Brinkhus Kildeplads
har godt potentiale

ISO systemet har gennemgået en større
forandring, hvilket har medført at den
standard, som Frederikshavn Vand er certificeret efter, også har fået ny opbygning. Frederikshavn Vand er derfor blevet certificeret efter
revideret ISO22000 standard.

Vi har i løbet af 2019 og start 2020 etableret
otte indvindingsboringer i Brinkhus området.
Boringerne er blevet prøvepumpet, og der
er udtaget en vandprøve, som har bekræftet
potentialet for at indvinde vand i området.
I 2020 blev der ansøgt og givet en midlertidig
tilladelse til vandindvindingen på 500.000 m3/
år på Brinkhus Kildeplads.

Nye erstatningsboringer
på Dvergetved Kildeplads

Det er et vilkår i denne midlertidige tilladelse,
at naturen løbende bliver overvåget.
I 2023 revurderes den midlertidige tilladelse.
Her vil der blive taget stilling til en endelig tilladelse, samt i hvilket omfang vi skal indvinde
fra de enkelte boringer for at påvirke naturen
mindst mulig.

Der er etableret fem nye erstatningsboringer
på Dvergetved Kildeplads. Boringerne bliver
tilkoblet en ny råvandsledning i løbet af foråret
2021. De resterende tre boringer på kildepladsen bliver renoveret og bestykket på ny.
De i alt otte boringer på Dvergetved Kildeplads skal forbindes med en ny fiber elforsyning og en ca. 1,2 km råvandsledning. Dvergetved Kildeplads kobles til den eksisterende
råvandsledning ved råvandsstationen på Bakkevej 319, som går videre til Tolne Vandværk.
Anlægsarbejdet med at forbinde boringerne
er startet sideløbende med boringerne på
Brinkhus Kildeplads. Vi forventer at afslutte
arbejdet i første halvår af 2021.

Ansøgning om udvidet
indvindingstilladelse på
Dvergetved Kildeplads
Vi har ansøgt om en udvidet indvindingstilladelse på i alt 900.000 m3/år på Dvergetved
Kildeplads. Ansøgningen er under behandling
af Hjørring Kommune, og vi forventer svar
herpå i marts 2021.
Vi er derudover i dialog med Hjørring Kommune om at etablere enkelte moniteringsstationer for at overvåge naturens tilstand.

I efteråret startede vi på at anlægge ca. 3 km
råvandsledning og elforsyning for at forbinde
de otte boringer med Tolne Vandværk, som
behandler og distribuerer vandet videre til
kunderne i og omkring Skagen og Frederikshavn.
Vi forventer at tage kildepladsen i brug i løbet
af første halvår 2021.
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Regnskab for Frederikshavn Vand A/S
Resultatopgørelse
2020
t. kr.

2019
t. kr.

Variabelt bidrag

29.463

29.193

Fast vandbidrag og abonnement

34.945

34.582

Investeringsbidrag (periodiseret o/40 år)

1.983

Anden omsætning

1.081

1.116

67.472

66.891

Omsætning i alt

2.000			

		
Produktion af vand

- 11.249

- 12.751

Transport af vand

- 13.420

- 11.627

Afskrivninger

- 22.254

- 21.723

Produktionsomkostninger i alt

- 46.923

- 46.101

20.549

20.790

- 31

-8

Bruttoresultat
Distributionsomkostninger

Forbrugerinformation		
- 204
Leje af personale til administration

- 2.892

- 3.058

Andre administrationsomkostninger

- 1.453

- 1.352

Administrationsomkostninger i alt

- 4.345

- 4.614

Andre driftsomkostninger

- 4.788

Resultat før finansielle poster

11.385

16.168

Finansielle poster netto

- 3.981

- 3.887

7.404

12.281

4.408

4.432

Resultat før skat

Mængder:
Solgt vand 1.000 m³
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Balance
Aktiver
2020
t. kr.

2019
t. kr.

Produktionsanlæg		

628.708 		642.867

Inventar og driftsmidler		

4.811		4.804

Anlæg under opførelse		

40.455

Materielle anlægsaktiver i alt 		

673.974			679.118

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder		

3.804 			

Kapitalinteresser		

4.347

798 		 798

Finansielle anlægsaktiver i alt		

4.602

Anlægsaktiver i alt

5.145

678.576		684.263

Varebeholdninger
Eksterne tilgodehavender		
Interne tilgodehavender		

Tilgodehavender i alt

		

Likvider		
		

Aktiver i alt		

681

644

11.617

11.392

702			 378

Andre tilgodehavender		

Omsætningsaktiver i alt

			31.447

72

12.391		

1.898
13.668

9.086
22.158		

970
15.282

700.734		 699.545

Passiver
2020
t. kr.
Selskabskapital		

2019
t. kr.

10.000		10.000

Opskrivningshenlæggelser			181.050		

186.825

Overført resultat			294.819		

281.639

Egenkapital i alt		

485.869

478.464

Kommunekredit		

164.945

162.307

Investeringsbidrag passiv		
Langfristet gæld i alt 		
Leverandører af varer og tjenesteydelser

37.196 		37.857		
202.141		200.164
237

		

361

Intern gæld		

8.639		16.688

Anden gæld

3.848		 3.868

Kortfristet gæld i alt 		

12.724 			 20.917

Passiver i alt 		

700.734			699.545

		

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.

Frederikshavn Varme A/S
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Velkommen til nye kunder
Vi kunne i 2020 byde velkommen til 66
nye kunder, som var valgt vores billige,
nemme og grønne fjernvarme.

Det grønne valg
Frederikshavn Varme har fortsat fokus på at
producere endnu mere miljøvenlig fjernvarme til en konkurrencedygtig pris.
Vi oplever, at flere oliefyrsejere vælger
fjernvarmen frem for andre varmekilder,
og vi håber, at denne udvikling vil fortsætte.
Efter en stigning i brændselsudgifter i 2019,
måtte vi justere varmeprisen en smule.
Herefter er den lave varmepris fastholdt.
Vi arbejder løbende på at få flere grønne
løsninger ind i måden, vi producerer varmen på.

Ny varmepumpe på
Vendsysselvej
Frederikshavn Varme satte ultimo 2020 den
nye varmepumpe i drift. Undervejs i forløbet
med at etablere varmepumpen gik firmaet
med hovedentreprisen desværre konkurs.
Projektet stod herefter stille i længere tid,
mens en rekonstruktion af firmaet blev løsningen for, at de kunne fortsætte deres arbejder. I løbet af foråret 2021 vil vi fortsat arbejde
på at få varmepumpen endeligt indreguleret.

Den grønne markering viser, i hvilke områder vi forsyner med fjernvarme.
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Fjernvarme til Toftegårdsvej
og Søhusene i Flade Bakker

Renovering af fjernvarmeledninger

Vores forsyningsområde er nu udvidet til
at omfatte en del af Toftegårdsvej nord for
Sankelmarksvej, hvilket vi er særdeles glade
for. Den nye fjernvarmeledning etablerede vi i
sensommeren.

•

Danmarksgade
- hovedledning og 15 stikledninger

•

Gærumvej
- hovedledning og 16 stikledninger

Byggemodningen af Søhusene i Flade Bakker
er afsluttet i efteråret. For at give ejerne af de
nye byggegrunde mulighed for at tilslutte sig
fjernvarme har vi etableret 420 meter hovedledning og gjort klar til fjernvarmestik til 21
grunde.

•

Uranienborgvej
- hovedledning og 15 stikledninger

•

Søborgvej
- hovedledning og 13 stikledninger

•

Jens Stæts Vej
- hovedledning og 4 stikledninger

Vi arbejder på at få
fjernvarme til Kilden
Vi har i efteråret udarbejdet et
projektforslag til Frederikshavn
Kommune om at etablere fjernvarme til Kilden i 2021 – 2023.

Frederikshavn Varme A/S

Regnskab for Frederikshavn Varme A/S
Resultatopgørelse
2020
t. kr.

2019
t. kr.

Salg af varme, variabelt bidrag		

75.362

79.239

Årets tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

11.335

13.687

Salg af varme, fast bidrag		

38.756

38.090

Salg af elproduktion		

73

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

155

Investeringsbidrag (periodiseret o/30 år)		

1.578

1.547

Anden omsætning (netto)		

9.121		 2.224

Årets over-/underdækning		

- 16.411

13.983

Omsætning i alt 		

119.741

148.998

Produktion af varme		

- 83.125

- 88.246

Transport af varme		

- 7.124

- 6.150

Energirådgivning og forbrugerinformation		

- 994

- 4.003

Afskrivninger		

- 22.456

- 23.352

Produktionsomkostninger i alt		

- 113.699

- 121.751

Bruttoresultat 		

6.042

27.247

Distributionsomkostninger		

- 100

- 84

Leje af personale til administration		

- 2.571

- 2.889

Andre administrationsomkostninger		

- 554

- 931

Administrationsomkostninger i alt 		

- 3.125

- 3.820

Resultat før finansielle poster 		

2.817

23.343

Finansielle poster netto		

- 2.215

- 2.024

		

602

21.319

Antal solgte MWh varme		

176.200

185.500

Forbrug af el til varmepumpe MWh		

1.443

Forbrug af naturgas til varme, 1.000 m³		

11.816

Resultat før skat

Produktionsdata:

13.029

Forbrug af naturgas til el, 1.000 m³			 32
Antal graddage, faktisk

2.694

2.916

Antal graddage, normalår		

2.906

2.906
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Balance
Aktiver
2020
t. kr.

2019
t. kr.

29.424

18.955

Produktionsanlæg		574.633

463.751

Grunde og bygninger		

Inventar og driftsmidler

32

97

Anlæg under opførelse		

11.263

24.143

Materielle anlægsaktiver i alt 		

615.352

506.946

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder		

5.257

6.008

Finansielle anlægsaktiver i alt 		

5.257

6.008

		

620.609

512.954

		

916

818

Eksterne tilgodehavender		

27.012

26.270

Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger

Interne tilgodehavender 		
Underdækning

1.701 		

				 4.193

Andre tilgodehavender		

5.781

93

Tilgodehavender i alt 		

34.494

30.556

Likvider 		

15.241

21.869

Omsætningsaktiver i alt

		

50.651

53.243

Aktiver i alt		

671.260

566.197

2020
t. kr.

2019
t. kr.

Selskabskapital

20.000

20.000

Overført resultat

72.786

72.185

Egenkapital i alt

92.786

92.185

Kommunekredit

176.525

85.273

Overdækning langfristet

298.331

309.666

27.178

26.305

502.034

421.244

Leverandører af varer og tjenesteydelser

19.622

21.429

Intern gæld

44.266

30.859

Overdækning

12.218

Passiver

Investeringsbidrag passiv
Langfristet gæld i alt

Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
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480

76.440

52.768

671.260

566.197

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.
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Nedbørsmåler skal give
signal om badevandet i Jerup
Med de seneste års svingende badevandskvalitet
ved stranden i Jerup har Forsyningen i samarbejde med Frederikshavn Kommune iværksat
et system, der skal hjælpe badevandsgæsterne
med at vurdere, om det er sikkert at bade i området.
Med en række forundersøgelser foretaget ved
regnvejr, kan man med rimelig sikkerhed forudsige, at badevandskvaliteten påvirkes negativt
ved nedbørsmængder på mere end 10 mm.
I denne sammenhæng har Forsyningen opsat
en nedbørsmåler ved den lokale pumpestation i
Jerup.
Nedbørsmåleren registrerer løbende nedbøren,
og ved døgnmængder på mere end 10 mm
sendes der besked til varslingstavlen, som er
placeret ved stranden. I disse tilfælde lyser varslingstavlen rød og fraråder badning i området.
Der genereres samtidig en SMS til Frederikshavn
Kommune, som efterfølgende opretter nyheden
på kommunens hjemmeside.

Gågaden i Frederikshavn er
blevet forbedret
I 2020 har Forsyningen og Frederikshavn Kommune i et koordineret arbejde renoveret gågaden i Frederikshavn mellem Kirkepladsen og
Fisketorvet. Forsyningen har skiftet kloak-, vand
og fjernvarmeledningerne samt belysning, mens
Frederikshavn Kommune blandt andet har skiftet
belægning og inventar.
For at minimere fremtidige oversvømmelser i
midtbyen var det nødvendigt at gennemføre en
separatkloakering, hvor regnvand og spildevand
er adskilt i to separate systemer. Spildevandet
bliver ledt til rensningsanlægget, mens regnvandet ledes gennem regnvandssystemet ud i
havnebassinet.
Med det gennemførte arbejde i gågaden kan
Forsyningen imødekomme behovet for en stabil
og sikker forsyning nu og i fremtiden.

De grønne markeringer viser, hvor i Frederikshavn
Kommune, vi har renseanlæg. Vi afleder spildevandet fra ca. 23.000 kunder i kommunen.
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Ny udløbsledning i Skagen
skal udlede renset spildevand i større mængder
Frederikshavn Spildevand har begyndt arbejdet med at etablere en ny udløbsledning
fra Skagen Renseanlæg og ud i Skagerrak.
Udløbsledningen er anlagt i Buttervej og
Højen Fyr Vej og ca. 1 km. ud i havet, hvor
den skal placeres på ca. 10 meters dybde.
Ledningen er dimensioneret til den fremtidige belastning fra blandt andet udvidelsen
af Skagen Havn og større mængder nedbør.

Udløbsledningen placeret på
stranden før bugsering ud i havet.

Som følge af usædvanligt dårligt vejr i anlægsperioden har vi måtte udskyde etableringen af selve udløbsbygværket i havet.
Vi forventer at være færdige med etableringen i foråret 2021. Den eksisterende
ledning til Kattegat bibeholdes, indtil den
nye ledning er klar til at blive taget i brug.
Efterfølgende skal udløbsledningen til Kattegat bruges af dambrug for afløb af renset spildevand fra lakseopdræt. Dette skal
ske senest i sommeren 2022, hvor Skagen
Renseanlæg forventer øget belastning fra
Skagen Havn.

Ledningens placering (markeret med gul) fremgår
af ovenstående figur.
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Regnskab for Frederikshavn Spildevand A/S
Resultatopgørelse
2020
t. kr.

2019
t. kr.

Variabel bidrag		

141.856

140.281

Trappemodel rabat		

- 20.561

- 20.486

Særbidrag		

5.910

5.906

Faste bidrag		

14.167

13.998

Tilslutningsbidrag periodiseret		

4.448

4.225

Anden omsætning		

6.442

5.115

Årets over-/underdækning			

- 42.000

Omsætning i alt

		

152.262

107.039

Transport af spildevand		

- 18.597

- 19.096

Rensning af spildevand		

- 43.002

- 40.436

Afskrivninger		

- 63.221

- 61.055

- 124.820

- 120.587

Produktionsomkostninger i alt

Bruttoresultat 		

27.442

- 13.548

Distributionsomkostninger		

309

- 569

Andre administrationsomkostninger		

- 1.073

- 816

Leje af personale til administration		

- 3.869

- 4.145

Administrationsomkostninger i alt

		

- 4.942

- 4.961

		

22.809

- 19.078

Finansielle netto poster 		

- 4.604

1.937

Resultat før skat 		

18.205

- 17.141

Debiteret spildevand 1.000 m³		

3.785

3.748

Debiteret spildevand 1.000 m³ trappemodel		

1.185

1.219

Resultat før finansielle poster

Mængder:

Frederikshavn Spildevand A/S

Balance
Aktiver
2020
t. kr.

2019
t. kr.

1.883.101

1.868.398

53.644

40.060

1.936.745

1.908.458

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder

3.400

3.886

Finansielle anlægsaktiver i alt

3.400

3.886

1.940.145

1.912.344

Eksterne tilgodehavender

28.168

22.003

Interne tilgodehavender

18.000

24.399

Andre tilgodehavender

25.435

21.677

Tilgodehavender i alt

71.603

68.079

Likvider

19.375

12.925

90.978

81.004

2.031.123

1.993.348

2020
t. kr.

2019
t. kr.

5.000

5.000

1.016.078

1.016.078

Overført resultat

588.548

568.092

Egenkapital i alt

1.609.626

1.589.170

87.215

78.839

Kommunekredit

269.503

257.423

Langfristet gæld i alt

356.718

336.262

1.555

4.798

17.802

17.574

42.000

42.000

3.422

3.544

64.779

67.916

2.031.123

1.993.348

Ledninger og produktionsanlæg
Anlæg under opførelse
Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

Passiver

Selskabskapital
Opskrivningshenlæggelser

Investeringsbidrag

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Intern gæld
Overdækning
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
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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.

Frederikshavn Affald A/S
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COVID-19 satte også sit
præg på affaldsområdet
I marts 2020, under den første store
nedlukning af samfundet, blev genbrugspladser pålagt at holde lukket for private
borgere. Der kom her syn for, at genbrugspladser er kritisk infrastruktur. Presset
på pladserne efter genåbning var højt.
Hvor mange havde forventet faldende aktivitet, har aktiviteterne på affaldsområdet
været stigende. På genbrugspladserne har
vi således håndteret ca. 16 % mere affald
end i 2019. Årsagerne hertil kan være
mange; men medvirkende har været mange hushandler og boligforbedringer.
Den markante markedsudvikling betød, at
affaldet blev afsat til genanvendelse med
en negativ værdi. Alene på en fraktion som
papir mistede vi indtægter for mere end
1 mio. kr.
Betalingen for at drive genbrugspladserne
modtager vi fra Frederikshavn Kommune.
Beløbet fastsættes som udgangspunkt ud
fra tidligere års mængder og afregningspriser for affaldet. Det betyder, at vi er i den
situation, at mængderne stiger og afregningspriserne falder. Da behandlings- og
transportomkostningerne stiger i takt med
mængderne, har vi ikke haft indtægter nok
til at dække omkostningerne.
Dette er helt normale mekanismer i en
”hvile-i-sig-selv” økonomi. Årets manglende omkostningsdækning modregnes i
tidligere års overdækning eller kan give anledning til ekstra opkrævning i efterfølgende år. Det sidste skønnes ikke nødvendigt.
I starten af 2021 er der tegn på, at markedet er ved at komme tilbage på tidligere
niveauer.

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

Nye krav til indsamling og
behandling af affaldet
I 2020 blev der indgået et politisk forlig ”Klimalov for en grøn affaldssektor og cirkulær
økonomi”. Forliget danner rammerne for de
indsatser, der skal gøres på affaldsområdet i
de kommende år. For villaer, sommerhuse,
landejendomme og lejeboliger mv. betyder
det blandt andet, at de kommer til at skulle
sortere deres affald i flere fraktioner. Samtidig øges kravene til sortering på genbrugspladserne væsentligt. Alt sammen med det
formål at forbrænde betydeligt mindre affald
fra private såvel som erhvervslivet.
I de kommende år vil der være behov for
store investeringer på affaldsområdet, heriblandt køb af nye beholdere og biler.
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Første år med indsamling i
eget regi

Affaldskraftvarmeværket er
renoveret

Vi har nu gennemført det første år med indsamlingsopgaven ”inhouse”.

Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S
besluttede på et møde i april 2019, at affaldskraftvarmeværket i Frederikshavn skulle renoveres med nye slidzoner og panelvægge.

Vores fokus har været at levere god service
og høj kvalitet, samtidig med at vi har arbejdet med at effektivisere indsamlingen.
Vi har forbedret servicen, så kunderne nu
kan modtage en SMS eller mail dagen før, vi
tømmer deres beholder. Ordningen er blevet
modtaget med stor tilfredshed, og der er allerede mere end 5.500 tilmeldte adresser.
Kvaliteten måles primært i reklamationer fra
kunderne. Som det fremgår af diagrammet,
har vi formået at opretholde en meget høj
kvalitet i indsamlingen på trods af, at vi hen
over efteråret har øget effektiviteten med ca.
10 %. I 2020 er der gennemført 1.001.270
tømninger. Vi har i alt modtaget 679 reklamationer. Fejlpromillen på 0,67 vurderes meget
tilfredsstillende.

Efter 25 års drift var rørene i panelvæggene
så tyndslidte, at en fortsat drift uden renovering ville medføre risiko for hyppige kedelsprængninger. Budgetrammen for renoveringen var 20 mio. kr. Efter udbud blev opgaven
udført af Babcock & Wilcox Vølund A/S.
Installationen af de præfabrikerede elementer
blev foretaget i september og oktober 2020.
Elementerne var så omfangsrige, at de måtte
monteres gennem et hul i taget.
Efter prøvedrift blev opgaven færdigmeldt i
december 2020. Budgettet blev overholdt,
og vi har nu et anlæg, hvor driften er væsentligt forbedret, og der er ikke længere udfordringer med slaggedannelse.
Den bedre forbrænding forventes at medføre
et produktionsøgning på 7 % samtidig med, at
anlæggets ovn og slidzoner, med almindeligt
vedligehold, er sikret drift i mange år fremover.
Det politiske forlig, Klimalov for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, blev indgået
mellem ordreafgivelse og montering. Målsætningen er, at forbrændingskapaciteten i Danmark skal være reduceret med 30 % i 2030.

Statistikken viser antal reklamationer i affaldsindsamlingen fra
januar 2019 til december 2020. Den blå linje viser reklamationer
i perioden, hvor opgaven var udliciteret. Den gule linje viser antal
reklamationer efter hjemtagelsen af affaldsindsamlingen.

I 2020 offentliggjorde Kommunernes Landsforening en liste med forslag til, hvilke affaldskraftvarmeværker, der skal lukkes. Affaldskraftvarmeværket i Frederikshavn var ikke omfattet
af denne liste, og anlægget kan derfor fortsat
være i drift. Forslaget fra Kommunernes
Landsforening blev imidlertid forkastet af
myndighederne, hvorefter forliget rummede
en aftale om, at anlæggene på landsplan i
stedet skal konkurrenceudsættes. Hvordan
denne konkurrenceudsættelse bliver udmøntet, er i skrivende stund ukendt.

Frederikshavn Affald A/S

Regnskab for Frederikshavn Affald A/S
Resultatopgørelse
2020
t. kr.

2019
t. kr.

Renovation		

31.891

26.941

Forbrændingsanlæg 		

38.481

36.591

Miljøanlæg 		

14.179

9.480

Genbrugspladser og indsamlingsordninger		

39.738

39.618

Administration		

11

7

Omsætning i alt		

124.300

112.637

Renovation		

- 25.746

- 24.213

Forbrændingsanlæg		

- 31.474

- 30.878

Miljøanlæg		

- 13.201

- 9.715

Genbrugsplader og indsamlingsordninger		

- 41.041

- 35.477

Administration		
Afskrivninger		

- 44
- 12.460

- 10.710

Produktionsomkostninger i alt		 - 123.922

- 111.037

Bruttoresultat		

378

1.600

Distributionsomkostninger 		

- 254

- 163

Leje af personale til administration		

- 4.003

- 5.472

Øvrige administrationsomkostninger		

- 520

- 1.492

		

- 4.523

- 6.964

Resultat før finansielle poster		

- 4.399

- 5.527

Finansielle poster netto 		

- 121

- 156

		

- 4.520

- 5.683

Renovation		

1.761

- 1.966

Forbrændingsanlæg		

2.855

1.369

Miljøanlæg		78

- 1.145

Administrationsomkostninger i alt

Resultat før skat
Afdelingsresultater:

Genbrugspladser og indsamlingsordninger		

- 4.326

998

Administration		

- 4.888

- 4.939

Resultat pr. afdeling

		

- 4.520

- 5.683

Genbrugsaffald behandlet (ton)		

33.525

31.563

Deponeret affald (ton)		

5.238

5.320

Forbrændt affald og biomasse (ton)		

32.520

32.048

Produceret varme (MWh)		

76.319

76.858

Produceret el (MWh)		

16.106

16.576

Produktionsdata:
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Balance
Aktiver
2020
t. kr.
Grunde og bygninger

2019
t. kr.

22

142

Indretning af lejede lokaler

26.388

28.199

Produktionsanlæg

31.823

16.347

Inventar og driftsmidler

28.575

29.859

Anlæg under opførelse

112

650

86.920

75.197

Andre tilgodehavender (deposita)

10.215

10.215

Finansielle anlægsaktiver i alt

10.215

10.215

Anlægsaktiver i alt

97.135

85.412

Eksterne tilgodehavender

2.628

3.133

Interne tilgodehavender

3.035

1.407

561

341

Tilgodehavender i alt

6.224

4.881

Likvider

13.974

18.481

Omsætningsaktiver i alt

20.198

23.362

Aktiver i alt

117.333

108.774

Materielle anlægsaktiver i alt

Andre tilgodehavender

Passiver
2020
t. kr.

2019
t. kr.

Selskabskapital		

1.000

Overført resultat		

65.861

69.387

Egenkapital i alt

66.861

70.387

Hensatte forpligelser

18.514

19.195

Langfristet gæld i alt

10.679

7.956

9.151

1.646

Intern gæld

9.908

7.447

Anden gæld

2.220

2.143

21.279

11.236

117.333

108.774

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt

1.000		

Prissammenligning
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Prissammenligning 2020
Elinord A/S
Elforbrug 4.000 kWh – Årlig udgift inkl. moms

Elforbrug 2.000 kWh – Årlig udgift inkl. moms

7000,00

6000,00

6000,00

5000,00

5000,00

4000,00

4000,00
3000,00

3000,00
2000,00

Afgifter

2000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

Betaling til netselskab

Afgifter

Betaling til netselskab

Kilde: Elpristavlen pr. 1. januar 2020
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
4.500

Industri – Årlig udgift inkl. moms
250.000

4.000
200.000

3.500
3.000

150.000

2.500

100.000

2.000
1.500

50.000

1.000
500

0

0

Industri - 10.000 m³

Lejlighed - 75 m³

Enfamiliehus - 150 m³

Opgørelse pr. 1 . januar 2020
Note: TREFOR ligger i trekantsområdet, Verdo ligger i Randers, Vandcenter Syd ligger i Odense
og dækker Odense og Nordfyn.
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Frederikshavn Varme A/S
Lejlighed på 75 m2 – Årlig udgift inkl. moms

Enfamiliehus på 130 m2 – Årlig udgift inkl. moms

16.000

16.000

14.000

14.000

12.000

12.000

10.000

10.000

8.000

8.000

6.000

6.000

4.000

4.000

2.000

2.000

-

-

Variabel Del

Fast Del

Variabel Del

Fast Del

Opgørelse pr. 1. januar 2020
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

7.000

8.000

6.000

7.000

5.000

6.000

4.000

5.000
4.000

3.000

3.000

2.000

2.000

1.000

1.000
0

0

Variabel bidrag inkl. Moms

Fast stikbidrag inkl. moms

Variabel bidrag inkl. Moms

Fast stikbidrag inkl. moms

Opgørelse pr. 1. januar 2020
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
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Frederikshavn Affald A/S
Renovation og miljøafgift – Årlig udgift inkl. moms

Forbrænding - kr./ton eksl. moms

3.500
3.000

800

2.500

700
600

2.000
1.500
1.000

Standardhus
Sommerhus

500
400
300
200

500
0

Opgørelse pr. 1. januar 2020

100
0

Forbrænding af affald

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

