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FORMANDENS BERETNING

3Formandens beretning

2017 var endnu et år, hvor Frederikshavn Forsyning med sine datterselskaber sikrede kunderne 
i Frederikshavn Kommune forsyninger til stabile lave priser. Sideløbende er der i produktion, 
håndtering og levering af forsyningerne lagt større og større vægt på bæredygtighed, genan-
vendelse og ressourceudnyttelse. Vi bevæger os nu hastigt sammen med kunderne på økono-
misk forsvarlig vis mod en langt grønnere fremtid. 

Elementerne - konkurrencedygtige priser, økonomisk ansvarlighed samt hensyn til klima og  
miljø - er sammen med forsyningssikkerhed de væsentligste nøgleord i Forsyningens strategi. 

Trods et år med stor usikkerhed om fremtidige rammebetingelser, en stadigt øget kompleksitet 
i den økonomiske regulering af forsyningsbranchen som helhed og væsentlige omlægninger af 
opgavefordeling og forretningsgange, er det lykkedes os at følge vore strategi samt at fastholde 
og omsætte den overordnede målsætning til praksis.
  
Årets økonomiske nøgletal for koncernen viser det tydeligt:

• Omsætningen blev realiseret gennem stabile eller faldende priser og landede på 512 mio. kr. 
hvilket er som forventet og 15 mio. kr. over sidste års niveau. 

• Antallet af kunder har generelt stabiliseret sig med en beskeden vækst, og specielt for Elhan-
del kan vi med tilfredshed konstatere, at vi har været i stand til at fastholde kunderne.

• Bemandingen har været på uændret niveau med 199 medarbejdere.

• Administrationsomkostninger blev øget til 39,1 mio. kr. mod 38,7 mio. kr. i 2016 – en stig-
ning på 1,2 %. Hvilket primært kan tilskrives en nødvendig forstærkning af It-området på 
baggrund af den øgede cybertrussel.

• Årets resultat efter skat blev 21,5 mio. kr. mod 41 mio. kr. i 2016. Resultatet er realiseret via 
overskud i samtlige datterselskaber. Moderselskabet Frederikshavn Forsyning A/S realiserede 
dog et mindre underskud i størrelsesorden 2,2 mio. kr. i forhold til overskuddet i 2016 på 7,3 
mio. kr. Det negative resultat skyldes primært et lavere investeringsniveau i 2017 i dattersel-
skaberne. 

• På anlægssiden var de samlede investeringer på 135 mio. kr. mod 225 mio. kr. i 2016.  
Investeringer er alle blevet gennemført udelukkende via egenfinansiering

• Indeståender udgjorde ved udgangen af året 168 mio. kr., mens den langfristede finansiering 
udgjorde 523 mio. kr. 

 
 
 
 



Hvile i sig selv
Resultaterne i de enkelte datterselskaber varierer, men giver alle overskud. Alle selskaber drives 
i realiteten efter ”hvile i sig selv” princippet, hvilket betyder, at hvert selskabs overskud forbliver 
i selskabet og indgår i de følgende års drift, anlæg eller tilbagebetales til det pågældende sel-
skabs kunder i form af ekstraordinære prisnedsættelser. Der er således ingen, der trækker pen-
ge ud af selskaberne til andre formål. 
 

Årets opgaver
Ud over den løbende drift og serviceringen af vore kunder har der i årets løb været en række 
opgaver, der i særlig grad har krævet Forsyningens fokus. Udvidelsesprojekter på havnene i 
Skagen og Frederikshavn har krævet en tæt dialog med aktørerne og de involverede forsynings-
arter. 

Herudover har vi udbygget den tætte kontakt mellem eksisterende og kommende storforbru-
gerne på vand- og spildevandsområdet, som blandt andet tæller fiskeindustrierne og slagteriet. 
Særligt med de sidste grupper er der etableret tæt kontakt for at sikre optimal ressourceudnyt-
telse og spildevandsrensning med afledt effekt af reducerede omkostninger og energiprodukti-
on til gavn for alle de deltagende parter. 
 

Kampen om det rene vand
Trods problemer i store dele af Danmark med pesticider i grundvandet har vi i Forsyningens bo-
ringer ikke haft overskridelse af grænseværdierne af drikkevandet. Vort vand er rent og kan trygt 
drikkes direkte fra hanen. 

At drikkevandet er rent er ingen selvfølge. Forsyningen har flere gange i løbet af året måtte 
kæmpe mod trusler mod vort grundvand. Det være sig overskridelse af beskyttelsesafstande til 
boringer, der er gældende for brug af kunstgødning og udbringning af gylle og slam på land-
brugsjord samt ønsker om tilladelser til råstofindvinding tæt på vore vandindvindingsområder. 

Vi forventer ikke, at disse interessemodsætninger vil blive mindre i fremtiden. Øgede krav om 
effektivt at udnytte alle ressourcer vil kun skærpe disse konflikter. Forsyningen arbejder derfor 
intenst på at finde nye indvindingsområder, så vi også i fremtiden kan tilbyde vore kunder rent 
vand i de nødvendige mængder.
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Klimasikring 
Kraftige nedbørsmængder satte vore gennemførte klimasikringsprojekter på prøve i årets løb. 
Stort set alle anlæg har virket helt efter hensigten, dog vil projektet ved Elling blive forbedret ved 
mindre tilpasninger. Trods de store nedbørsmængder har der samlet set kun været rapporteret 
om meget få utilsigtede hændelser i form af indtrængende vand og oversvømmelser.
Forsyningen fortsætter arbejdet med klimasikring i tæt samarbejde med Frederikshavn Kommu-
ne – aktuelt ser det ud til, at området ved Brunebanke i Skagen vil være et kommende indsats-
område. 

Affaldshåndtering
Der har i 2017 været arbejdet med fremtidens affaldshåndtering. De internationale og nationale 
målsætninger går i retning af en bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. På baggrund af et 
fælles forslag mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Affald har Frederikshavn Kom-
mune i foråret 2017 besluttet, at der skal indføres affaldssorteringsordning, så affaldet fra den 
enkelte husstand bliver opdelt i en organisk del og en brændbar del.

Forsyningen har gennem året arbejdet med den praktiske løsning af opgaven og er nu klar til at 
gennemføre ordningen fra efteråret 2018. Affaldsordningen medfører blandt andet, at  
papirsækkene bliver afløst af todelte minicontainere, som holder madaffaldet adskilt fra resten 
af affaldet i hele processen. Madaffaldet vil derefter blive udnyttet til biogas og gødning i lokal 
området. 

Ressourceudnyttelse
Det organiske affald fra husstandene vil fremover danne grundlag for produktion af biogas og 
dermed indgå som element i Forsyningens samlede energiproduktion.

På spildevandsområdet har der været fokus på videreudviklingen af den eksisterende energi-
udnyttelse af slam på renseanlæggene i Frederikshavn og Skagen. Et tæt samarbejde mellem 
fiskeindustri, Skagen Varmeværk og Forsyningen skal om kort tid sikre, at det organiske mate-
riale i spildevandet fra fiskeindustrien bliver omdannet til energi på Skagen Renseanlæg og via 
varmeværket ende som billig opvarmning hos fjernvarmekunderne i Skagen. 

Med disse tiltag, bliver renseanlægget i Skagen ”beskyttet” mod de periodemæssige høje belast-
ninger, og vi vil formodentlig undgå en større udbygning af renseanlægget. 

Dette er en win win situation for alle parter. Fiskeindustrien får renset sit spildevand billigere, 
renseanlæggets omkostninger ved spildevandsrensning bliver reduceret, renseanlægget bli-
ver selvforsynende med energi, og fjernvarmekunderne i Skagen får billig CO2-neutral varme i 
radiatorerne. Et rigtig godt eksempel på den konkrete ressourceudnyttelse, som Forsyningen 
aktuelt arbejder efter på flere områder. 

Varmeproduktion i Frederikshavn
Usikkerhed om væsentlige elementer i regeringens energipolitik har forhalet en rationel beslut-
ningsproces vedrørende den fremtidige fjernvarmeproduktion i Frederikshavn. Det er derfor 
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ikke lykkedes os at finde en erstatning for kraftvarmeværket på Vendsysselvej, som ikke længere 
skal danne reservegrundlag for elproduktion. Anlægget kan dermed ikke drives rentabelt. En 
erstatning var påtænkt at blive sat i drift fra årsskiftet 2018/19, men dette kan ikke i praksis nås. 
Alt tyder dog på, at det bliver el og varmepumper, der bliver fremmet af den kommende ener-
gipolitik. Forsyningen er allerede langt fremme i processen for at anskaffe et sådan anlæg, som 
planlægges opført i 2019. Den solgte varme vil derfor i fremtiden være fra varmepumper. Dette 
vil sammen med varmen fra forbrændingsanlægget være de væsentligste elementer i vore var-
meproduktion. Vi sikrer dermed en grønnere profil for produktion af varme.

Overordnet energipolitik 
Vi var stillet en tiltrængt revision af den overordnede forsynings- og energipolitik i udsigt igen i 
2017, men den udeblev desværre endnu engang. Derfor har vi som tidligere nævnt et efterslæb 
i beslutninger og investeringer i nye produktionsanlæg, hvor vi både kan sikre en grøn og res-
sourcerigtig energiudnyttelse og samtidig sikre vore kunder de mest afgiftsoptimale forsyninger.
Netop afgifter på forsyninger og energi udgør en væsentlig belastning i alle danskeres økonomi. 
For eksempel har en gennemsnitsfamilie i et gennemsnits parcelhus (130 m2) i Frederikshavn i 
2017 betalt 34.060 kr. for forsyninger af el, vand varme og bortskaffelse af spildevand og reno-
vation. Af dette beløb udgør afgifter og moms til staten 14.354 kr. svarende til 42%.
Så vi ser nu frem til en snarlig energipolitisk afklaring mellem Folketingets partier, så vi kan kom-
me videre med den grønne omstilling.   

Ny bestyrelse
Afledt af kommunalvalget i efteråret er der fra årsskiftet gennemført ændring i bestyrelsens 
sammensætning. Den nye bestyrelse kan ses på side 9. 

Sideløbende har der været afholdt valg af forbrugerrepræsentanter til datterselskaberne Frede-
rikshavn Vand og Frederikshavn Spildevand. Her blev der valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer, 
der er indtrådt i de to selskaber fra årsskiftet. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke den afgåede bestyrelse for det seneste års gang i Forsyningen 
og samtidig udtrykke min forsikring om, at den nye bestyrelse agter at fortsætte Forsyningens 
stabile kurs for at give vort bidrag til fortsat vækst og udvikling blandt vore kunder og i vor kom-
mune.

Jens Hedegaard Kristensen
Bestyrelsesformand
Frederikshavn Forsyning A/S
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Regnskab for koncernen Frederikshavn Forsyning

Resultatopgørelse

Nettoomsætning           512.166           497.452 

Produktionsomkostninger  - 299.006         - 263.139     

Afskrivninger  - 138.979         - 141.986  

Bruttoresultat                74.181             92.327 
 

Distributionsomkostninger  - 3.104            - 2.863 
 

Administrationsomkostninger                                    - 38.826         - 38.478 

Resultat før finansielle poster                                        32.251            50.986              

Finansielle poster netto                                                - 9.855            - 8.441 
 

Resultat før skat             22.396             42.545 

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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Balance
Aktiver

      2017
t. kr. t. kr. 

Grunde og bygninger     67.726    70.750     

Produktionsanlæg og maskiner   3.174.886   3.133.069

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     64.693 69.605

Indretning af lejede lokaler      31.373    33.561 

Materielle anlægsaktiver under udførelse    48.412  83.272

Materielle anlægsaktiver   3.387.090  3.390.257  

Andre værdipapirer og kapitalandele   768  768

Andre finansielle tilgodehavender                              12.939 12.831

Finansielle anlægsaktiver                                               13.707    13.599

Anlægsaktiver     3.400.797  3.403.856 
 

Råvarer og hjælpematerialer   408                 1.517 

Færdigvarer og handelsvarer   8.209                7.818   

Varebeholdninger                                                             8.617             9.335   
 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser            120.208           138.470 

Underdækning   2.172   9.508 

Andre tilgodehavender                                              22.487             26.572

Tilgodehavender                                                    144.867            174.550 
 

Likvide beholdninger                                              168.179           139.407   
 

Omsætningsaktiver                                                     321.663           323.292 
 

Aktiver i alt  3.722.460   3.727.148 

Passiver

      2017
t. kr. t. kr. 

Selskabskapital     25.000     25.000 

Reserve for opskrivning  1.262.475 1.262.651

Overført Resultat  1.236.867 1.215.325

Egenkapital 2.524.342 2.502.976
 

Hensættelse til udskudt skat 361.410  358.572

Hensatte forpligtelser  361.410 358.572

Kreditinstitutter  523.004 513.884

Periodeafgrænsningsposter langfristet gæld 188.171 182.888

Langfristet gæld 711.175 696.772

Leverandører af varer og tjenesteydelser  70.591 108.479

Selskabsskat 671 - 119

Overdækning  6.228

Anden gæld 54.271 54.240

Kortfristet gæld 125.533  168.828

Passiver i alt  3.722.460 3.727.148
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BESTYRELSE
FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S 

Peter Høstgaard-Jensen
Bestyrelsesmedlem

Jan Karlsson
Medarbejderrepræsentant

Ole Hansen 
Medarbejderrepræsentant

DIREKTION OG LEDELSE
FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S 

Claus Reimann Petersen
Administrende direktør

Annette Jensen
Administrationschef

Per Udholm Knudsen
Økonomichef

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

René Hansen
Forsyningschef Frederikshavn 
Spildevand A/S

Peter Bak Friggard
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Walentin
Forbrugervalgt bestyrelses-
repræsentant
Frederikshavn Vand A/S og 
Frederikshavn Spildevand A/S

Yvonne Nordahn
Forbrugervalgt bestyrelses-
repræsentant
Frederikshavn Vand A/S og 
Frederikshavn Spildevand A/S

Jens Hedegaard Kristensen
Formand

Selskabskapital     25.000     25.000 

Reserve for opskrivning  1.262.475 1.262.651

Overført Resultat  1.236.867 1.215.325

Egenkapital 2.524.342 2.502.976
 

Hensættelse til udskudt skat 361.410  358.572

Hensatte forpligtelser  361.410 358.572

Kreditinstitutter  523.004 513.884

Periodeafgrænsningsposter langfristet gæld 188.171 182.888

Langfristet gæld 711.175 696.772

Leverandører af varer og tjenesteydelser  70.591 108.479

Selskabsskat 671 - 119

Overdækning  6.228

Anden gæld 54.271 54.240

Kortfristet gæld 125.533  168.828

Passiver i alt  3.722.460 3.727.148

Bestyrelse og direktion 9

Flemming Rasmussen
Næstformand

Tore Vedelsdal  
Direktør Frederikshavn Affald  
A/S og forsyningschef 
Frederikshavn Elnet A/S, 
Frederikshavn Elhandel A/S, 
Frederikshavn Forsyning Erhverv 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 Forbrænding overtaget fra Frederikshavn Kommune og Dong. Frederikshavn 
Forsyning er 100 % ejet af Frederikshavn Kommune.

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S



Forsyningens strategi tager naturligt udgangspunkt i det kommunale ejerskab, og at Forsy-
ningens primære virke er indenfor Frederikshavn Kommunes geografiske udstrækning.

Kunder
• Opretholde og optimere forsyningssikkerhed blandt andet ved stærkt fokus på klimatil-

pasninger
• Udvikle og udøve kundeservice bedre end det forventelige
• Fastholde og om muligt udbygge kundeunderlaget
• Tæt samspil med erhvervs- og storkunder med henblik på at skabe optimale rammer

Produkter
•  Levere produkter og ydelser, som minimum opfylder lovgivningens krav
•  Sikre, at produkter i større og større grad tager hensyn til klima og miljø

Økonomi og priser
• Udvise økonomisk ansvarlighed i alle forhold
• Sikre konkurrencedygtige priser og en jævn prisudvikling
• Sikre økonomisk handlefrihed ved fokus på gældsafvikling og afbalancerede investe-

ringsplaner 

Organisation og personale
• Etablere et konstruktivt samspil med erhvervslivet i kommunen og naboaktører i forsy-

ningssektoren
• Vedligeholde og udbygge den forsyningsmæssige infrastruktur, så den til stadighed un-

derstøtter og 
       fremmer udviklingen i kommunen. 
• Understøtte Frederikshavn Kommunes udviklingsprojekter, hvor det er relevant 
• Udnytte koncernstrukturen til optimering af driften i selskaberne
• Sikre et godt og konstruktivt samspil mellem ledelse og medarbejdere ved størst mulig 

medinddragelse 
       i beslutningsprocessen
• Sikre medarbejdernes udvikling gennem kurser og efteruddannelse
• Sikre medarbejdernes trivsel ved at etablere et sundt og berigende arbejdsmiljø

Strategi

Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S 

Frederikshavn Byråd

Bestyrelse  
Frederikshavn Forsyning A/S

Frederikshavn 
Forsyning 

Erhverv A/S

Frederikshavn 
Elnet A/S

Frederikshavn 
Elhandel A/S

Frederikshavn 
Vand A/S

Frederikshavn 
Varme A/S

Frederikshavn 
Spildevand A/S

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

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

Åbenhed, troværdighed og respekt overfor 
kunder og samarbejdspartnere

Hurtig og smidig reaktion påopståede 
problemer 

 ”Den gode service”
Effektivitet og rationalitet
Økonomisk ansvarlighed

Hensyntagen til klima og miljø
Den attraktive arbejdsplads

Vision Værdigrundlag

Mission
Multikoncernens mission er at 

producere, fremskaffe og distri-
buere og sælge elektricitet, varme 
og vand samt at aflede, bortskaffe 
og behandle spildevand og affald. 

Herudover leverer koncernen 
ydelser, der er knyttet til opgaven 
som forsyningsvirksomhed i hen-

hold til gældende lovgivning. 

Kvalitet og arbejdsmiljø 

I Frederikshavn Forsyning A/S har vi en vision om at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi tager 
hånd om arbejdsmiljøet og viser social ansvarlighed. Dette ønsker vi at sætte fokus på gennem 
de mange tiltag og tilbud, som foruden at øge produktiviteten skal sikre medarbejdernes arbejds-
miljø, trivsel og udvikling. Vi har derfor valgt at investere i arbejdsmiljøet samt at skabe udviklings-
muligheder for medarbejderne. 

Vi vil gerne hjælpe vores medarbejdere til at holde sig sunde og stærke, og derfor har vi løbende 
fokus på medarbejdernes sundhed og ergonomi.

I Frederikshavn Vand, Frederikshavn Varme og Forsyningens entreprenørteam har forsyningsche-
fen lavet en trivselsundersøgelse og med baggrund i undersøgelsen, er der udarbejdet handlepla-
ner for de enkelte teams.

Vi har tradition for at have et lavt sygefravær blandt vores medarbejdere, og med en målrettet 
indsats i 2017 har vi fået nedbragt sygefraværet yderligere og har halveret antallet af arbejdsulyk-
ker i forhold til 2016. Dette er blandt andet sket igennem vores fokus på at forebygge arbejdsulyk-
ker. 

I løbet af 2017 har administrationen på Knivholtvej 15, renseanlægget i Skagen og kraftvarmevær-
ket på Vendsyssel Vej 8 haft tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet. Tilsynene gav ikke anledning til be-
mærkninger fra Arbejdstilsynet, og alle tre steder har fået en bekræftelse på at arbejdsforholdene 
er i orden. 
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Regnskab for moderselskabet 
Frederikshavn Forsyning A/S

Kundeservice i tal

• Besvaret 34.059 telefonopkald

• 87 % af disse telefonopkald er besvaret inden for to minutter

• Besvaret cirka 18.500 mails

• Besvaret 94 % af alle modtagne mails, som kræver svar, inden for fem hverdage

• Udsendt 254.000 faktureringer

• 79 % af kunderne betaler regningen via Betalingsservice

• 19 % af kunderne modtager regninger via E-Boks (man kan godt være tilmeldt både BS og 

E-boks)

• 13 % af kunderne modtager regninger via mail 

• 5-7 % af kunderne modtager papirregninger

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

der henvender sig til os om vores produkter. 

I 2017 har Kundeservice i Frederikshavn Forsyning haft følgende aktiviteter:

Koncernintern omsætning                                      292.144         382.241                                                 

Anden omsætning                                  5.025              5.245  

Omsætning i alt                   297.169          387.486 

Koncerninterne produktionsomkostninger            - 261.459 - 347.545   

Produktionslønninger                                                - 7.492 - 1.122    

Lokaleomkostninger  - 3.079 - 2.944

Andre produktionsomkostninger - 5.413  - 6.147

Afskrivninger                -5.474   - 4.579   

Produktionsomkostninger -282.917          - 362.337   
 

Bruttoresultat 14.252 25.149 

Distributionsomkostninger                 - 872 - 1.167

Gager administration - 4.697  - 4.703 

It omkostninger - 8.924  - 7.665

Andre administrationsomkostninger  - 2.633  - 2.338

Administrationsomkostninger i alt - 16.254 - 14.706 
 

Resultat før finansielle poster                                   - 2.874 9.276 

Finansielle poster netto                     - 53              25 
 

Resultat før skat - 2.927 9.301

                                                   

Resultatopgørelse

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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Balance
Aktiver

Passiver

Grunde og bygninger 47.670 49.240    

Køretøjer 6.469 7.685   

Inventar og driftsmidler 1.132 2.228   

Anlæg under opførelse 551 98   

Materielle anlægsaktiver i alt 55.822 59.251 
 

Kapitalandele døtre 2.440.873 2.417.085   

Finansielle anlægsaktiver i alt 2.440.873 2.417.085  
 

Anlægsaktiver i alt 2.496.695 2.476.336  
 

Varebeholdninger 8.209 7.818  

Eksterne tilgodehavender 3.477 11.555  

Andre tilgodehavender 1.890 5.640   

Interne tilgodehavender 60.719 177.635   

Tilgodehavender i alt  66.086 194.830 
 

Likvider 37.049 40.158 

Omsætningsaktiver i alt 111.344 242.806 
 

Aktiver i alt 2.608.039 2.719.142 

 

                                

Selskabskapital  25.000 25.000                                                                                         

Opskrivningshenlæggelser 1.262.475  1.262.475 

Overført resultat                                                   1.236.867 1.215.325

Egenkapital i alt                                                      2.524.342 2.502.800 
 

Hensatte forpligtelser 1.989 2.521                                                 
 

Kommunekredit 4.019 4.219                             

Langfristet gæld i alt          4.019    4.219 
  

Leverandører af varer og tjenesteydelser      30.224       54.034                                                                     

Intern gæld                                                            22.072 119.034                                                                                                                      

Anden gæld 25.393   36.534                                                                                                                                                  

Kortfristet gæld 77.689 209.602 
 

Passiver i alt 2.608.039 2.719.142 

                                

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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Frederikshavn Elnet forsyner ca. 22.000 kunder med strøm i Sæby, Strandby, 
Frederikshavn og Elling. Kunderne er både private husstande og 
virksomheder. På årsbasis leverer vi ca. 180.000 MWh gennem nettet.                                           

FREDERIKSHAVN ELNET A/S



Frederikshavn Elnet A/S

Året der gik
Vi kan med stor tilfredshed oplyse, at Frede-
rikshavn Elnet for andet år i træk er blevet 
kåret til et af de billigste og mest stabile net 
selskaber i Danmark. Vi kan samtidig berette 
om et overskud på 4 mio., hvilket er med til 
at sikre en stabil fremtid for vores elnet. Vi 
har derudover deltaget i spændende projek-
ter som heriblandt vedrører havneudvidelsen 
på Frederikshavn Havn.

Frederikshavn Elnets forsyningsområde. 

Frederikshavn Elnet
bliver til Elinord A/S
Ny lovgivning betyder, at elnet selskaber, 
som er i koncern med andre forsyningsarter, 
skal have navn og logo, som klart adskiller sig 
fra øvrige selskaber i koncernen. Det gælder 
også hjemmeside, køretøjer, arbejdstøj, 
telefonnumre med videre.

I Forsyningen har vi derfor igennem længere 
tid planlagt overgangen til den nye identitet, 
som skal træde i kraft med virkning fra 1. juli 
2018.

Der har været afholdt en intern konkurrence 
blandt Forsyningens medarbejdere om det 
nye navn, og den resulterede i et både godt 
og originalt navn, som har fundet på af faglig 
leder, Jørgen Hermann.

Navnet bliver markedsført med en kampagne 
i juni 2018. 

Elinords fremtidige logo
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I løbet af 2017 har vi haft stor fokus på 
Frederikshavn Havn. Heriblandt har flåde-
stationen fået en markant forbedret net-
forbindelse og installationer. Med den nye 
netforbindelse kan vi levere en stærkere 
strømforsyning til de skibe, der ligger i havnen 
samt til installationer og maskiner på 
landområdet. 

På nordhavnen i Frederikshavn har vi opsat en 
ekstra transformer, der har kapacitet nok til 
den igangværende havneudvidelse. Samtidig 
er vi i gang med at lægge nye kabler ud til 
forsyning af el i de nye havneområder. 

Vi bidrager til faciliteter i sær-
klasse på Frederikshavn Havn

I samarbejde med Frederikshavn Spildevand 
har vi i efterårshalvåret moderniseret installati-
onerne ved transformerstationen på 
Kirkepladsen. Projektet er et led i at etablere 
et attraktivt område med bænke og belysning.

Transformerstationen ved 
Kirkepladsen har fået nye 
former

Igen et af de bedste og 
billigste elnet i Danmark
Frederikshavn Elnet er for andet år i træk 
kåret til at være et af de billigste og mest 
stabile net i Danmark. 

De relativt lave priser har betydning for 
kunderne, men i høj grad også for de store 
energiforbrugende virksomheder. Investe-
ringer og vedligehold er planlagt, så det kan 
fortsætte fremover.

Der er opnået et overskud på 4 mio. kr., og 
både likviditet og egenkapitalen har en stør-
relse, så vi kan drive et stabilt net fremover.
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Elektrisk Skoledag 
Hos Forsyningen tilbyder vi skoleundervisning i form 
af Elektrisk Skoledag for 7. klasser i Frederikshavn og 
Sæby. Skoledagen består af en kombination af teori 
og praktisk læring.
  
Til Elektrisk Skoledag lærer eleverne om:
- hvorfra vi får el
- hjemmets installationer – herunder elsikkerhed
- elforbrug i hjemmet
- gør-det-selv-arbejde med el – på sikker og 
   forsvarlig vis

I forbindelse med undervisningen deltager eleverne 
i en konkurrence om et pengebeløb til skolekassen. 
Vinderen kårer vi ved skoleårets afslutning.

Undervisningen foregår hos Forsyningen, Knivholtvej 
15, 9900 Frederikshavn.

Foruden Elektrisk Skoledag har Forsyningen tilbud 
om rundvisning for skoleklasser i Frederikshavn 
Kommune på en genbrugsplads, Frederikshavn 
Affaldskraftvarmeværk eller på et af renseanlæggene. 
Vi tilbyder samtidig rundvisning på et af vores varme-
værker for skoleklasser i Frederikshavn.



Regnskab for Frederikshavn Elnet A/S

      2017
t. kr. t. kr. 

Resultatopgørelse

Nettarif 21.294 18.517                                                     

Abonnementer 9.076  11.495

Investeringsbidrag, periodiserede (40 år) 1.016 948 

Regulering over/underdækning               - 2.529         - 1.865                                              

Anden omsætning                              360  115                                                                                                   

Omsætning i alt                               29.217               29.210 
 

Nettab   - 3.589 - 1.595   

Drift af net                                                           - 5.452           - 6.000 

Andre produktionsomkostninger - 408        - 413

Energirådgivning og forbrugerinformation               - 2.776       - 2.233   

Afskrivninger - 9.233  - 12.429

Produktionsomkostninger i alt                                          - 21.458     - 22.670 
 

Bruttoresultat 7.759  6.540 

Distributionsomkostninger - 128  - 345   
 

Leje af administration - 2.307  - 2.990                           

Andre administrationsomkostninger - 125 - 201                                                                            

Administrationsomkostninger i alt - 2.432 - 3.191                        
 

Resultat før finansielle poster 5.199               3.004

Finansielle poster netto - 91             - 214               
 

Resultat før skat 5.108              2.790 

 

Mængder: 

Salg af MWh i perioden 171.763 175.416    

Køb af MWh i perioden 182.978 188.222 

      2016
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Regnskab for Frederikshavn Elnet A/S

Balance
Aktiver

Passiver

Elforsyningsnettet 173.198 178.018  

Andre tekniske anlæg 93 124 

Anlæg under opførelse                                         8.552          5.009  
 

Materielle anlægsaktiver i alt  181.843    183.151 

Andre værdipapirer og kapitalandele  2.724 2.644  

Finansielle anlægsaktiver i alt                                          2.724 2.644                                           

Anlægsaktiver i alt                                                     184.567           185.795                                                            
  

Eksterne tilgodehavender                                                 13.270 23.618                                                        

Interne tilgodehavender 4.403  253 

Underdækning 501     3.030  

Andre tilgodehavender 4.450 7.341  

Tilgodehavender i alt 22.624           34.242 
 
 

Likvider                                                                        45.948 30.843 
 

Omsætningsaktiver i alt                                                68.572    65.085                                 
 

Aktiver i alt 253.139 250.880

                   

Selskabskapital 6.257               6.257                                                                                                              

Overført resultat 187.266          183.214                                                                                                     

Egenkapital i alt 193.523          189.471 
 

Kommunekredit   5.395 5.574 

Investeringsbidrag passiv   33.120          30.390 

Langfristet gæld i alt 38.515  35.964   
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser                       4.563  4.103 

Intern gæld                                                                             5.562                                                                                                                             

Anden gæld                 16.538          15.780                                

Kortfristet gæld i alt 21.101           25.445  
 

Passiver i alt 253.139         250.880

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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Frederikshavn Forsyning driver både Frederikshavn Elhandel, som sælger strøm til kun-
derne, og Frederikshavn Forsyning Erhverv, som leverer gadelys til kommunens veje og 
stier. Frederikshavn Forsyning Erhverv udfører desuden funktioner for eksterne virksom-
heder som eksempelvis arbejdet med el på Læsø samt administrative opgaver for et 
mindre varmeværk i kommunen.                

FREDERIKSHAVN FORSYNING  
ERHVERV A/S OG 
FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S
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Året der gik 

Gadelamperne er blevet 
mere miljøvenlige
I selskabet Frederikshavn Forsyning Erhverv 
A/S, ligger de aktiviteter, som Forsyningen 
tilbyder andre selskaber og virksomheder. 
Den største aktivitet er drift og vedligehold af 
gadelys for Frederikshavn Kommune, men vi 
leverer også ydelser til de øvrige selskaber i 
Forsyningen.

Gadelamperne bliver konstant mere energi-
effektive, idet vi løbende tilpasser os til den 
nyeste teknologi. Den store opgave er at 
sørge for at vælge det rigtige udstyr, så det 
ikke bliver forældet indenfor en kort frist, eller 
får en forringet levetid. 
 
Når vi skifter pærer og andet udstyr, afvejer vi 
løbende, om vi samtidig skal skifte i et større 
område, eller om vi blot skal skifte det op-
gældende sted.

Økonomien i gadelys er forholdsvis stabil, så 
det gode økonomiske resultat, der er bedre 
end tidligere år, skyldes primært de øvrige 
aktiviteter i selskabet – og ikke mindst de 
services vi yder for de øvrige selskaber i kon-
cernen.

De grønne markeringer viser de områder i Frederiks-
havn Kommune, vi forsyner med gadebelysning.

Også i 2017 har vi bevæget os mod en grøn-
nere profil i forhold til gadebelysning i Frede-
rikshavn Kommune. Vi investerer løbende i 
ny teknologi, men også i holdbare løsninger. 

I Frederikshavn Elhandel har vi i år et over-
skud på 1,7 mio. kr. Elhandel kører efter ”hvile 
i sig selv princippet”, hvilket betyder at over-
skud i selskabet vil komme vore kunder til 
gode.



Regnskab for Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

Resultatopgørelse

Vejbelysningskontrakt 13.729   13.380                                                                 

Anden omsætning  3.038           2.418              

Investeringsbidrag, periodiserede (30 år)                            914             800

Igangværende arbejder           - 242  - 1.092

Omsætning i alt                                                                        17.439    15.506  
 

Rep. og vedl.-omk-  vejbelysning   - 2.741 - 3.440 

                                                                                                         

Forbrugsudgifter vejbelysning   - 6.101   - 6.414     

Andre produktionsomkostninger vejbelysning - 265     - 241        

Produktionsomkostninger videresalg - 2.647      - 1.268

Andre produktionsomkostninge  - 55   - 119  

Afskrivninger - 2.735       - 2.655                        

Produktionsomkostninger i alt - 14.544 - 14.137  
 

Bruttoresultat                                                            2.895   1.369
 

Distributionsomkostninger - 22  
 

Leje af personale administration                                 - 512           - 564 

Andre administrationsomkostninger - 18         - 29                                          

Administrationsomkostninger i alt - 530  - 593  

Resultat før finansielle poster                             2.343           776

Finansielle poster netto                                       - 22         - 4 

Resultat før skat                                                            2.321         772 

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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Balance
Aktiver

Passiver

Vejbelysningsanlæg  48.244   49.501                               

Anlæg under opførelse                           1.167  700

Materielle anlægsaktiver i alt  49.411   50.201                    

Anlægsaktiver i alt                                                       49.411      50.201 
 

Eksterne tilgodehavender                                                      1.328         7.541 

Andre tilgodehavender  1.611 988 

Tilgodehavender i alt                                                        2.939          8.529                 
 

Likvider                                                                        14.848  4.683 
 

Omsætningsaktiver i alt                                                  17.787    13.212 
 

Aktiver i alt                                                                        67.198  63.413

Selskabskapital 5.000       5.000                                                                 

Overført resultat                                                               44.857 43.047                                                                                                            

Egenkapital i alt                                                                49.857        48.047 
 

Investeringsbidrag                                                              13.326       12.311                 

Langfristet gæld i alt                                                        13.326             12.311 
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser                        1.426              1.158                

Intern gæld                                                                           1.332                 1.370                                                  

Selskabsskat       671                                                                                                                                

Anden gæld  586 527  

Kortfristet gæld i alt                                                   4.015      3.055            
 

Passiver i alt 67.198  63.413 

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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Flere kunder vælger lokal el
Elhandel har fortsat udvikling med at levere 
strøm til hele lokalområdet. Salg af el sker på 
et frit marked, hvor konkurrencen er hård.  
Alligevel har vi fortsat stigende antal kunder, 
og det er lykkedes os at holde en god økono-
mi i selskabet.

Overskuddet er på 1,7 mio. kr. i 2017, hvilket er 
meget tilfredsstillende. Det er ikke målet i sig 
selv at lave overskud på elsalg, men det giver 
os mulighed for fortsat at tilbyde el til stabilt 
lave priser fremover.

Frederikshavn Elhandels forsyningsområde. 

Regnskab for Frederikshavn Elhandel A/S

Salg af el 26.809          17.467                                                                          

Abonnementer                                                             2.175      2.071                                                                                              

Omsætning i alt                                                             28.984         19.538  
 

Produktionsomkostninger                                       - 24.421         - 16.619                   

Produktionsomkostninger i alt                                 - 24.421          - 16.619 
 

Bruttoresultat                                                                  4.563                2.919

Distributionsomkostninger - 950    - 354  
 

Leje af personale til administration                             - 1.636  - 1.986

Andre administrationsomkostninger                                  - 180               - 499

Administrationsomkostninger i alt                             - 1.816             - 2.485                      
 

Resultat før finansielle poster                                            1.797                  80                 

Finansielle poster netto                                                          - 28 - 25  
 

Resultat før skat                                                                    1.769                   55

Mængder:

Salg af MWh Frederikshavn  82.493     78.687 

Salg af MWh øvrige områder 21.388   8.735

Salg af MWh i perioden                                               103.881  87.422 
 

Andel salg i eget netområde                                        45,1%  41,8 % 

Resultatopgørelse
      2017

t. kr. t. kr. 
      2016
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Regnskab for Frederikshavn Elhandel A/S

Frederikshavn Elhandels kampagne fra 2018 ”Køb el af dig selv”
Læs mere og tilmeld dig på forsyningen.dk.

Balance
Aktiver

Passiver

Eksterne tilgodehavender 43.217 37.226                                

Andre tilgodehavender 304                 138  

Tilgodehavender i alt                                       43.521     37.364 
 

Likvider                                                           2.042      3.548 
 

Omsætningsaktiver i alt 45.563 40.912 
 

Aktiver i alt                                                                      45.563         40.912                               

Selskabskapital 2.000       2.000                                                                                    

Overført resultat                                                                12.650         11.270                                                                                         

Egenkapital i alt                                                          14.650     13.270                                          
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser                    17.790     25.296  

Intern gæld                                                                       11.601        212                                                 

Anden gæld                                                                   1.522          2.134 

Kortfristet gæld i alt                                                      30.913      27.642 
 

Passiver i alt                                                                      45.563   40.912

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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Frederikshavn Vands vigtigste opgave er at producere og levere vand til vores 
kunder. Vi har en målsætning om at levere vand af høj kvalitet og samtidig 
minimerer miljøbelastningen. Derfor arbejder vi med en strategiplan for tiltag 
i de kommende år, der skal sikre, at vi overholder målet.   

FREDERIKSHAVN VAND A/S



Året der gik

Velkommen til nye kunder

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

Vi har igen i år haft en god tilgang af nye 
kunder og byggemodninger. Deriblandt har 
vi påbegyndt byggemodning af 86 parcel-
husgrunde i Lille Skagen. 

I Frederikshavn har vi lavet byggemodning af 
Golfparken etape 4 med 26 parcelhuse. Vi 
har derudover udført ledningsarbejder til  
Sea Tower.

I Sæby har vi byggemodnet ved 12 parcel-
huse beliggende i Strandkanten. Foruden 
byggemodninger har vi i 2017 fået 28 nye 
kunder på ledningsnettet.

Vi leverer vand af høj kvalitet
Drikkevand er et levnedsmiddelprodukt, og 
derfor fører vi kontrol med, at drikkevan-
det opfylder alle krav. Kontrollen består af 
vandprøver fra indvindingsboringer på vand-
værker, på ledningsnettet og hos kunderne. 
Prøverne sender vi til analyse ved et autori-
seret eksternt laboratorie. Dette skal sikre, at 
drikkevandet opfylder drikkevandsbekendt-
gørelsens krav. 

Flere vandværker i Danmark har i 2017 fun-
det pesticidet chloridazon i drikkevandet. I 
samme anledning fik vi analyseret prøver af 

vand fra alle vores vandværker, og vi har med 
glæde konstateret, at der ikke er chloridazon i 
vores drikkevand. 

Med baggrund i fund af pesticider i drikkevan-
det landet over er der politisk vedtaget en ny 
lov om krav til prøveudtagning. Det betyder, at 
vi i starten af 2018 skal udarbejde en ny plan 
for prøveudtagninger. Den nye plan kommer 
til at ske i tæt dialog med Frederikshavn Kom-
mune, der er myndig for området.

I Frederikshavn Vand har vi igen i år frem-
gang i antal kunder – både hvad angår 
byggemodninger og andre nye kunder på 
ledningsnettet. I de lokale og nationale 
nyhedsmedier har der været et stort fokus 
på pesticider i drikkevandet. Vi tog i samme 
anledning prøver fra vores drikkevand, hvor 
vi kunne påvise, at vores drikkevand fortsat er 
af god kvalitet.

29Frederikshavn Vand A/S



Forsyningsledning mellem Tolne og 
Skagen giver bedre effektivitet

Topmoderne vandværk 
med nyeste teknologi

Frederikshavn Vand investerer fortsat i ny 
teknologi og nye anlæg. Det er nødvendigt 
for, at vi fremover kan sikre en effektiv vand-
forsyning.

Vi har arbejdet på at sikre vores bygninger 
med adgangskontrol. Ligeledes har vi stort 
fokus på, at sikre It-området, så vi er bedre 
rustet mod cyperangreb, som er en stor trus-
sel i branchen. 

Den nye forsyningsledning fra Tolne mod 
Hulsig, som blev færdiggjort i 2016, har i 
årets løb vist sit værd. Efter ombygninger på 
Tolne Vandværk kan vi fra vandværket nu 
producere ca. halvdelen af drikkevandet, der 
bliver forbrugt i Skagen. Højdeforskellene i 
området sikrer, at vandet af sig selv kan løbe 
til Ålbæk, Hulsig og Skagen.

I forbindelse med ombygningen af Tolne 
Vandværk er der blevet etableret to nye rent-
vandstanke på hver 1.500 m³. Desuden har vi 
bygget to nye sedimenteringstanke, som skal 
klare skyllevandet og tilbageholde slam. De 
nye anlæg er optimeret med ny automatik, 
der gør det lettere at styre anlæggene.

For at minimere energiforbruget har vi ud-
skiftet skylleluftblæsere. Dette er samtidig 
med til at skabe et bedre arbejdsmiljø med 
mindre støj.

De nye anlæg har medført et større gravear-
bejde, og vi har derfor foretaget anlægsarbej-
de med beplantning af nye træer og planter i 
området. 

På Tolne Vandværk har vi indrettet nye værk-
stedsfaciliteter. 

Foruden at vores medarbejdere på vandvær-
ket kan nyde glæde af faciliteterne, kan vi nu 
også tilbyde lærlinge og praktikanter nogle 
rammer og omgivelser med den aller nyeste 
teknologi på området.

På Åsted Vandværk har vi renoveret råvands-
ledninger på en tilhørende kildeplads, Sten-
høj Kildeplads. Der er renoveret kloakker ved 
vandværket og nyt asfalt er lagt ud.

På Skagen Vandværk har vi igangsat et 
projekt med at få en ny forbindelse fra ek-
sisterende vandledning fra Hulsig til pum-
pekælder og rentvandstanke. Formålet er 
at øge kapaciteten af forsyningsanlægget 
Tolne-Skagen samt højne forsyningssikkerhe-
den. 

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

Planarbejder

Flere ledningsarbejder er i 2017 udført som 
koordineret arbejder med andre ledningseje-
re. 

I Skagen har vi renoveret Østre Strandvej, 
sammen med Frederikshavn Spildevand.
I forbindelse med de arbejder, der er i for-
bindelse med havneudvidelsen Skagen, er 
vi begyndt med tiltag på vandledning, som 
vi planlægger at anlægge ud til vandværket 
på Gl. Landevej. Det gør vi for at styrke infra-
strukturen på ledningsnettet, så vi er klar til et 
større vandforbrug til Skagen Havn.

I Skagen har vi renoveret kvarteret omkring 
Drachmanns Vej, Stadion Vej og Hakon Bør-
resens Vej.

I Frederikshavn har vi skiftet hovedledningen 
i Møllehus Allé, Bangsbo Vej og L.P. Houmøl-
lers Vej. Derudover har vi fornyet ledningerne 
i Saltebakken, Mette Billes Vej og Lars Falsters 
Vej.

I Sæby har vi skiftet ledninger i Rosenvej og 
Vinkelvej i koordineret arbejde med Frede-
rikshavn Spildevand.

Vi har sammen med Frederikshavn Kommu-
ne forberedt en fælles handleplan for 2017-
22. Med handleplanen skal vi prioritere tiltag 
for at beskytte grundvandet på Frederikshavn 
Vands kildepladser. Det gør vi i henhold til 
den gældende vandforsyningsplan og en 
strategi, hvormed vi skal øge indvindingen, 
og hvor vi kan imødekommende efterspørg-
sel af et større vandforbrug.

Vi har været i dialog med og sendt ansøg-
ning til Hjørring Kommune om at supplere 

indvindingstilladelse til Tolne Vandværk   
med 500.000 m³/år.

Ligeledes har vi været i dialog med og sendt 
ansøgning til Frederikshavn Kommune om at 
supplere indvindingstilladelsen til vandvær-
kerne ved Åsted, Sæbygård og Ørnedal med 
500.000 m³/år. 

HVAD BETYDER 
KOORDINERET ARBEJDER?

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at 
alle renoveringsarbejder i vejarealer så 
vidt muligt skal koordineres blandt for-
syninger. For at sikre, at arbejderne sker 

optimalt, er der nedsat en arbejdsgruppe 
blandt selskaberne i Frederikshavn Forsy-

ning og Center for Park og Vej ved  
Frederikshavn Kommune.

Målet med de koordinerede arbejder er 
at udføre renoveringen som et samlet 
projekt og dermed undgå, at samme 

strækning skal graves op igen indenfor 
kort tid. Arbejdsgruppen skal ligeledes 

forhøre sig ved private aktører, om de har 
planlagte arbejder på strækningerne, som 

skal indgå i koordineringen.  
De koordinerede arbejder skal herefter 

godkendes i Plan og Miljøudvalget.
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Regnskab for Frederikshavn Vand A/S

Resultatopgørelse

Variabelt bidrag  22.260  22.087                             

Fast vandbidrag og abonnement  34.481 34.392 

Investeringsbidrag (periodiseret o/40 år)                 2.021  2.005   

Anden omsætning           1.002 942

Årets over-/underdækning   - 2.178  - 2.691

Omsætning i alt  57.586 56.735

    

Produktion af vand    - 11.772            - 13.345  

Transport af vand     - 10.612          - 10.382 

Afskrivninger   -23.218 - 24.126 

Produktionsomkostninger i alt  - 45.602     - 47.853  
 

Bruttoresultat   11.984     8.882  
 

Distributionsomkostninger                                        - 281                - 229  
 

Leje af personale administration        - 2.894   - 2.667

Andre administrationsomkostninger  - 966 - 1.269 

Administrationsomkostninger i alt                          - 3.860             - 3.936   
 

Resultat før finansielle poster      7.843   4.717 
 

Finansielle poster netto                            - 3.718       - 3.607                        
 

Resultat før skat                                                                 4.125                 1.110 

 

Mængder: 

Solgt vand 1.000 m³            4.453              4.451   

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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Balance
Aktiver

Passiver

Produktionsanlæg  644.448     611.948 

Inventar og driftsmidler  4.688  4.935 

Anlæg under opførelse  4.752       25.921 

Materielle anlægsaktiver i alt   653.888   642.804 
 

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder  5.434    5.977

Kapitalinteresser   768     768

Finansielle anlægsaktiver i alt  6.202       6.745   
 

Anlægsaktiver i alt                                                     660.090  649.549 
 

Varebeholdninger                                                 125      238 
 

Eksterne tilgodehavender  10.574     9.955 

Interne tilgodehavender  490     192

Underdækning     2.178

Andre tilgodehavender  3.618    3.789

Tilgodehavender i alt                                                        14.682  16.114  
 

Likvider  10.681     3.855         
 

Omsætningsaktiver i alt                                25.488           20.207 
 

Aktiver i alt  685.578  669.756 

Selskabskapital  10.000  10.000

Opskrivningshenlæggelser   233.059  239.211   

Overført resultat   143.336   133.744

Egenkapital i alt  386.395  382.955 
 

Hensatte forpligtelser  70.065  67.847  
 

Kommunekredit  165.384     156.464

Investeringsbidrag passiver   38.214   37.230  

Langfristet gæld i alt    203.598   193.694 
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser   657              304 

Intern gæld  20.941  21.082                       

Anden gæld 3.922    3.874 

Kortfristet gæld i alt   25.520       25.260  
 

Passiver i alt   685.578   669.756 

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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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



Året der gik

Velkommen til nye kunder
Frederikshavn Varme har i 2017 kørt en 
kampagne rettet mod potentielle kunder 
i vores forsyningsområde. Vi har indgået 
aftale med ca. 60 kunder, der ønsker at 
skifte deres oliefyr til den mere 
miljøvenlige fjernvarme.
 
Vi har samtidig budt velkommen til kun-
der på nye udstykninger af parcelhus-
grunde og er glade for, at de fleste bo-
ligejere på de nye udstykninger har valgt 
fjernvarme.

Omkring 1.300 kunder har i 2016 betalt 
et unødigt gebyr på deres fjernvarmereg-
ning. Det skyldes, at temperaturforskellen 
er for lav på den varme, der løber ind i 
huset og den varme, der løber ud igen. 
En for lav temperatur kan betyde, at fjern-
varmeanlægget ikke virker optimalt eller 
har fejl - fx kan et stoppet filter kræve en 
rensning, eller vandvarmeren kan kalke 
til og kræve udskiftning. Dette er noget, 
som kan give kunden store økonomiske 
omkostninger, hvis der ikke bliver hand-
let i tide. Vi vil gerne hjælpe kunderne til 
at undgå det høje gebyr – og til at spare 
penge på længere sigt ved at få udbedret 
eventuelle fejl på varmeanlægget. 

Fjern Varme Spild
Derfor har vi i 2017 kørt kampagnen 
”FjernVarmeSpild”, hvor vi opfordrer 
kunderne til for kun 1 kr. om dagen at 
få hjælp til at holde fjernvarmeanlæg-
get ajour. Tiltaget hedder Fjernvarmens 
Serviceordning og er et samarbejde med 
lokale VVS installatører. 

Via forsyningen.dk kan kunderne tilmelde 
sig ordningen samt vælge, hvilken VVS 
installatør de vil have til at udføre service- 
eftersynene af deres varmeanlæg. Vi har 
samtidig valgt at gøre det nemt for kun-
derne, da de kan betale beløbet automa-
tisk via deres varmeregning. 

Den grønne markering viser. hvor i Frederikshavn by, vi forsy-
ner med varme.

I Frederikshavn Varme oplever vi, at et 
stigende antal kunder vælger fjernvarme 
frem for andre varmekilder. Det glæder 
os, da fjernvarme er en langt mere miljø-
venlig og stabil opvarmningsform, som 
samtidig kræver mindre vedligehold. I 
2017 har vi gjort nogle kunder opmærk-
somme på, at de kan spare et unødigt 
gebyr på varmeregningen ved at holde 
varmeanlægget ajour.
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Fjernvarme er generelt en sikker og miljø-
venlig varmeforsyning. I de seneste år har vi 
arbejdet på at realisere visionen om, at Fre-
derikshavn skal være VE-by, hvor vi produce-
rer varmen med mindst mulig brug af fossil 
brændsel.

Frederikshavn Varme har en målsætning om 
at sænke CO2 belastningen. Det gør vi ved at 
reducere varmetabet i fjernvarmenettet. 

Derudover renoverer vi løbende de udtjente 
varmerør og optimerer driften. Vi arbejder 
derfor på at omlægge vores eksisterende 
produktionsanlæg til et nyt, som skal sikre 
en grøn varmeprofil og en varmepris, der er 
mere konkurrencedygtig i fremtiden. 
Det gør vi blandt andet ved at bruge den 
overskudsvarme, der bliver produceret på 
MAN Diesel. Overskudsvarmen kan vi levere 
til gavn for vores andre kunder. Det betyder, 
at vi skal producere mindre varme, og på den 
måde belaster vi miljøet mindre.

Miljøvenlig varme

Fordeling af omkostninger i Frederikshavn Varme A/S
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Kampagne om 
skift til fjernvarme
Vi har i 2017 kørt kampagnen ”Kom med ind 
i varmen – og spar penge”. Med kampag-
nen opfordrer vi flere boligejere til at vælge 
fjernvarme frem for oliefyr og varmepum-
pe. Fjernvarmen har nemlig en bred vifte af 
både økonomiske og miljømæssige fordele i 
forhold til andre energikilder. Samtidig bliver 
boliger med fjernvarmeinstallationer tilkoblet 
et fælles fjernvarmenet, hvilket betyder at jo 
flere boligejere, der vælger fjernvarme – jo 
billigere bliver fjernvarmen, da der er flere om 
at betale omkostningerne.

Varmepumper har derimod ofte et højt elfor-
brug og kræver mere plads og vedligehold. 
Boligejere med oliefyr kan ofte opleve støj og 
lugtgener, og desuden er energikilden for-
bundet med store omkostninger. De, der har 
oliefyr, bør samtidig være opmærksom på, at 
det ikke længere tilladt at tilkoble oliefyr, og 
fra 2030 må oliefyr ikke længere anvendes. 

I forbindelse med kampagnen er der blandt 
andet blevet omdelt foldere til flere husstan-
de i Frederikshavn.

BILLIGT
Fjernvarme har færre omkostninger end 

varmepumpe, gas og oliefyr. I stedet for 

en varmekilde i hvert hus, har vi én fælles. 

Det betyder mindre spild og en effektiv 

udnyttelse af energien.

NEMT
Fjernvarmeanlægget fylder mini malt. 

Samtidig undgår du lugt og larm fra 

varmeanlægget - og du får mindre 

vedligehold.

GRØNT
Vi udnytter overskudsvarme fra rensean-

læg og virksomheder i Frederikshavn samt 

fra vores  lo kale affald, og vi arbejder løben-

de på at reducere mængden af naturgas.

Fjernvarmen er

MAN Diesel & Turbo 
- ny storkunde
MAN Diesel & Turbo blev tilsluttet fjernvar-
men i 2017. Det er en storkunde med 
32.706 m2 i erhvervsarealer og med et 
årligt varmeforbrug på ca. 4.450 MWh. 

Prisfald 7 gange på 6 år
Prisen for den årlige fjernvarme for et enfamiliehus i Frederikshavn er faldet 
med 7.500 kr. siden 2009

Standard enfamiliehus på 130 m³ med et årligt forbrug på 18,1 MWh
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Renovering af Lars Falsters Vej, Kastanievej, Knudensvej, Stenbakkevej

I fælles projekt med Frederikshavn Vand,  Frederikshavn Spildevand og Frederikshavn Kommune 
har vi renoveret hovedledninger og stikledninger på Lars Falsters Vej, Kastanievej, Stenbakkevej, 
Enghavevej, Knudensvej og Mette Billes Vej. Der er i alt 18 stikledninger samt ny hovedledning.

Det har vi gjort i 2017

Først på året modtog vi resultatet af en termografisk undersøgelse af fjernvarmenettet 
(en infrarød fotografering af jorden, hvor der ligger fjernvarmerør). Undersøgelsen synliggør i 
hvilke områder, der er utætte rør, og som vi derfor skal udbedre. Der er på denne baggrund 
blevet udpeget nogle lednings-strækninger, som er blevet renoveret.

Gærumvej- Bangsbovej frem til Elius Andersens Vej 

I et projekt koordineret med Frederikshavn Vand har vi renoveret hovedledning i Bangsbovej fra 
Gærumvej til Elius Andersens Vej.

Ny hovedledning fra varmecentralen ad Randersgade til Vejlegade

Hovedledningen fra varmecentralen er blevet fornyet og omlagt ad Randersgade til Vejlegade. 

Varme til nybyggere
I forbindelse med byggemodning af Seatower ved Apholmenvej har vi etableret en ny hovedled-
ning. Denne nye ledning er forberedt til eventuelle nye etaper, hvis der bliver bygget yderligere 
i området. Seatower er forsynet med en stikledning. Hver lejlighed i bygningen vil afregne var-
meforbruget individuelt til Forsyningen, hvorimod der fra flere boligforeninger i Frederikshavn 
afregnes på en fælles regning. I forbindelse med etape 4 i Golfparken har vi til de 26 nye matrikler 
etableret 475 meter hovedledning.

Renovering af hovedledning ved L.P. Houmøllers Vej
I et projekt koordineret med Frederikshavn Vand har vi skiftet hovedledning i L.P. Houmøllers Vej.
Ledningen er skiftet fra fra O.J. Steinckes Vej til L.P. Houmøllers Vej 57 samt Vesterports afdeling. 
Der er samlet skiftet 280 meter hovedledning samt 13 stk. stikledninger.

Møllehus Allé 
I Møllehus Allé har vi skiftet stikledninger ved nummer 2-20, 19-36 samt 58-62.

Ny hovedledning i Buen

I Buen 2-16 er der blevet renoveret 125 meter hovedledning samt 6 stikledninger.

Renovering af gamle stikledninger i betonkanal
Vi har renoveret gamle stikledninger i betonkanal. Ledningerne er fra 60’erne og er derfor slidte.  
I 2017 fik Slagelsegade, Horsensgade, Nørregade og Hjørringvej skiftet stikledning. 
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Renovering af Lars Falsters Vej, Kastanievej, Knudensvej, Stenbakkevej

Renovering af hovedledning ved L.P. Houmøllers Vej

Ny hovedledning i Buen



Regnskab for Frederikshavn Varme A/S

Resultatopgørelse

Salg af varme, variabelt bidrag       66.075   67.697   

Salg af varme, fast bidrag  37.617  37.255 

Salg af elproduktion  528   862

Salg af el, grundbeløb og tilskud  (ej prod.)  15.915     17.937 

Investeringsbidrag  (periodiseret o/30 år)  1.404    1.358

Anden omsætning  (netto)  1.440   1.155

Årets over-/underdækning  7.899   12.687

Omsætning i alt   130.878 138.951   

 

Produktion af varme  - 85.543  - 73.036

Transport af varme  - 6.521 - 6.101 

Energirådgivning og forbrugerinformation  - 5.335  - 3.975 

Afskrivninger  -25.630 - 26.593 

Produktionsomkostninger i alt  - 123.029  - 109.705   

 

Bruttoresultat   7.849      29.246 

 

Distributionsomkostninger  - 238   -  173 

 

Leje af personale til administration  - 2.795    - 2.513

Andre administrationsomkostninger  - 811 - 1.049

Administrationsomkostninger i alt    - 3.606   - 3.562 

Resultat før finansielle poster   4.005      25.511                                      
 

Finansielle poster netto  - 1.739     - 568  
 

Resultat før skat        2.266   24.943

Produktionsdata:

Antal solgte MWh varme  185.002   185.813 

 

Forbrug af naturgas til varme, 1.000 m³   12.684  12.592

Forbrug af naturgas til el, 1.000 m³  205        299 

Antal graddage, faktisk   2.999         2.228

Antal graddage, normalår  2.906      3.112

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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Balance
Aktiver

Passiver

Grunde og bygninger    19.352  20.512                                         

Produktionsanlæg  464.282 452.545

Inventar og driftsmidler    227      243 

Anlæg under opførelse  16.866        24.571 

Materielle anlægsaktiver i alt    500.727 497.871 
 

Tilgodehavender  i tilknyttede virksomheder   7.510        8.261                                                 

Finansielle anlægsaktiver i alt      7.510     8.261  
 

Anlægsaktiver i alt                                    508.237         506.132 
 

Varebeholdninger                                                 860 

Eksterne tilgodehavender  24.152         24.684

Interne tilgodehavender   141

Underdækning                     1.671

Andre tilgodehavender  5.695  3.274 

Tilgodehavender i alt   31.659 27.958 
 

Likvider   20.169       36.130 
 

Omsætningsaktiver i alt      51.828     64.948 
 

Aktiver i alt  560.065      571.080

   

Selskabskapital  20.000   20.000 

Overført resultat 414.437 409.313

Egenkapital i alt   434.437 429.313  

Hensatte forpligtigelser                     1.458                                               
 

Kommunekredit   81.841  84.979 

Investeringsbidrag passiver  22.163 21.620 

Langfristet gæld i alt          104.004  106.599 
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser        11.501           19.235 

Intern gæld  8.315  9.357

Overdækning                                      6.228                                

Anden gæld  350     348

Kortfristet gæld i alt                                    20.166 35.168 
 

Passiver i alt  560.065   571.080 

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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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 
uden for de kloakerede områder.          

FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S



FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S
Året der gik

De grønne markeringer viser, hvor i Frederikshavn  
Kommune, vi har renseanlæg.

Pumpestationen ved Kirkepladsen  
- en oase i midtbyen
I vinterhalvåret har Frederikshavn Spildevand 
i samarbejde med Frederikshavn Kommune 
arbejdet på at renovere og forskønne pum-
pestationen ved Kirkepladsen i Frederikshavn. 
Målet er at etablere sammenhæng med tra-
fikterminalen samt at skabe attraktive sidde-
pladser i hjertet af Frederikshavn. 

På pumpestationen har vi fået etableret en 
ny belægning, afdækket trappeskakten samt 
opsat bænke og belysning.

Projektet stod færdigt den 9. december, hvor 
de nye faciliteter på og omkring pumpestati-
onen blev indviet med en velkomstceremoni 
for offentligheden. Her kunne gæster nyde 
forfriskninger samt gå ind i pumpestationen 
og se de store pumper, som opsamler og 
transporterer spildevand videre til Frederiks-
havn Renseanlæg.

Frederikshavn Spildevand har fortsat fokuseret 
på at separatkloakere flere steder i Frederiks-
havn Kommune for at kunne imødekomme 
og håndtere de store mængder regnvand. I 
Skagen er vi i øjeblikket i gang med projek-
tet Skagen Circle, hvor vi i samarbejde med 
fiskeindustrien og Skagen Varmeværk vil 
omdanne spildevand til blandt andet el og 
varme.

43Frederikshavn Spildevand A/S



Separate kloakker i området
ved Mette Billes Vej
Med baggrund i dårlig tilstand af kloakled-
ningerne i området har vi separatkloakeret 
i Falkevej, Mette Billes Vej og Stenbakkevej i 
Frederikshavn. 

Her udskiftede vi det eksisterende, nedslidte 
kloaksystem i vejene, hvor regn- og spilde-
vand blev afledt i samme kloakledning. Det 
nye kloaksystem har vi etableret efter separat-
princippet, hvilket betyder, at regn- og spilde-
vand i fremtiden bliver afledt i et 2-strenget 
system, hvor spildevand og regnvand ledes 
væk i hver sin ledning. Med de nye regn-
vandsledninger kan vi skabe bedre kapacitet 
til at håndtere klimaforandringer. Dermed 
reducerer vi risikoen for oversvømmelser i 
kælderejendomme.

Midtvejs i anlægsperioden blev projektet sat 
i stå i en længere periode, da entreprenøren 
desværre blev begæret konkurs. Vi indgik i 
stedet en aftale med Sejlstrup Entreprenørfor-
retning A/S om at overtage projektet. Des-
værre betød stilstandsperioden, at en større 
del af anlægsarbejdet må udskydes til projek-
tets etape 2, som bliver udført i 2018.

Nye kloakker i 
Skagens nordøstlige del

I 2015 indledte vi et større anlægsprojekt, der 
i første omgang havde til formål at aflede 
overfladevand fra den nordlige del af Skagen. 
Overfladevandet bliver afledt til den nordlige 
del af havnebassinet. Derved forbereder vi 
ledningsanlægget, så det kan aflede
overfladevand fra Skagen midtby, når områ-
det senere bliver separatkloakeret.

Projektet er et koordineret projekt med 
Frederikshavn Vand, og det er samtidig en del 
af klimasikringen i Skagen. Vi forventer at af-
slutte projektet i 2017. Samtidig lægger vi nye 
spildevandsledninger fra havnen til rense-
anlægget. Spildevandsledningerne skiller spil-
devandsstrømmene fra fiskeindustrien, hvilket 
giver stor værdi, idet spildevandsstrømmene 
har særlig karakter. Vi skaber derved optimale 
muligheder for den efterfølgende spilde-
vandsrensning og energiudnyttelse.
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Skagen Circle

Sådan er spildevands-
belastningen fordelt

Genanvendelse af slam

På renseanlæggene producerer vi omkring 
13.000 tons slam om året. Slammet genan-
vender vi pålandbrugsjord som en ressource. 
Slammet er inddelt
i følgende tre kategorier:
• A-slam, som kan disponeres direkte på land-
brugsjord
• B-slam, som har et forhøjet indhold af mil-
jøfremmede stoffer og må komposteres. Når
B-slammet er komposteret, vil det blive til 
A-slam og kan dermed disponeres på land-
brugsjord

• C-slam er slam, som ikke kan bruges på 
landbrugsjord, men skal i stedet brændes 
eller deponeres. Denne type slam producerer 
vi ikke. I 2017 komposterede vi 1.1000 ton 
B-slam. Der er forøget omkostninger ved at 
behandle denne type slam, idet slammet skal 
gennemgå en komposteringsproces. 
For at undgå dette arbejder vi løbende på at 
opspore, hvorfra de miljøfremmende stoffer 
kommer.

Skagen Circle er et samarbejde mellem 
fiskeindustrien, Forsyningen og Skagen Var-
meværk med henblik på at skabe cirkulær 
økonomi. Målet er at udnytte energi fra de 
organiske stoffer, der er i spildevandet fra 
industrien. Spildevand er højenergi, og bliver 
nu betragtet som en ressource, der bliver 
omdannet til el, varme og måske forædlet til 
andre produkter.

Samarbejdet har pågået det meste af 2017, 
og der er nu fundet en teknik, som kan frak-
tionere det organiske stof fra spildevandet. 
Målet er at etablere og idriftsætte et anlæg i 
2018.

Vores tre største renseanlæg ligger i Skagen, 
Frederikshavn og Sæby og har en designka-
pacitet på henholdsvis 160.000 PE, 130.000 
PE og 92.000 PE. PE er en forkortelse for 
personækvivalent og står for den forurenings-
mængde, der svarer til udledningen af spilde-
vand fra én person. På grund af belastningen 
fra fiskeindustrien er produktionen meget 
ujævnt fordelt på de tre store renseanlæg.

Fordeling af aktuel belastning PE
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Regnskab for Frederikshavn Spildevand  A/S

Resultatopgørelse

Variabel bidrag  126.785      123.275

Trappemodel rabat  - 18.574   - 16.602

Særbidrag  6.323       4.037

Faste bidrag  13.264            12.780

Tilslutningsbidrag periodiseret  4.253         4.221

Anden omsætning  8.099  8.229

Årets over underdækning  - 4.300  - 6.740               

Omsætning i alt                                         135.850     129.200 
  

Transport af spildevand  - 17.609           - 17.162 

Rensning af spildevand  - 36.588        - 36.329

Afskrivninger  - 63.259  - 62.799

Produktionsomkostninger i alt  - 117.456  - 116.290 
 

Bruttoresultat   18.394 12.910 
 

Distributionsomkostninger  - 454          - 344 

Andre administrationsomkostninger  - 872       - 864

Leje af personale til administration  - 3.971      - 3.957

Administrationsomkostninger i alt               - 4.843       - 4.821 
 

Resultat før finansielle poster                      13.097       7.745  
 

Finansielle netto poster    - 4.096      - 4.486 

Resultat før skat   9.001             3.259  

 

Mængder: 

Debiteret spildevand 1.000 m³  3.786     3.831

Debiteret spildevand 1.000 m³ trappemodel  1.232       1.095

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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Balance
Aktiver

Ledninger og produktionsanlæg 1.867.987      1.861.326                                                                 

Anlæg under opførelse 16.524        26.972

Materielle anlægsaktiver i alt   1.884.511         1.888.298 
 

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder 4.858   5.343                     

Finansielle anlægsaktiver i alt                          4.858         5.343      
 

Anlægsaktiver i alt                          1.889.369          1.893.641    
 

Eksterne tilgodehavender 21.332 21.470 

Interne tilgodehavender 627             956 

Underdækning      4.300

Andre tilgodehavender 4.171  4.226 

Tilgodehavender i alt 26.130           30.952 

Likvider                                                                                 9.706 886 
 

Omsætningsaktiver i alt                                                      35.836 31.838 
 

Aktiver i alt 1.925.205         1.925.479 

Selskabskapital 5.000   5.000

Opskrivningshenlæggelser 1.016.078  1.016.078              

Overført resultat    266.640  259.451 

Egenkapital i alt  1.287.718         1.280.529 
 

Hensatte forpligelser   268.525             270.251

Investeringsbidrag  78.647             80.929                       

Kommunekredit   266.365         262.648 

Langfristet gæld i alt                               345.012          343.577 
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.839             1.123 

Intern gæld  18.266          26.362                                      

Anden gæld   3.845  3.637 

Kortfristet gæld      23.950     31.122

Passiver i alt  1.925.205         1.925.479 

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016

Passiver
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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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Vi skruer op for genanvendelsen 
- og den cirkulære økonomi
Den ”cirkulære økonomi” er en betegnelse 
for, at materialer og ressourcer skal blive ved 
med at indgå i forbrug og økonomi. 
Traditionel genanvendelse er selvfølgelig en 
del af den cirkulære økonomi.

Vi har i mange år haft stor succes med at ud-
nytte energiindholdet i det brændbare affald, 
som ikke er blevet genanvendt. På den måde 
er der mindst muligt ressourcespild. Det vil vi 
blive ved med, selvom mængden af affald til 
forbrænding vil falde i fremtiden. Materialerne 
skal bruges flest mulige antal gange, før de 
bliver brændt. 

Papir, pap, glas, jern og metal er blevet gen-
anvendt i mange år, men vi skal genanvende 
meget mere, så jordens ressourcer bliver 
bevaret.

Madaffald og andet organisk affald er det 
næste materiale, som skal ind i kredsløbet. 
Det skal ske ved, at vi indsamler madaffaldet 
separat og anvender det i biogasanlæg. 
Ved bioforgasning får vi først energien ud, 
og derefter kan vi genanvende gødnings-
materialet, da madaffald indeholder både 
fosfor og kvælstof. Især fosfor er en beg-
rænset ressource, der kun findes nogle få 
steder i verden.

Udover den løbende drift, er vi i 2017 gået 
med sammen med Frederikshavn Kommune 
om at planlægge et nyt renovationssystem, 
der bedre udnytter ressourcerne i affaldet.

Oversigt over genbrugspladser, affaldsforbrænding og 
miljøanlæg i Frederikshavn Kommune.

Året der gik
I Frederikshavn Affald har genanvendelse væ-
ret et af de helt store nøgleord. Ny lovgivning 
medfører, at vi i fremtiden skal have affalds-
sortering. Vi er derfor i gang med at forbere-
de vores kunder på denne ændring, som vil 
træde i kraft fra efteråret 2018.



Der sker en række ting i Skagen. Blandt andet 
med Skagen Circle og nye måder at produce-
re fjernvarme på.

I den forbindelse planlægger vi at ombygge 
og forbedre genbrugspladsen i Skagen, så 
både borgere og erhverv får nemmere ved at 
sortere og aflevere affald. Ligesom på de 
andre store pladser i Frederikshavn Kommu-
ne vil containerne være placeret plant med 
jorden, så borgerne ikke skal løfte deres affald 
op i containerne.

Vi arbejder samtidig på at samle lokationerne, 
så borgerne ikke skal køre et andet sted hen 
med haveaffaldet. Det gør tingene nemmere 
for både borgere og personale.

Ombygningen er på tegnebrættet, men kan 
forhåbentlig komme i gang allerede i 2018.

Ombygning af genbrugsplads
- skal gøre det nemmere at komme af med affaldet
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Regnskab for Frederikshavn Affald A/S

Resultatopgørelse

Renovation  30.715  30.197 

Forbrændingsanlæg   49.862 46.288 

Miljøanlæg   9.544  8.394

Genbrugspladser og indsamlingsordninger  38.742  38.055 

Administration   7      7

Omsætning i alt  128.870 122.941 
 

Renovation  - 26.574      - 26.104

Forbrændingsanlæg   - 44.126       - 42.657 

Miljøanlæg  - 10.118      - 7.428 

Genbrugsplader og indsamlingsordninger  - 32.112     - 32.598

Administration  - 25  - 37

Afskrivninger  - 9.431  - 8.805 

Produktionsomkostninger i alt  - 122.386     - 117.629 
 

Bruttoresultat  6.484       5.312 
 

Distributionsomkostninger     - 158        - 252 
 

Leje af personale administration  -4.386     - 4.251 

Øvrige administrationsomkostninger  - 1.100   - 937 

Administrationsomkostninger i alt        - 5.486   - 5.188 

Resultat før finansielle poster   840       - 128     
 

Finansielle poster netto    -107     443  
 

Resultat før skat        733   315       
 

Afdelingsresultater: 

Renovation  3.004     3.588

Forbrændingsanlæg  - 315    - 2.244

Miljøanlæg  - 1.033 852

Genbrugspladser og indsamlingsordninger  3.389   2.427

Administration  - 4.312  - 4.308  

Resultat pr. afdeling                                 733 315 

Produktionsdata: 

Genbrugsaffald behandlet (ton)  33.902    33.900 

Deponeret affald (ton)  6.834       4.718 

Forbrændt affald og biomasse (ton)  48.090 45.308

Produceret varme (MWh)  108.203 109.891

Produceret el (MWh)  18.151 14.485 

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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Balance
Aktiver

Passiver

Grunde og bygninger 704  998 

Indretning af lejede lokaler  31.373   33.561  

Produktionsanlæg  24.970    29.231  

Inventar og driftsmidler  3.840    4.889

Materielle anlægsaktiver i alt    60.887    68.679 
 

Andre tilgodehavender (deposita) 10.215   10.187

Finansielle anlægsaktiver i alt 10.215       10.187  
 

Anlægsaktiver i alt            71.102  78.866 
 

Varebeholdninger                         283                  419 
 

Eksterne tilgodehavender 2.857    2.421

Interne tilgodehavender 2.883    2.736

Andre tilgodehavender  747   1.177

Tilgodehavender i alt  6.487               6.334 
 

Likvider  27.735            19.305  

Omsætningsaktiver i alt    34.505     26.058 
 

Aktiver i alt 105.607              104.924 

Selskabskapital  1.000 1.000                                 

Overført resultat  73.294  72.676 

Egenkapital i alt  74.294 73.676 
 

Hensatte forpligelser  19.373 17.953  

Langfristet gæld i alt  2.701  408
 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.590 3.225   

Intern gæld 3.244    7.014 

Selskabsskat    - 119  

Anden gæld  3.405 2.767  

Kortfristet gæld i alt        9.239   12.887  
 

Passiver i alt 105.607   104.924

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016

      2017
t. kr. t. kr. 

      2016
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VI HJÆLPER DIG MED AT SPARE PÅ ENERGIEN

Hvad er energibesparelser? 
Grøn omstilling handler både om energibe-
sparelser og omstilling af energiproduktion. 
Når energiforbruget sænkes, er der min-
dre energiproduktion, som skal omstilles 
til vedvarende energi. Energiselskabernes 
energispareindsats passer ind i den grøn-
ne omstilling ved at reducere det samlede 
energiforbrug i Danmark. 

Brancheorganisationerne har, som følge af 
aftale med Energistyrelsen, fordelt en række 
sparemål mellem energiselskaberne. De en-
kelte 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.

Hvad gør Forsyningen? 
Vi har til opgave at varetage energisparefor-
pligtigelsen for Frederikshavn Varme A/S, 
Frederikshavn Elnet A/S, Læsø Varme A/S og 
Læsø Elnet A/S. 

Over- og underopfyldelse af sparemålet 
overføres mellem de enkelte år, og det be-
tyder, 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. Ef-
tersom sparemål til hele sektoren er steget 
over årene, er priserne på energibesparelser 
steget over samme årrække. 

Gratis energirådgivning
Forsyningen tilbyder gratis energirådgivning 
hos både private og virksomheder i mod-
sætning til de fleste andre selskaber i Dan-
mark. Kundens betaling er, at vi må indbe-
rette energibesparelsen, når den realiseres. 
Ved at få energirådgivning, kan kunden være 
med til at skåne miljøet og samtidig spare 
penge på regningen. 

Vores rådgiver foretager årligt mellem 300 
og 350 besøg. Vores egne energibesparel-
ser indsamler vi fra Forsyningens selskaber.

Vi har stor interesse i at støtte op om det 
lokale erhvervsliv. Udover vores egne ener-
gibesparelser har vi derfor lavet samarbejds-
aftaler 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 den-
ne måde blive mere konkurrencedygtige. 
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Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf: 9829 9000

forsyningen@forsyningen.dk
forsyningen.dk


