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”Affaldsbaseret fjernvarme bør 
prioriteres til varmeforsyning, for-
di der også fremadrettet, er behov 
for behandling af restaffald fra 
både borgere og erhverv”

”Borgernes effektive kilde- 
sortering er fortsat fundamentet 
for kvaliteten i mere genanvendel-
se - også i en kommende ny  
national affaldsplan”
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Borgerne sorterer affaldet bedst - 
kommunerne leverer resultater
Vestforbrændings ejerkommuner valgte i 2012 at ensarte 

indsamlingen af affald baseret på kildesortering ved hus-

standene – og det har været den helt rigtig beslutning. Det 

sikrer nemlig den renhed og kvalitet, som er helt afgørende 

for, at Danmarks største affaldsvolumen til genanvendelse 

kan afsættes og dermed bidrage til at understøtte marke-

det for genanvendelse af ressourcer - og vigtigst af alt, så 

gør praktiske og ensartede løsninger det nemmere for den 

enkelte borger at sortere rigtigt.

Og borgerne vil rigtig gerne sortere, det viser de stadigt 

stigende mængder af genanvendelige ressourcer der dagligt 

udsorteres i Vestforbrændings ejerkommuner, hvor flere 

og flere borgere i dag har mulighed for at udsortere deres 

affald i seks forskellige strømme, ved husstanden, via kuber 

i bolig- og nærområder og på genbrugsstationer.

Næsten 61% af husholdningernes samlede affaldsmængde 

udsorteres til genanvendelse og det betyder, at en stadig 

mindre andel af husholdningsaffaldet går til energinyttiggø-

relse. 

Ressourcestrategiens specifikke målsætning om udsorte-

ring af 50 % af husholdningernes papir, plast, metal, glas og 

madaffald i 2022 er inden for rækkevidde og nærmer sig for 

2018 de 40 %, når der måles på tværs af Vestforbrændings 

19 ejerkommuner. 

Ensartede løsninger og kildesortering er også fortsat den 

grundlæggende tilgang til at øge genanvendelsen og kvali-

teten i genanvendelsen i EU’s lancering af nye krav om gen-

anvendelse af 65% af husholdningernes affald i 2035 - med 

afsæt i at understøtte og udvikle den cirkulære økonomi – og 

endelig afspejler det sig også i Miljøstyrelsens udmeldinger 

om den næste nationale affaldsplan, som forventes på plads 

i foråret 2020.

Teknologi og digitalisering - 
partnerskaber om nye løsninger i affaldsbranchen
Fortsatte krav om mere genanvendelse og øget kvalitet 

i genanvendelsen, et affaldsmarked i udvikling med nye 

forretningsmodeller og ikke mindst nye forbrugsmønstre og 

krav fra forbrugerne, dvs. borgerne, stiller krav om nytænk-

ning og nye tilgange til løsninger og samarbejder. 

Vestforbrænding løser i dag affaldsopgaven i samarbejde 

med en lang række forskellige virksomheder og aktører, og 

går aktivt ind i udviklingssamarbejder og partnerskaber, 

når det handler om at undersøge og teste nye bæredygtige 

løsninger – særligt på områder, hvor markedet endnu ikke 

kan tilbyde løsninger. 

Den cirkulære økonomi favner hele Vestforbrændings vær-

dikæde og fokus på optimering af potentialet for genanven-

delse retter sig ikke alene mod borgernes udsortering, men 

også mod de ressourcer der er indlejret i restprodukterne 

fra forbrænding af restaffaldet. Ædle metaller i millimeter-

størrelse udsorteres derfor af forbrændingsslagge på et af 

verdens mest avancerede sorteringsanlæg og med støtte 

fra EU-LIFE midler, forberedes fuldskalademonstration af 

en behandlingsløsning for røggasaffald, Halosep®, som både 

muliggør genanvendelse af salte og metaller og mindsker 

behovet for deponering, fra primo 2020.

Udviklingsarbejde i samarbejde med private aktører er og 

vil fortsat være en vigtig del af vores fælles indsats, når vi 

sætter ind med nye initiativer og indsatser, som skal bidrage 

til at sikre fremtidige fælles, helhedsorienterede og bære-

dygtige affaldsløsninger.   

Vejen til grøn omstilling - 
er brolagt med samarbejde
Samarbejde er også et nøgleord, når det gælder vores  

bidrag i den grønne omstilling på regionalt niveau i  

Energi på Tværs, hvor en fælles vision om en fossilfri el- 

og varmeforsyning i 2035, lægger op til til at centrale og 

decentrale energisystemer, spiller sammen og åbnes for 

vedvarende energiløsninger, nye teknologier og intelligente 

løsninger. 

I den sammenhæng er det vigtig at den affaldsbaserede 

fjernvarme fortsat indgår som en prioriteret kilde til var-

meforsyning, for selvom mængden af affald, der udsorteres 

til genanvendelse, fortsat er stigende, vil der fremadrettet 

fortsat være behov for behandling af restaffald fra borgere 

og erhverv, som ikke kan genanvendes og som derfor med 

fordel kan energinyttiggøres.

En væsentlig forudsætning for at forbrænding af restaf-

fald og nyttiggørelse af affaldsenergi, fortsat skal kunne 

prioriteres i det samlede varmeforsyningsmarked, er bl.a. 

høj miljøprofil og lave priser. En forudsætning som Vestfor-

brænding selv med snart 50 år på bagen, fortsat til fulde kan 

FORORD
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leve op til med sine to ”state-of-the-art” energianlæg. Med 

beslutningen i 2018 om at opgradere anlæg 6 med røggas-

kondensering i lighed med anlæg 5, er begge vores anlæg 

både teknisk, miljømæssigt og energieffektivt, fuldt på højde 

med nyetablerede anlæg.

Fortsat lave priser 
på vej ind i ny regulering og benchmark i  
affaldsenergisektoren
Regeringen indgik i juni 2018 en energiaftale med alle folke-

tingets partier, hvis overordnede mål er at 55% af Danmarks 

energiforbrug i 2030, er dækket af vedvarende energi. Af-

talen omfatter tillige en række tiltag som for alvor skubber 

til ændringen af rammebetingelserne for varmesektoren i 

gang – og dermed også får betydning for Vestforbrænding.

Bortfald af elproduktionstilskud i 2019, reducerede elvarme-

afgifter, ændret finansiering af energispareordning, imple-

mentering af indtægtsrammestyring i 2021, og benchmark 

i 2019 er blot nogen af de mange nye, men også ventede 

elementer som implementeres i de kommende år – og som 

vi har været opmærksomme på at planlægge efter, hvorfor 

vi også fremadrettet forventer at kunne tilbyde forbrugerne 

lave og konkurrencedygtige varmepriser. 

Gode resultater
og tak for en særlig indsats
I årets sidste kvartal, mandag den 5. november, udbrød der 

under et demonteringsarbejde, udført af en ekstern leveran-

dør, brand i en bygning, der rummer forbrændingsanlæg-

gets røggasrensningsanlæg. Branden blev med en hurtig 

beredskabsindsats begrænset og slukket, og medførte ingen 

personskade, men satte begge affaldsenergianlæg ud af 

drift.

I timerne umiddelbar efter branden, trådte Vestforbræn-

dings beredskab i kraft, hvilket sikrede, at affaldskunder 

og varmekunder stort set ikke oplevede gener som følge af 

branden. Beredskabet blev, i tæt samarbejde med kolle-

gaanlæg og samarbejdspartnere, opretholdt indtil begge 

affaldsanlæg – anlæg 5 medio december og anlæg 6 medio 

januar 2019 – var tilbage i normal drift. Alt husholdnings-

affald blev således sikret behandlet på andre anlæg, mens 

erhvervsaffald blev mellemlagret på AV Miljø og varmefor-

syning til alle kunder opretholdt via Vestforbrændings egne 

spidslastcentraler, samarbejde med lokale varmeværker 

samt VEKS og CTR.

Der skal endnu engang lyde en stor tak til kommunerne, 

kunder, samarbejdspartnere og leverandører, som har 

udvist stor forståelse og fleksibilitet i denne ekstraordinære 

situation – og også en stor tak til alle medarbejdere, som bi-

drog til at sikre, at affalds- og varmekunder ikke blev berørt 

af nedbruddet og som med en særlig indsats henover jul og 

nytår, bistod med at bringe anlægget tilbage i normal drift.

Branden satte i sagens natur et særligt præg på afslutnin-

gen af 2018, og kan også aflæses i årets resultat, som ligger 

væsentligt under budget, i al væsentlighed som følge af 

branden og de afledte konsekvenser heraf. 

Ole Bondo Christensen

Bestyrelsesformand
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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for I/S Vestforbrænding.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hen-

sigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stil-

ling, resultatet samt pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisen-

de redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.  Det er vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske 

hensyn ved interessentskabets forvaltning.
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I timerne umiddelbart efter 
branden sikrede vores  
beredskab, at affaldskunder 
og varmekunder stort set 
ikke oplevede gener som 
følge af branden
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DEN UAFHÆNGIGE  
REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for I/S Vestforbrænding for 

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfat-

ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 

egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af I/S Vestforbrændings aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af I/S 

Vestforbrændings aktiviteter og pengestrømme for regn-

skabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmel-

se med årsregnskabsloven.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokol-

lat til bestyrelsen. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter-

nationale standarder om revision og de yderligere krav, der 

er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig 

revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmel-

serne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge 

disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-

onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen 

af årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede 

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion.

Vi er uafhængige af I/S Vestforbrænding i overensstemmel-

se med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 

etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Dan-

mark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser 

i henhold til disse regler og krav. 

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte 

ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om 

kommunal og regional revision.

Vi blev ved generalforsamlingsbeslutning første gang valgt 

som revisor for I/S Vestforbrænding den 7. juni 2018 for 

regnskabsåret 2018.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til ledel-

sens beskrivelse under noten ”Egen-kapitalopgørelsen” af 

usikkerheden vedrørende opgørelse og indregning af over-/

underdækning samt den ”frie egenkapital”, som ledelsen 

vurderer, er så betydelig, at de ikke har kunne opgøre og ind-

regne den i årsrapporten i overensstemmelse med anvendt 

regnskabspraksis. 

Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores 

faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision 

af årsregnskabet for regnskabsåret 2018. Disse forhold 

blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet 

som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi 

afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For 

hvert af nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan 

forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne 

sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet ”Re-

visors ansvar for revisionen af årsregnskabet”, herunder 

i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. 

Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revi-

sionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen 

for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af 

vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger 

vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, dan-

ner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som 

helhed.
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Centrale forhold ved revisionen Hvordan forholdet blev behandlet 
ved revisionen

Andre hensatte forpligtelser 
(efterbehandling af deponier)

I/S Vestforbrænding er forpligtet til at afholde omkostnin-

ger til efterbehandling og reetablering af arealer knyttet til 

deponierne beliggende i Ganløse, Vestskoven og Frede-

rikssund. Forpligtelsen omfatter omkostninger til drift 

og bortkørsel fra deponierne indtil visse miljømæssige 

grænseværdier er overholdt. 

Den opgjorte hensættelse er baseret på følgende regn-

skabsmæssige skøn:

De fremtidige årlige omkostninger til efterbehandling af 

deponierne, og den forventede efterbehandlingsperiode 

Der henvises til note 9 i årsregnskabet.

Vi har vurderet ledelsens proces for opgørelse af hensæt-

telse til efterbehandling og retablering af deponierne.

Vi har vurderet forudsætningerne for opgørelse af de 

fremtidige omkostninger til efterbehandling ved at sam-

menholde budgetterede omkostninger med tidligere års 

realiserede omkostninger.

Vi har vurderet kvalifikationerne hos ledelsens speciali-

ster. Endvidere har vi vurderet ledelsens skøn over den 

forventede efterbehandlingsperiode ved at sammenholde 

forudsætningen med Miljøstyrelsens gældende vejledning 

på området.

Vi har efterregnet ledelsens opgørelse af hensættelsen til 

efterbehandling og retablering.

Andre hensatte forpligtelser 
(nedrivning af anlæg)

I/S Vestforbrænding er forpligtet til at afholde omkostnin-

ger i forbindelse med fremtidig nedrivning af ovne samt 

tilknyttede røggasanlæg beliggende på Ejby Mosevej, 

Glostrup samt reetablering heraf. 

Den opgjorte hensættelse er baseret på et regnskabsmæs-

sigt skøn over de fremtidige omkostninger til nedrivning, 

bortskaffelse og reetablering.

Der henvises til note 9 i årsregnskabet.

Vi har vurderet ledelsens proces for opgørelse af hensæt-

telse til nedrivning og bortskaffelse af anlæg.

Vi har efterprøvet ledelsens opgørelse af de fremtidige 

omkostninger til nedrivning, bortskaffelse og reetablering. 

I forlængelse heraf har vi drøftet de anvendte forudsætnin-

ger med ledelsen samt vurderet i hvilket omfang tidligere 

års realiserede omkostninger kan lægges til grund for 

opgørelse af hensættelsen.

Vi har efterregnet ledelsens opgørelse af hensættelsen til 

nedrivning, bortskaffelse og reetablering.
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Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelses-

beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med 

sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 

ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 

overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent 

med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen 

eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor-

mation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetnin-

gen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregn-

skabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-

skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformati-

on i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 

der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for 

den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for 

at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig 

for at vurdere I/S Vestforbrændings evne til at fortsætte drif-

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette 

er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 

enten har til hensigt at likvidere I/S Vestforbrænding, ind-

stille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at 

gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af  
årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn-

skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revi-

sionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er 

et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 

revision, der udføres i overensstemmelse med internationa-

le standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-

dende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller 

fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-

hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydel-

se på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 

træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med 

internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig 

revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 

professionel skepsis under revisionen.

Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinfor-

mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvi-

gelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger 

som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, 

der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 

fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvi-

gelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 

bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 

intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans 

for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 

der er passende efter omstændighederne, men ikke for 

at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af I/S 

Vestforbrændings interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 

anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-

mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen 

har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnska-

bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 

er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 

revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 

begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 

om I/S Vestforbrændings evne til at fortsætte driften. Hvis 

vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi 

i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 

ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 

konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 

opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at I/S 

Vestforbrænding ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og 

indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 

samt om årsregnskabet afspejler de underliggende trans-

aktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives 

et retvisende billede heraf.
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 

det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 

herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 

som vi identificerer under revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi 

har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed 

og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med 

rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, 

hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltnin-

ger.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til 

den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest 

betydelige ved revisionen af årsregnskabet for den aktuelle 

periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi be-

skriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre 

lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggø-

res, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at for-

holdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, 

fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville 

kunne forventes at veje tungere end de fordele, den offentli-

ge interesse har af sådan kommunikation.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet 

af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også  

ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn 

ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, 

der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den for-

bindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der 

understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 

ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvalt-

ningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med 

standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske 

revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de 

udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er om-

fattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre for-

skrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 

forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, 

om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner 

understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 

af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 

årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at 

der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal 

vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapporte-

re i den forbindelse.

København, den 20. marts 2019 

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N.C. Nielsen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. 26738 Finn Thomassen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. 33691

Vestforbrænding årsrapport 2018 11



Vestforbrænding årsrapport 2018 12

VESTFORBRÆNDING
2018 KORT FORTALT
Vestforbrænding håndterer hvert år næsten 1 mio. ton affald fra mere end 
938.000 borgere og op mod 60.000 virksomheder.

Borgerne leverer den største andel af affaldet og mere end 61 % af husholdnin-
gernes affald udsorteres til genanvendelse.

De udsorterede ressourcer – papir, pap, plast, metal og glas afsættes på det 
europæiske marked og indgår i produktion af nye varer. Madaffald bliver til 
grøn biogas, som erstatter fossil naturgas og gødning til landbruget.

Når der udsorteres mere til genanvendelse giver det plads til at energinyttig-
gøre f.eks. affaldstræ som ikke kan genanvendes og trykimprægneret træ, som 
tidligere er blevet eksporteret. Der er på den måde stadig restaffald nok til at 
sikre borgerne forsyning af grøn fjernvarme.

12 Vestforbrænding årsrapport 2018 

Eget fjernvarmenet 
på 300 km
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spande, kuber,  
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- og 121.000  
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husstandes  
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Vestforbrænding værdikæde af aktiviteter, dækker alle led i affaldets bære- 
dygtige veje

Fra borgernes kildesortering af affald hjemme i husstanden og på kommu-
nernes genbrugsstationer, over afsætning af genanvendelige ressourcer på 
markedet til produktion af nye varer – og tilbage til borgernes husstande, som 
miljø- og klimavenlig fjernvarme og el

Værdikæden understøtter kommuner og borgeres indsats for øget udsortering 
af genanvendeligt affald og bidrager samtidig til den grønne omstilling af  
energi i kommunerne

VESTFORBRÆNDINGS 
VÆRDIKÆDE

Genanvendelse

Oparbejdelse

Energiproduktion

Elektricitet

Eksternt
fjernvarmenet

• Kommune
• Erhverv
• Genbrugsstation

Partnerby I/S By I/S
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LEDELSESBERETNING

5 års Hoved- og nøgletal 

Hovedtalsoversigt i mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018

Omsætning 1.108 1.082 1.109 1.166 1.122

Afgifter -232 -196 -182 -181 -172

Nettoomsætning 852 896 920 1.000 959

Driftsresultat 34 109 67 52 -21

Resultat af finansielle poster -16 -30 -16 -15 -26

Årets resultat 19 79 52 37 -47

Likviditet 735 714 723 734 925

Egenkapital 773 858 897 958 907

Aktiver i alt 2.973 3.001 3.148 3.241 3.425

Investeringer i materielle anlægsaktiver 259 269 231 222 184

Nøgletalsoversigt 2014 2015 2016 2017 2018

A-takst i kr. pr. indbygger 27 27 28,5 28,5 30

B-takst i kr. pr. ton 420 420 390 350 350

Forbrændte mængder affald i 1.000 tons 555 570 529 562 458

Indsamlede mængder på GBS i 1.000 tons 342 329 348 348 335

Samlet energiproduktion i 1.000 MWh 1.448 1.545 1.420 1.485 1.404

Antal medarbejdere, gennemsnitlig 304 330 338 337 330

Overskudsgrad i % 4,0 12,2 7,3 5,2 -2,2

Afkastningsgrad i % 1,2 3,6 2,1 1,6 -0,6

Aktivers omsætningshastighed 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Soliditetsgrad i % 26,0 28,6 28,5 29,6 26,5

Likviditetsgrad i % 173 151 158 153 152

Materialet indeholder hovedtal, sammenligningstal fra forrige år samt relevante nøgletal.

Formler på nøgletal der er anvendt:

Overskudsgrad = Driftsresultat / Nettoomsætning x 100 %

Afkastningsgrad = Driftsresultat / Aktiver i alt x 100 %

Aktivers omsætningshastighed = Nettoomsætning / Aktiver i alt

Soliditetsgrad = Egenkapital / Aktiver i alt x 100 %

Likviditetsgrad= Omsætningsaktiver / Kortfristede gældsforpligtelser x 100 %
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Vestforbrændings hovedaktiviteter
Vestforbrænding er et fælleskommunalt affalds- og ener-

giselskab, der dækker alle former for affaldshåndtering 

relateret til genanvendelse, nyttiggørelse og bortskaffelse, 

samt deponering af affald.

Vestforbrændings hovedaktiviteter er opdelt i 2 forretnings-

områder; 

• Kommuneservice; varetager aktiviteter, som omfatter 

levering af services og tjenesteydelser til ejerkommuner-

ne, som understøtter indsamling af husholdningsaffald 

og afsætning af materialeressourcer. 

• Energi & Distribution; varetager aktiviteter, der omfatter 

affaldsforbrænding, affaldsenergiproduktion og – 

distribution.

Vestforbrændings aktiviteter fordeler sig på tre lokaliteter; 

Glostrup (hovedsæde), Frederikssund og Høje-Taastrup – 

samt på 24 genbrugsstationer i oplandet, hvoraf 9 af gen-

brugsstationerne drives af Vestforbrænding.  

Øvrige aktiviteter omfatter håndtering af farligt affald, 

behandling og nyttiggørelse af restprodukter fra affaldsfor-

brænding og indbygning af deponeringsegnet affald.

Som fælleskommunalt affalds- og energiselskab løser 

Vestforbrænding en væsentlig samfundsmæssig forsy-

ningsopgave, hvorfor samfundsansvarlighed er en integre-

ret del af Vestforbrænding virksomhedsformål og daglige 

drift. De overordnede CSR temaer, resultater og indsatser 

er beskrevet i et særskilt afsnit om CSR, Corporate Social 

Responsibility.

Forretningsområdet Kommuneservice 
Alt affald til genanvendelse indsamles i ejerkommunerne 

ved ensartede indsamlingsløsninger ved husstanden, med 

kubeløsninger i bolig- og nærområder, samt på genbrugs-

stationerne, hvor de største mængder genanvendeligt affald 

indsamles.

Kommuneservice varetager affaldsadministration og drifts-

styring af alle de indsamlings- og behandlingsløsninger, 

samt serviceydelser, som tilbydes ejerkommunerne.

I forhold til fællesaktiviterne omkring drift og administration 

af genbrugsstationerne, løser Københavns Kommune disse 

i andet regi.

Fire kommuner - Furesø, Ballerup, Ishøj og Vallensbæk -  

har overdraget hele den affaldsadministrative opgave til 

Vestforbrænding, som også varetager driften af ni af op-

landets 24 genbrugsstationer, i henholdsvis Ballerup, Ishøj, 

Egedal (Ledøje-Smørum, Ølstykke, Stenløse), Høje-Taastrup 

og Frederikssund Kommune (Frederikssund, Jægerspris, 

Skibby), samt Frederikssund Kommunes genbrugsbutik på 

genbrugsstationen i Skibby.
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I Glostrup og Frederikssund drives omlastnings- og for-

ædlingsaktiviteter, som et led i optimeringen af afsætning 

af det indsamlede genanvendelige affald. Afsætningen af 

genanvendelige materialer varetages af Vestforbrænding på 

et konkurrenceudsat marked i Europa.

Forretningsområdet Energi & Distribution 
På affaldsenergianlægget i Glostrup rådes der over to løben-

de opgraderede ”state-of-the-art” kraftvarmeproducerende 

affaldsenergianlæg, som energiudnytter forbrændingsegnet 

affald, primært restaffald fra husholdninger, forbrændings-

egnet erhvervsaffald, udsorteret ikke-genanvendeligt træaf-

fald fra genbrugsstationer og biomasseaffald, samt i mindre 

omfang importeret restaffald.

Forbrændingskapaciteten planlægges udnyttet med henblik 

på optimal produktion og afsætning af fjernvarme og el, idet 

fjernvarme udgør langt størstedelen af den samlede affalds-

energiproduktion. Derudover rådes der over tre varmepro-

ducerende olie/naturgasfyrede spidslast- og reservelastan-

læg Glostrup og Ballerup.

Mere end 70 % af den producerede affaldsvarme, distribu-

eres og afsættes til Vestforbrændings eget fjernvarmenet, 

som forsyner kunder i Ballerup, Furesø, Herlev, Gladsaxe 

og Lyngby-Taarbæk Kommuner og derudover afsættes 

der til varmetransmissionsselskaberne VEKS og CTR. Den 

producerede el afsættes i fri konkurrence på markedet via 

Nordpool.

Øvrige selskabsaktiviteter
Vestforbrænding driver aktiviteter i AV Miljø I/S og SMO-

KA I/S, i samarbejde og fælles 50/50% ejerskab med ARC 

(Amager Ressource Center) og er derudover 20 % medejer 

af AFATEK A/S. 

AV Miljø er et affaldsdeponi lokaliseret på Avedøre Holme 

i Hvidovre, som modtager deponeringsegnet affald fra 

ejerkommunerne i Vestforbrænding og ARC, og driver et 

mellemlager for forbrændingsegnet affald på Kalvebod 

Miljøcenter. 

SMOKA er modtagestation for miljørigtig håndtering og 

bortskaffelse af farligt affald, lokaliseret på Prøvestenen i 

København. SMOKA afhenter og rådgiver om håndtering af 

alle typer farligt affald og farligt gods og varetager tillige det 

kommunale beredskab for håndtering af farligt affald ved 

uheld i ejerkommunerne i Vestforbrænding og ARC. 

AFATEK modtager, behandler og genanvender slagge, der 

er restproduktet fra energiudnyttet affald og er lokaliseret 

på Selinevej i København. Slaggen sorteres med henblik på 

afsætning af metaller og jern og nyttiggørelse af slaggegrus, 

som et miljøvenligt alternativ til grus ved vejbyggeri. 
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Ædle metaller i millime-
terstørrelse udsorteres af 
forbrændingsslaggen på et 
af verdens mest avancerede 
sorteringsanlæg.
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I årets sidste kvartal, mandag den 5. november, udbrød der 

under et demonteringsarbejde, udført af en ekstern leveran-

dør, brand i en bygning der bl.a. rummer forbrændingsan-

læggets røggasrensningsanlæg. Branden blev med en hurtig 

beredskabsindsats begrænset og slukket, og medførte ingen 

personskade, men satte begge affaldsenergianlæg ud af 

drift.

I timerne umiddelbart efter branden, trådte Vestforbræn-

dings beredskab i kraft, i forhold til at sikre, at affaldskunder 

og varmekunder i mindst muligt omfang oplevede gener af 

branden. Husholdningsaffald blev omdirigeret til behandling 

på andre anlæg, erhvervsaffald blev omdirigeret til mellem-

lager på AV Miljø og varmeforsyning til alle kunder sikret via 

Vestforbrændings egne olie- og gasfyrede spidslastcentra-

ler, og via samarbejde med VEKS, CTR og lokale varmevær-

ker. Beredskabet blev opretholdt indtil begge affalds- 

energianlæg; anlæg 5 medio december og anlæg 6 medio 

januar 2019, igen var tilbage i normaldrift.

Udviklingen i Vestforbrænding hovedaktiviteter og økono-

miske forhold i 2018, er således i væsentlig grad påvirket af 

branden og de afledte konsekvenser, og det bemærkes, at 

den endelige opgørelse af omkostninger efter forsikrings-

dækning ikke forelå ved regnskabsårets afslutning.

Hovedaktiviteter, herunder energi- og  
affaldsmængder
Af den samlede mængde affald indsamlet i kommunerne, 

heraf 335.000 ton indsamlet via genbrugsstationerne blev 

61 % udsorteret til genanvendelse.

Andelen af den samlede affaldsmængde der udsorteres til 

genanvendelse var fortsat stigende, idet der dog også er 

sket forskydninger i mængden af forskellige affaldstyper, 

f.eks. er mængden af indsamlet papir faldende, mens f.eks. 

mængden af indsamlet pap er stigende.

Den øgede udsortering til genanvendelse har ikke haft 

indflydelse på Vestforbrændings forsyningssikkerhed og 

effektivitet. 

Den samlede mængde forbrændingsegnet affald som tilfø-

res energianlæggene, udgøres af forbrændingsegnet restaf-

fald fra husholdninger, forbrændingsegnet erhvervsaffald, 

udsorteret ikke-genanvendeligt træaffald fra genbrugsstati-

oner og biomasseaffald samt i meget begrænset omfang af 

importeret restaffald.  

Affaldsenergianlægget behandlede i 2018 458.000 tons for-

brændingsegnet affald, hvilket var mindre end den behand-

lede mængde i 2017, som følge af branden.  

Den samlede energiproduktion i 2018 var 1.404.000 MWh, 

fordelt på 1.218.000 MWh fjernvarme og 186.000 MWh el, 

hvilket var mindre end energiproduktionen i 2017, som følge 

af branden.

Udbygningen af Vestforbrændings fjernvarmenet har sikret 

afsætning af mere end 70 % af den producerede affaldsvar-

me i eget fjernvarmenet, mens den resterende varme 

afsættes til VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) og CTR 

(Centralkommunernes transmissionsselskab) med afsæt i 

koordineret planlægning i varmelast.dk.

Egenkapital 
I mio kr.

Omsætning 
I mio kr.

Udviklingen i Vestforbrændings aktiviteter 
og økonomiske forhold
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Der er således fortsat sikret balance mellem udnyttelse af 

forbrændingskapacitet og varme-leveringsforpligtelser.

Omsætning 
Omsætningen i 2018 udgjorde 1.122 mio.

Årets resultat
Årets resultat blev et underskud på 47 mio. kr., hvilket under 

de givne omstændigheder må betegnes som tilfredsstil-

lende, idet de negative budgetafvigelser kan tilskrives de 

økonomiske konsekvenser af branden den 5. november.

Regler vedr. opstilling af resultatopgørelsen 
og egenkapital 
Erhvervsstyrelsen udsendte 18. maj 2011 et notat, hvori der 

redegøres for aflæggelse af årsrapport i forsyningsvirksom-

heder. Det fremgår af notatet, at der ikke må indgå midlerti-

dige overskud/underskud for ”hvile-i-sig-selv” virksomhed 

under egenkapitalen. Et over- eller underskud, der reelt 

er udtryk for over-/underdækninger i regnskabsmæssig 

forstand skal, efter forrentning af indskudskapital mv. er 

fratrukket, medtages som et tilgodehavende eller forpligtel-

se i årsrapporten.

Ud over indskudskapitalen, indeholder egenkapitalen i dag 

et realiseret overskud bl.a. i form af løbende forrentning af 

indskudskapital på varmesiden og forrentning af indskuds-

kapital på affaldssiden.

I henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser er der 

siden 2009 ansøgt om indregning af forrentning af indskuds-

kapital. Der er for årene 2009-2015 indregnet en forrentning 

i selvstændig priseftervisning af de omkostningsbaserede 

varmepriser i henhold til Forsyningstilsynets (tidligere Ener-

gitilsynet) praksis fra andre sager. Den endelige godkendel-

se kan afvige fra den indregnede forrentning. 

På affaldssiden findes endnu ikke en praksis på området. 

Der er derfor uændret ikke opgjort en over-/underdækning. 

Investeringer
Der er gennemført investeringer i materielle- og immate-

rielle anlægsaktiver i 2018 for i alt 184 mio. kr., hvoraf den 

største hovedaktivitet i 2018 i lighed med foregående år, var 

udvidelse af Vestforbrændings eget fjernvarmenet.

Finansielle forhold – likvide beholdninger
De likvide beholdninger inklusive værdipapirer og bankin-

destående udgjorde 925 mio. kr. pr. 31. december 2018. 

Likviditetsgraden på 152 lever op til målet på >100 %.

Finansielle forhold - depotportefølje
Med udgangspunkt i retningslinjerne i gældende depot-

porteføljepolitik, har Vestforbrænding i samarbejde med 

selskabets finansielle depotforvaltere sammensat en depot-

portefølje, som udelukkende indeholder danske real- 

kreditobligationer. Afkastet udgjorde 0,4 % i 2018. 

Den samlede obligationsportefølje udgjorde 859 mio. kr. pr. 

31. december 2018. 

Finansielle forhold - låneportefølje
Med udgangspunkt i retningslinjerne i gældende finansie-

ringspolitik har Vestforbrænding en låneportefølje med 

en gennemsnitlig fundingomkostning i 2018 på 1,6 %. Den 

gennemsnitlige fundingomkostning var 1,7 % i 2017. 

Der blev optaget nye lån i 2018 på 302,1 mio. DKK, som 

vedrører investeringer foretaget i 2017 og 2018. 

Egenkapital
Egenkapitalen udgjorde 907 mio. kr. pr. 31. december 2018. 

Investeringer 
I mio kr.
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Samfundsansvar – CSR, Corporate Social Responsibility
Som fælleskommunalt affalds- og energiselskab løser 

Vestforbrænding en væsentlig samfundsmæssig forsynings-

opgave, som ejerkommunerne lægger stor vægt på løses 

effektivt og bæredygtigt med fokus på miljø, arbejdsmiljø og 

social ansvarlighed.

 

Samfundsansvarlighed er derfor en integreret del af 

Vestforbrændings virksomhedsformål (vedtægt), strategi, 

politikker, mål og handlingsplaner, og udmøntes både på det 

strategiske niveau og i det daglige arbejde.

Overordnet set kan samfundsansvarligheden relateret til 

Vestforbrændings virksomhedsformål og daglige drift, 

rummes i fire overordnede temaer; Samfund, Medarbejdere, 

Miljø samt Leverandører, som i det følgende kort beskrives, 

herunder opsummering af væsentlige indsatser og resulta-

ter, samt planlagte indsatser i henholdsvis 2018 og 2019.

Samfund
Affald og ressourcer
Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” udgør i dag den 

centrale del af styringsgrundlaget for affaldshåndteringen 

i Danmark og sætter bl.a. mål for, at 50 % af affaldet fra 

husholdninger skal genanvendes i 2022. 

EU Kommissionen har i maj 2018 godkendt nye europæiske 

affaldsdirektiver, der bl.a. stiller yderligere krav til forebyg-

gelse af affaldsproduktion, øget genbrug og genanvendelse 

af kommunalt affald og emballageaffald, skærpede krav til 

kvaliteten i genanvendelsen, samt ændrede opgørelsesme-

toder for genanvendelse. EU direktiverne skal udmøntes 

i Danmarks næste nationale handlingsplan, der forventes 

vedtaget i foråret 2020. Den nationale handlingsplan under-

støttes af en række underliggende strategier og handlings-

planer for særlige indsatsområder, for bl.a. plastaffald.

Øget genanvendelse af husholdningernes affald bidrager til 

ejerkommunernes indsats for reduktion af klimaeffekter og 

opfyldelse af EU’s klimamålsætninger.

Affaldsbaseret varmeforsyning
Det langsigtede mål for dansk energipolitik er, at Danmark 

skal være uafhængig af kul, olie og gas i 2050, hvilket bl.a. 

skal ske ved omstilling til vedvarende energi. Regeringen 

indgik sammen med alle Folketingets partier den 29. juni 

2018 en ny energiaftale, som skal muliggøre, at Danmark 

kan dække 55 pct. af sit energibehov med vedvarende energi 

i 2030. Aftalen omfatter en lang række initiativer, herunder 

en modernisering af varmesektoren, hvor et kursskifte skal 

fremme nye grønne løsninger og teknologier, ligesom pro-

duktion af bl.a. biogas skal fremmes. 

Ved produktion og distribution af affaldsbaseret fjernvar-

me primært i Vestforbrændings eget fjernvarmenet og 

derudover i regionale transmissionsnet, kan Vestforbræn-

ding levere bæredygtig varmeforsyning og erstatte fossile 

brændsler.

Energinyttiggørelse af forbrændingsegnet affald til produk-

tion af fjernvarme bidrager til reduktion af klimaeffekter og 

opfyldelse af EU’s klimamålsætninger, bl.a. i de kommuner 

hvor Vestforbrændings fjernvarmenet er udbygget.

Uddannelse og formidling
Børn og unge er fremtidens forbrugere og borgere i de 

kommuner Vestforbrænding løser opgaver for og er tillige 

fremtidens potentielle medarbejdere. Der lægges derfor 

stor vægt på, at både formidling og uddannelse indgår i 

Vestforbrændings tilbud til kommunerne og i virksomhedens 

daglige drift.

Vestforbrændings samlede undervisningstilbud omfat-

ter WasteLAB, Skraldelev og PowerLAB, og dækker hele 

Vestforbrændings værdikæde og understøtter den cirkulære 

fortælling om affald og energi. Formidlings- og undervis-

ningstilbuddene er målrettet børn og unge, men rummer 

tillige tilbud til specialklasser, udenlandske delegationer, 

virksomheder og foreninger samt borgerrettede events og 

aktiviteter ude i ejerkommunerne. 

Vestforbrænding prioriterer fortsat at tilbyde lære- og prak-

tikpladser til lærlinge og elever, samt understøtte praktik og 

projektarbejde for studerende fra videregående uddannel-

ser. Endelig er der ligeledes fokus på at bidrage til at hjælpe 

folk tilbage på arbejdsmarkedet ved at tilbyde mulighed for 

fleksjobs, virksomhedspraktik og løntilskudsjobs.

Væsentlige risici
Der er ikke identificeret relevante væsentlige risici i relation 

til Vestforbrændings formålsparagraf, idet lovgivningsmæs-

sige ændringer af rammebetingelser for virksomheden in-

debærer at affaldsbehandlingsopgaverne ikke vil blive løst. 

Væsentlige indsatser og resultater, 2018
• Paradigme for de kommunale affaldsplaner 2019-2030 

blev godkendt i marts måned, idet en lang række kom-

muner dog valgte at udsætte udarbejdelse af affaldspla-

nerne på baggrund af Miljøstyrelsens annoncering af, at 

den nye nationale affaldsplan først forventes på plads i 

foråret 2020. 

• Oparbejdnings- og sorteringsanlæg i Frederikssund, til 

udsortering af affaldstræ til genanvendelse og energinyt-

tiggørelse, blev opgraderet og ombygget.
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• Vestforbrænding deltager på regionalt niveau i det stra-

tegiske energisamarbejdet, Energi på tværs, som i maj 

præsenterede et oplæg til fælles strategisk energiplan, 

med forslag til konkrete tiltag, der kan bringe hoved-

stadsregionen nærmere målet om fossilfri varme- og 

elforsyning i 2035. 

• Udbygning af fjernvarmenettet forsatte med godkendelse 

af nyt fjernvarmeprojekt i Gladsaxe Kommune og yderli-

gere udbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune 

• Der blev tilsluttet nye kunder svarende til næsten 20.819 

MWh årsforbrug, hvilket var lidt færre end forventet, idet 

konverteringerne fra fossil opvarmning til fjernvarme 

blev indstillet grundet branden i november måned.  

• Det samlede antal besøgende i Formidlingscenteret nåe-

de op på 25.073. 

• Den mobile formidlingstjeneste er udvidet med undervis-

ningstilbuddet ”Kend dit skrald” til 0. – 4. årgang og GBS 

Go-app udviklet i samarbejde ned youtuberen GEX, som 

skal stimulere især unges lyst til at sortere affald. 

Væsentlige planlagte aktiviteter, 2019
• Opgraderet oparbejdnings- og sorteringsanlæg i Frede-

rikssund, til udsortering af affaldstræ til genanvendelse 

og energinyttiggørelse, idriftsættes i januar 2019 

• Projektering og udbud af røggaskondensering på anlæg 

6, for forøgelse af energieffektivitet, med forventet idrift-

sættelse i årsskiftet 2020/2021. 

• Udbygning af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune og 

Gladsaxe Kommune gennemføres. 

• Der planlægges tilsluttet nye fjernvarmekunder, svarende 

til 21.000 MWh årsforbrug. 

• Den mobile formidlingstjeneste udvides med under-

visningstilbuddet/spillet ”SKRALD” til 4. – 7. årgang og 

koncept for implementering af affaldssortering på skoler 

og institutioner opdateres, tillige med at der etableres 

samarbejde med biblioteker om relevante udstillinger. 
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Medarbejdere
Vestforbrænding lægger stor vægt på at være en attraktiv 

arbejdsplads, som kan tiltrække, fastholde og udvikle en-

gagerede og kompetente medarbejdere. Der sættes derfor 

fokus på udvikling, trivsel og sundhed for den enkelte. Alle 

ansættelser sker efter de kommunale overenskomster i tæt 

dialog med de faglige organisationer.

Vestforbrænding har fastsat en politik om, at selskabet 

ønsker at tiltrække de medarbejdere med det største kom-

petenceniveau og de bedste kvalifikationer, uanset etnisk 

baggrund, religion, handicap eller andet, ligesom det tilstræ-

bes, at den kønsmæssige sammensætning i ledelsen skal 

afspejle den kønsmæssige sammensætning i organisationen 

og i samfundet i øvrigt. 

Det er bl.a. en del af politikken, at fastholde og styrke en 

kønsfordeling i chefkredsen, som opfylder bestemmelserne 

i Årsregnskabslovens § 99b, omhandlende det underrepræ-

senterede køn. Med en chefkreds på seks medlemmer, er 

måltallet fastsat til 33 % af medlemmerne tilstræbes besat 

af kvinder.

Vestforbrændings bestyrelse består af medlemmer, som er 

udpeget af og blandt de respektive ejerkommuners kommu-

nalbestyrelser. Bestyrelsen er således politisk valg og der er 

derfor ikke fastlagt måltal for det underrepræsenterede køn 

i forhold til bestyrelsens sammensætning. 

Væsentlige risici
Der er ikke identificeret relevante væsentlige risici i relation 

til sociale- eller medarbejderrelaterede forhold, som ikke er 

omfattet af Vestforbrændings arbejdsmiljøpolitik, personale-

politikker og certificerede arbejdsmiljøledelsessystem. 

Væsentlige indsatser og resultater, 2018
• Kønsfordelingen for chefkredsen i Vestforbrænding var 

33% kvinder og 67% mænd, hvilket lever op til Erhvervs-

styrelsens vejledning om måltal og politikker for den 

kønsmæssige sammensætning af ledelsen om afrap-

portering herom. Idet måltallet er opfyldt, blev der ikke 

gennemført handlinger for at påvirke fordelingen. 

• Der blev gennemført et ledelsesudviklingsprogram under 

overskriften ”God Ledelse på Vestforbrænding”, som bl.a. 

med afsæt i Kulturmåling 2016 satte fokus på udarbej-

delse af ledelsesgrundlag, efterlevelse af værdier og 

udvikling af ledelseskompetencer. Alle ledere - undtaget 

chefkredsen – gennemførte i foråret 2018 et lederudvik-

lingsforløb i 3 moduler. 

• Kulturmåling 2018 blev gennemført i oktober måned, 

som opfølgning på sidste Kulturmåling udført i 2016. 

 

 

• Nyt koncept for afholdelse og opfølgning på udviklings-

samtaler – US – blev implementeret, som afløser for 

tidligere MUS-koncept.  

• Årligt tilbud om sundhedstjek til alle medarbejdere blev 

gennemført i november, tillige med generelt fokus på 

sund kost i kantinen.  

• Mål om reduktion af arbejdsulykker med fravær blev 

nået, med 4 færre arbejdsulykker med fravær end i 2017. 

Der blev i alt registreret 20 arbejdsulykker.   

• Korttidssygefraværet var 5,32 dage pr. medarbejder. 

• Der blev arbejdet med at udbygge og koordinere bered-

skabsplaner i forhold til IT-sikkerhed og forsyningssik-

kerhed, bl.a. ved at udarbejde en særskilt Beredskabs-

plan for Alment Beredskab, Sammenfattende Beredskab 

og IT-Beredskab, som skal samles i en beredskabsstra-

tegi. Flere af elementerne blev testet i forbindelse med 

faktiske hændelser. 

• Vestforbrænding havde otte lærlinge og elever, samt tre i 

fleksjob og 35 i diverse praktikker. 

• Der blev meddelt et påbud fra Arbejdstilsynet, vedrø-

rende proces for verifikation af nyindrettet trykbærende 

udstyr, anvendt ved arbejdet med omlægning af fjernvar-

merør i forbindelse med Letbaneprojektet  

Væsentlige planlagte aktiviteter, 2019
• Med afsæt i den aktuelle kønsfordeling for chefkredsen 

i Vestforbrænding, som er 33% kvinder og 67% mænd, 

opfylder Erhvervsstyrelsens vejledning om måltal, er der 

ikke aktuelle planer om nye kommende handlinger for at 

ændre fordelingen. 

• Implementering og udvikling af ny digital personaleadmi-

nistrativ platform – MindKey – til brug for medarbejdere 

og ledere, fortsættes herunder digitalisering af koncept 

for udviklingssamtaler implementeret i 2018. 

• Opfølgning på aktiviteter og handlingsplaner iværksat 

som udløber af resultater af Kulturmåling 2018 – lokalt 

og på tværs af virksomheden.  

• Årligt tilbud om sundhedstjek til alle medarbejdere og 

fortsat fokus på sund kost i kantinen.  

• Fokus på at understøtte personale- og idrætsforening og 

andre personaleorienterede fælles arrangementer, for at 

styrke fællesskab og sociale aktiviteter.
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• Arbejdet med en samlet beredskabsstrategi, som blev 

påbegyndt i 2018, færdiggøres i første kvartal og imple-

menteres i organisationen, bl.a. ved gennemførelse af 

øvelser. 

• Der vil fortsat blive tilbudt elev- og lærlingepladser samt 

relevante praktikforløb. Foreløbig fortsætter en lærling 

og der er fortsat tre medarbejdere i fleksjob.

Miljø
Vestforbrændings mange aktiviteter stiller krav til at sikre 

miljøforhold i alle dele af den daglige drift, også i forhold til 

eksterne leverandører. Vestforbrænding ønsker at gå foran 

og være et godt eksempel for samarbejdspartnere og gør 

derfor en stor indsats for at forebygge miljøpåvirkninger og 

hændelser.

Vestforbrændings miljøpolitik fastlægger de overordnede 

rammer for tilgangen i arbejdet med miljøforhold relateret 

til virksomhedens driftsaktiviteter og serviceydelser. Kli-

maindsats indgår som en del af miljøpolitikken, og omfat-

ter konkrete klimapåvirkninger fra Vestforbrænding som 

virksomhed.  Der er således ikke formuleret en selvstændig 

klimapolitik. Klimagevinster i forhold til genanvendelse af 

affald og konvertering til fjernvarme indgår i ejerkommuner-

nes klimaregnskaber.

Alle Vestforbrændings hovedaktiviteter forudsætter myn-

dighedernes miljøgodkendelse med deraf følgende krav til 

overvågning, egenkontrol og rapportering af miljøforhold. 

Overholdelse af miljørelaterede lovkrav, miljøgodkendelser 

og tilladelser, samt dokumentation og styring af miljøforhold 

sker med afsæt i Vestforbrændings certificerede Miljø- og 

Arbejdsmiljø-ledelsessystem jf. ISO 14001 og OHSAS 18001.

Vestforbrænding er omfattet af EU’s CO2-kvoteordning, 

og skal derfor overvåge og rapportere CO2-udledning fra 

affaldsenergianlægget jf. MR-forordningens krav.

Vestforbrænding er som producent af fjernvarme, forpligtet 

til at gennemføre, dokumentere og kvalitetssikre energi-

besparelser i Vestforbrændings distributionsnet og hos 

Vestforbrændings fjernvarmekunder – som skal indberettes 

til Energistyrelsen. Forpligtelsen ophører i 2020 med afsæt i 

seneste Energiaftale indgået i juni 2018.

Væsentlige risici
Der er ikke identificeret relevante væsentlige risici i relation 

til miljø- og klimaforhold, som ikke er omfattet af Miljø-

beskyttelsesloven og Varmeforsyningslovens bestemmelser 

om affaldsbehandling, herunder affaldsforbrænding og –

energiproduktion, Vestforbrændings gældende myndigheds-

godkendelser, den vedtagne miljøpolitik og det certificerede 

miljøledelsessystem. 



Vestforbrænding årsrapport 2018 24

Væsentlige indsatser og resultater, 2018
• Vestforbrændings miljøledelsessystem blev auditeret og 

recertificeret efter den nye miljøledelses standard ISO 

14001:2015, med positive observationer, hvor der bl.a. 

blev lagt vægt på at Vestforbrænding har et veletableret 

lederskab, der tænker cirkulær økonomi og bæredygtig-

hed ind som en naturlig del af strategi og handlingspla-

ner. 

• Der blev truffet beslutning om etablering af røggaskon-

densering på anlæg 6. 

• Der blev indberettet gennemført energispareindsats 

svarende til 6.743 MWh. 

• Der blev indrapporteret CO2-udledning fra affaldsener-

gianlægget på 188.783 tons. 

 

Der er meddelt fire nye miljøgodkendelser til Vestfor-

brænding Glostrup, omfattende:

• Halosep anlæg til behandling af røggasaffald.

• Forbrænding af metalbelastet (trykimprægneret) 

træaffald.

• Etablering af midlertidigt nødberedskab for fjernvar-

meforsyningen med mobile kedler.

• Etablering af midlertidigt nødberedskab for balletering 

mm. af dagrenovationsaffald. 

 

 

• Der blev meddelt påbud om ændrede vilkår i affaldsener-

gianlæggets miljøgodkendelse for 4/60-timers reglen. 

Der blev ikke meddelt påbud på grund af overtrædelser 

af lovgivning, men der blev givet to indskærpelser relate-

ret til miljøgodkendelsen. Alle vilkår i gældende miljøgod-

kendelser og tilladelser blev derudover overholdt. 

Væsentlige planlagte aktiviteter, 2019
• Arbejdsmiljøledelsessystem recertificeres, herunder plan 

for overgang fra OHSAS 18001 til ny ISO 45001.  

• Miljøstyrelsen skal revurdere miljøgodkendelsen for 

affaldsenergianlægget, herunder skal der udarbejdes 

basistilstandsrapport, hvilket indebærer en erklæring af 

forureningsniveauet på matriklen som følge af Vestfor-

brændings historiske aktiviteter. 

• Plan for gennemførelse af energispareindsats er under 

udarbejdelse.  

• Projektering og udbud af røggaskondensering på anlæg 

6, for forøgelse af energieffektivitet, med forventet idrift-

sættelse i årsskiftet 2020/2021.

Leverandører
Vestforbrænding betragter indkøb som et strategisk ind-

satsområde, hvor indkøb og udbud bl.a. skal bidrage til at 

fremme bæredygtighed, innovation og grønne løsninger.
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Vestforbrænding har en betydelig juridisk kompetence i en 

central udbuds- og indkøbsfunktion, hvis primære formål er 

at sikre lovmedholdelighed ved indkøb af tjenesteydelser og 

leverancer fra private leverandører. Vestforbrænding har im-

plementeret systemer, der har til formål at sikre, at indkøb 

sker på basis af et offentligt udbud eller dokumentation for, 

hvorfor det enkelte indkøb ikke er omfattet af et offentligt 

udbud, inden Vestforbrænding indgår i en kontraktlig forplig-

tigelse.

Derudover konkurrenceudsættes indkøb ved licitationer og 

indhentning af tilbud. Indkøb der ikke er omfattet af udbuds-

pligt, dækkes ved at indgå samhandelsaftaler.

Der er fastlagt en CSR-politik og -klausul for leverandø-

rer, som indgår i Vestforbrændings indkøbspolitik, og som 

udmønter de ansvarlighedskrav der stilles til leverandører 

af varer og tjenesteydelser, i forhold til bl.a. menneskerettig-

heder, miljø- og arbejdsmiljø samt antikorruption.

I forhold til arbejdstagerrettigheder angiver CSR-klausulen 

for leverandører, at tilfælde hvor leverandørens ansatte 

ikke er omfattet af kollektiv overenskomst på den egn, hvor 

arbejdet udføres, må løn- og arbejdsvilkår ikke være mindre 

gunstige end de vilkår, der er inden for faget på den egn, 

hvor arbejdet udføres iht. ILO 94. 

 

Vestforbrænding har nul-tolerance over for korruption, både 

i forhold til egne medarbejdere eller andre, der indgås  

 

samarbejde med. Vestforbrænding fokuserer til stadighed 

på at forebygge risikoen for besvigelser.

Væsentlige risici
Der er ikke identificeret relevante væsentlige risici i relation 

til antikorruption, som ikke er omfattet af Vestforbrændings 

adfærdskodeks, personalepolitikker og CSR-politik- og klau-

suler for leverandører.

Der er ikke identificeret relevante væsentlige risici i relation 

til menneskerettigheder, som ikke er omfattet af Vestfor-

brændings CSR-politik- og klausuler for leverandører. 

Væsentlige indsatser og resultater, 2018
• Vestforbrændings CSR-politik og- klausul for leverandø-

rer blev opdateret i december. 

• Som led i den fortsatte opfølgning på ”Code-of-Conduct” 

blev der ved årets udgang udsendt en ”Code-of-Conduct” 

evaluering til 40 af Vestforbrændings væsentligste leve-

randører.  

• Der blev i forhold til overholdelse af indkøbspolitikkens 

ansvarlighedskrav fulgt op på enkelte leverandører i 

årets løb. 

• Det er med afsæt i indkøbspolitikkens kriterier, i for-

bindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver, ikke 

fundet relevant at stille krav om uddannelses- og prak-

tikpladser på de pågældende projekter. Se i øvrigt under 

afsnittet Medarbejdere, væsentlige indsatser og resulta-

ter, 2018. 

• Der blev indgået en lang række databehandleraftaler, 

som skal sikre overholdelse af GDPR forordningen i for-

bindelse med de leverandører, som udfører databehand-

ling for Vestforbrænding. 

• Der blev etableret en elektronisk postkasse – gdpr@vest-

for.dk - til modtagelse af interne og eksterne henvendel-

ser relateret til GDPR.

Væsentlige planlagte aktiviteter, 2019
• Med afsæt i en vurdering af resultatet af ”Code of Con-

duct” evaluering, udsendt til 40 af Vestforbrændings 

væsentligste leverandører, afklares og planlægges videre 

relevant indsats i forhold til leverandørers opfyldelse af 

CSR-klausul. 

• Der vil løbende blive taget stilling til, om det er relevant, 

at stille krav om uddannelses- og praktikpladser i udbud 

af planlagte bygge- og anlægsopgaver.  

• Alle indgåede databehandlingsaftaler auditeres jf. gæl-

dende standard.

Vi har en betydelig juridisk 
kompetence i vores udbuds- 
og indkøbsfunktion, som 
sikrer lovmedholdelighed 
ved indkøb af tjeneste- 
ydelser og leverancer fra 
private leverandører
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Virksomhedens forventede udvikling
Vestforbrænding forventer følgende udvikling i behandlede tons affald, omsætning og årets resultat i det kommende år: 

Mængder i 1.000 tons 2015 2016 2017 2018 2019
Forbrændte tons, Kraftvarme 570 529 562 458 555

Indsamlede mængder tons, Genbrugsstationer 329 348 348 335 352

     

Tal i mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019
Omsætning 1.082 1.109 1.166 1.122 1.226

Afgifter -196 -182 -181 -172 -203

Nettoomsætning 896 920 1.000 959 1.023

Årets resultat 79 52 37 -47 9

Tal for 2019 er budgetterede tal

Forretningsområde Kommuneservice
Andelen af den samlede affaldsmængde der udsorteres til 

genanvendelse forventes fortsat at stige, idet der dog bl.a. 

som følge af ændrede forbrugsvaner ses væsentlige for-

skydninger, f.eks. er mængden af indsamlet papir faldende, 

men f.eks. mængden af indsamlet pap er stigende.

På Kommuneserviceområdet forventes fortsat øget aktivitet 

inden for eksisterende løsninger og serviceydelser og fort-

sat fokus på at sikre og udnytte stordriftsfordele og optime-

ring af ydelser og serviceniveau.

Det europæiske marked for afsætning af genanvendeligt 

affald er fortsat under pres efter Kinas effektuering af re-

striktioner på import af affald og følges nøje i løbende dialog 

med hovedaktører og aftageranlæg. Det danske marked for 

afsætning af genanvendeligt affald fra husholdninger er 

relativt begrænset og fortsat under udvikling.

Forretningsområde Energi & Distribution
Vestforbrænding forventer i de kommende år at udnytte 

forbrændingskapaciteten fuldt ud. Affaldets beskaffenhed 

og brændværdi, samt anlæggenes faktiske rådighedstid - 

herunder eventuelle ikke-planlagte stop - vil kunne påvirke 

den faktiske udnyttelse af forbrændingskapaciteten og den 

resulterende energiproduktion.

Den øgede udsortering til genanvendelse har ikke indflydel-

se på Vestforbrændings forsyningssikkerhed og effektivitet. 

Den samlede mængde forbrændingsegnet affald som tilfø-

res energianlæggene, udgøres af forbrændingsegnet restaf-

fald fra husholdninger, forbrændingsegnet erhvervsaffald, 

udsorteret ikke-genanvendeligt træaffald fra genbrugsstati-

oner og biomasseaffald, samt i meget begrænset omfang af 

importeret restaffald. 

I 2018 gav Miljøstyrelsen miljøgodkendelse til modtagelse 

og forbrænding af trykimprægneret træ fra genbrugsstatio-

ner – som udgør i størrelsesordenen 50.000 tons pr. år, som 

hidtil har været deponeret eller eksporteret til behandling på 

forbrændingsanlæg i udlandet. Trykimprægneret træ udsor-

teres på Vestforbrændings anlæg i Frederikssund og leveres 

til energinyttiggørelse i Glostrup fra starten af 2019.

Udbygningen af Vestforbrændings fjernvarmenet fortsætter 

med en forventning om, at kunne sikre afsætning af mere 

end 70 % af den producerede affaldsvarme i eget fjern-

varmenet, mens den resterende varme afsættes til VEKS 

(Vestegnens Kraftvarmeselskab) og CTR (Central- 

kommunernes transmissionsselskab) med afsæt i koordine-

ret planlægning i varmelast.dk. Der vurderes fortsat, at der 

kan sikres balance mellem udnyttelse af forbrændingskapa-

citet og varmeforsyningsforpligtelser.

Prisen for afsætning af produceret el fastsættes på Nord-

pool i fri konkurrence.

Investeringsplan
Ifølge investeringsplanen for Vestforbrænding, vil der i 

de kommende år bl.a. blive investeret i vedligeholdelse af 

affaldsenergianlægget og de faciliteter og lokaliteter, hvor 

affald til genanvendelse håndteres.

Udbygning på fjernvarmeområdet fortsætter, herunder udvi-

delse af eget fjernvarmenet. Der er i 2018 truffet beslutning 

om investering i etablering af røggaskondensering på anlæg 

6 med henblik på øget energieffektivitet. 
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Udbygningen af Vestforbrændings 
fjernvarmenet har sikret afsætning 
af mere end 70 % af den producerede 
affaldsvarme i eget net
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Særlige risici inden for virksomhedens branche
Ved særlige risici for virksomhedens branche forstås for-

hold, der kan indebære væsentlige økonomiske omkostnin-

ger og en række af disse risici er derfor omfattet af Vest-

forbrændings forsikringsaftaler. I det følgende redegøres 

kort for de vurderede væsentligste risici og hvordan disse 

imødegås. 

Terror- og cyberangreb
Myndighederne har vurderet, at Vestforbrænding ikke er 

en kritisk forsyningsvirksomhed i forhold til terrorberede-

skab mm., men Vestforbrænding indgår i energinet.dk’s (el) 

beredskab. 

Vestforbrænding har i 2018 udbygget og fået godkendt den 

lovpligtige beredskabsplan i relation til forpligtelser overfor 

Energinet.dk. Der er i 2018 arbejdet med at styrke koordi-

neringen af beredskabsplaner i forhold til IT-sikkerhed og 

forsyningssikkerhed, bl.a. ved at udarbejde en særskilt Be-

redskabsplan for Alment Beredskab, Sammenfattende Be-

redskab, IT-Beredskab, som samles i en beredskabsstrategi. 

Flere væsentlige elementer i beredskabsplanerne er i 2018 

testet i forbindelse med faktiske hændelser, bl.a. branden.

IT er nødvendig for Vestforbrændings drift. IT systemer 

opdateres og sikres løbende i forhold til deres betydning 

for forretningen og relevante trusselsbilleder. Overordnet 

opereres med to sikkerhedsniveauer for driftssystemer 

(hovedfokus; tilgængelighed) og administrative systemer 

(hovedfokus; fortrolighed og dataintegritet). 

Der er i 2018 foretaget hærdning af brugersikkerhed og 

kontroller ved adgange og internt i organisationen i forhold 

til IT-systemer bl.a. for at imødegå antikorruption. Derudover 

er den generelle IT- sikkerhed styrket med en række indsat-

ser, herunder en revideret back-up strategi, implementering 

af redundans og større sikkerhed omkring adgang til IT 

systemerne mm.

Finansielle forhold
Vestforbrændings finansielle risici relaterer sig til selska-

bets resultatopgørelse og egenkapital. Vestforbrændings 

kunder og leverandører er langt overvejende danske og afta-

lerne er baseret i DKK, hvorfor selskabet ikke har væsent-

lige risici relateret til valuta. Ligeledes vurderes kreditrisici 

med dårligt betalende kunder særdeles begrænset.

Vestforbrændings låneoptagelse er i obligationslån finansie-

ret gennem Kommunekredit og i primært DKK og en mindre 

del i EUR. Den overskydende likviditet er placeret i henhold 

til selskabets depotporteføljepolitik, og ligeledes kun i dan-

ske realkreditobligationer som minimere modpartsrisikoen.  

Under forudsætning af, at Vestforbrænding fortsat har 

mulighed for låneoptagelse gennem Kommunekredit, anses 

selskabet ikke at have nogen væsentlig likviditets- og mod-

partsrisici.

Ændrede rammebetingelser
Rammebetingelserne for affaldssektoren er i disse år under 

forandring. En række af de politisk foreslåede ændringer i 

regeringens oplæg til forsyningsstrategi vil, hvis de gennem-

føres, kunne få væsentlig betydning for Vestforbrændings 

virksomhed primært organisatorisk, men også økonomisk.

Vestforbrænding deltager, bl.a. via Dansk Affaldsforening, 

aktivt i den igangværende proces og dialog med ministerier 

og styrelser, bl.a. med konsekvensvurderinger af ændrede 

rammebetingelser. De endelige forhandlinger er ikke afslut-

tet, og endelige politiske aftaler foreligger derfor ikke endnu. 

De mulige udfaldsrum er meget omfattende, hvorfor der 

ikke redegøres yderligere på nuværende tidspunkt.

For så vidt varmesektoren blev der i juni 2017 indgået 

politisk aftale om den økonomiske regulering af sektoren 

fra omkostningsbestemte priser til indtægtsrammer. Den 

kommende regulering indføres trinvist med implementering 

af økonomisk benchmarking fra 2019 og indtægtsrammer 

fra 2021. Den endelige udmøntning er ikke endeligt på plads.

I juni 2018 indgik regeringen en ny energiaftale, som bl.a. 

omfattede stop for nye forbrugerbindinger, dvs. tilslutnings- 

og forblivelsespligt fra 1. januar 2019, Aftalen om ophæ-

velse af forblivelsespligten kan opfattes som en konkur-

renceudsættelse af fjernvarmedistribution, som dog ikke 

forventes at give konsekvenser for kundetilslutningen i eget 

net grundet konkurrencedygtige priser. Der har ikke været 

anvendt tilslutningspligt i forbindelse med Vestforbrændings 

fjernvarmeudbygning. 

Behandlingskapacitet, forbrænding
Beredskab i forhold til at sikre behandling af det forbræn-

dingsegnede affald som modtages fra husholdninger og 

erhverv, kan i tilfælde af større uheld eller havari over en 

længere periode være omdirigering til andre anlæg, bl.a. 

med afsæt i indgået ”nabohjælpsaftale” og/eller til mellem-

lager på f.eks. AV Miljø/KMC.
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I forbindelse med branden i 2018 blev beredskabet aktive-

ret, og sikrede at alt affald blev omdirigeret til behandling på 

alternative anlæg og til mellemlagring i hele perioden, indtil 

begge energianlæg igen var i normal drift.

Forurening/miljøforhold
Alle Vestforbrændings hovedaktiviteter er omfattet af myn-

dighedstilladelser, herunder bl.a. miljøgodkendelser mv., 

som bliver opretholdt og tilpasset virksomhedens udvikling 

og aktuelle aktiviteter. Forbrændings- og deponeringsakti-

viteter, som omfatter de største potentielle miljørisici, er via 

myndighedsgodkendelser mv. nøje overvåget og reguleret, 

også i forhold til større uheld og deraf afledt forurenings-

risici. Der forventes ikke væsentlige ændringer i miljøkrav 

relateret til Vestforbrændings hovedaktiviteter.

På deponiområdet, hvor der er tale om mere vedvarende po-

tentielle risici, er der hensat til overvågning og eventualfor-

pligtelser vedrørende nedlukning og efterbehandling, hvilket 

omfatter afsluttede deponier i Vestskoven og Ganløse.

I relation til forbrændingsanlæg, er der på basis af skønnede 

omkostninger, hensat til nedrivning og oprydning af det fun-

gerende forbrændingsanlæg i Glostrup og det dekommissio-

nerede anlæg i Høje-Taastrup.

Afsætning af varme
Vestforbrænding udbygger sit eget fjernvarmenet, bl.a. med 

henblik på at sikre og optimere afsætning af den produce-

rede affaldsvarme, og forventer inden for få år at kunne 

afsætte mere end 75% af varmeproduktionen i eget net. 

Den resterende andel af varmen afsættes til VEKS og CTR. 

Vestforbrænding indgår i ”varmelast.dk”, der bl.a. skal sikre 

en økonomisk optimal lastfordeling af både el og varme i ho-

vedstadsområdet, hvor der tages hensyn til den prioriterede 

varmeproduktion fra affaldsforbrændingsanlæg.

Varmeforsyningsforpligtelse
Beredskab i forhold til sikring og opretholdelse af varme-

forsyning til Vestforbrændings varmekunder, vil kunne 

opretholdes med afsæt i Vestforbrændings eget beredskab, 

som udgøres af lokale olie- og gasfyrede spidslastcentraler i 

Glostrup og Ballerup og i givet fald i samarbejde med andre 

varmeleverandører bl.a. VEKS og CTR.

Såfremt der opstår behov for at sikre beredskabet yderlige-

re, f.eks. af udfald på spidslastkedler eller hos de varmele-

verandører der samarbejdes med, vil beredskabet kunne 

suppleres yderligere ved opstilling af mobile kedler på Vest-

forbrændings matrikel i Glostrup, hvor der er mulighed for 

tilkobling i Vestforbrændings fjernvarmekælder, spidslast-

central og dampsystem for anlæg 5 eller 6.

I forbindelse med branden i 2018 blev beredskabet aktiveret, 

herunder opstilling af mobile kedler i Glostrup og sikrede at 

varmeforsyning til alle varmekunder blev opretholdt uden 

afbrydelser i hele perioden, indtil begge energianlæg igen 

var i normal drift.

Afsætning af genanvendelige materialer
Indsamlede genanvendelige materialer afsættes på det 

europæiske marked. Vestforbrænding følger aktivt det euro-

pæiske afsætningsmarked og er løbende i tæt dialog med 

hovedaktører og anlæg.

GDPR, persondataforordning
Vestforbrænding har valgt og anmeldt en ”Databeskyttelses-

rådgiver- DPO” til Datatilsynet som offentlig virksomhed. Der 

er udarbejdet en fortegnelse samt vedtaget en Persondata-

politik, som fastlægger retningslinjer for Vestforbrændings 

måde at behandle personoplysninger på. Endelig er der 

indgået Databehandleraftaler med de samarbejdspartnere, 

hvor dette er påkrævet. Databehandleraftaler auditeres 

årligt. Vestforbrænding har i 2018 ikke modtaget eksterne 

henvendelser vedrørende læk af data.

Peter Basland

Direktør
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REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor). 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 

2017. 

For så vidt angår Energi og Distribution og indskud, er opgø-

relse af og indregning af resultat og egenkapital ikke ændret 

i forhold til tidligere år. Det skyldes, at ledelsen på nuværen-

de tidspunkt har skønnet, at der er så betydelig usikkerhed 

omkring opgørelse og indregning af en over eller under-

dækning, at kravet om pålidelig måling ikke vil være opfyldt. 

Ledelsen har derfor besluttet at medtage en beskrivelse 

heraf under egenkapitalopgørelsen.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidli-

gere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles 

pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som 

følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomi-

ske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan 

måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 

kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet 

for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning 

og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der 

fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller 

afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de 

indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der 

vedrører regnskabsåret. 

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første 

indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 

gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed 

valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til 

balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår 

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis 

betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgø-

relsen som finansielle poster.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning 

i balancen til kostpris, og efterfølgende til dagsværdi. Afledte 

finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre 

tilgodehavender og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumen-

ter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for 

sikring af fremtidige betalingsstrømme, indregnes direkte 

på egenkapitalen.  Når de sikrede transaktioner realiseres, 

indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kost-

prisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder 

betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, ind-

regnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen 

som finansielle poster.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved behandling af affald og salg af el- og 

varmeleverancer indregnes i resultatopgørelsen, når leve-

ring og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoom-

sætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter 

i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det 

fastsatte vederlag.

Finansieringsbidrag fra kommuneserviceordninger indreg-

nes i nettoomsætningen i takt med at levering og risikoover-

gang har fundet sted.

Nettoomsætningen specificeres i resultatopgørelsen i føl-

gende tre poster:

• Omsætning; omsætning består af nettoomsætningen inkl. 

varmeafgifter og før regulering af over-/underdækning. 

• Afgifter; afgifter ved forbrænding af affald som resulterer 

i varmeproduktion der sælges til varmenettet. 

• Regulering af over-/underdækning; regulering af over-/

underdækning består af årets udvikling i over- / under-

dækning vedrørende kommuneordninger underlagt hvile 

i sig selv.
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Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til materi-

ale og ressourceforbrug samt behandlingsomkostninger ved 

bortskaffelse af affald.

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 

administration, transportomkostninger, eksterne tjeneste-

ydelser og konsulentbistand, lokaler, tab på debitorer mv.

Under andre eksterne omkostninger indregnes tillige forsk-

ningsomkostninger og omkostninger vedrørende udvik-

lingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i 

balancen. 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale 

omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostnin-

ger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab ved-

rørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i 

fremmed valuta, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende 

prioritetsgæld mv.

Mellemdeponering
Når der foretages midlertidig mellemdeponering af affald på 

KMC/AV Miljø, indregnes indtægten samt omkostninger til 

ekstra transport og hotelomkostninger i Vestforbrændings 

resultatopgørelse.

Ordninger
Vestforbrænding varetager drift og administration af en 

række ordninger for ejerkommunerne. Den regnskabsmæs-

sige behandling af disse ordninger er forskellig, idet måden 

hvorpå resultatet af ordningerne finansieres ved opkræv-

ning af gebyrer hos ejerkommunerne varierer. Overordnet er 

ordningerne inddelt i følgende to kategorier:

• Almindelige ordninger: Ordninger der hviler i sig selv hen 

over årene. Mellemværende optages som gæld/tilgode-

havende. 

• Nul-ordninger: Ordninger der hvert år nulstilles og drifts-

føres straks, med efterfølgende opkrævning/udbetaling 

til kommunerne.

Skat
Vestforbrænding er et interessentskab ejet af de 19 ejer-

kommuner, og er som interessentskab ikke selvstændigt 

skattesubjekt.

Balance

Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle rettigheder i form af licenser 

måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og ned-

skrivninger. Licenser afskrives over aftaleperioden, hvilket 

typisk er 3-5 år.  

Øvrige immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genind-

vindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af øvrige immaterielle 

anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabs-

mæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 

indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og ned-

skrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang 

salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

CO2 kvoter o.l. erhvervet mod vederlag indregnes til kostpris 

på købstidspunktet. Tildelte kvoter fra myndigheder (gra-

tiskvoter) indregnes til 0 kr. Efter første indregning måles 

erhvervede kvoter til kostpris eller eventuel lavere genind-

vindingsværdi. Der afskrives ikke på erhvervede kvoter, da 

disse enten vil blive tilbageleveret eller solgt på et aktivt 

marked. CO2 kvoter afgangsføres ved salg eller ved leve-

ring til myndigheder som afregning for udledt CO2 kvoter. 

Eventuelle tab og gevinster ved salg indregnes i resultatop-

gørelsen.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt 

andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris 

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der 

afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger 

direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargø-

ring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at 

blive taget i brug. For egen fremstillede aktiver omfatter 

kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, 

komponenter, underleverandører og lønninger. For finan-

sielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af 

dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige 

leasingydelser. 

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af 

materielle anlægsaktiver indregnes for større projekter i kost-

prisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige 

finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. 

I forbindelse med overgang til omkostningsbaseret regn-

skab er kostprisen for bygninger i Glostrup optaget til den 
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offentlige ejendomsvurdering pr. 01.01.2003 (efter omvur-

dering).

I forbindelse med overgang til omkostningsbaseret regn-

skab er kostprisen for produktionsanlæg (ekskl. anlæg 5), 

fjernvarmenettet og maskiner samt andre anlæg placeret 

hos Vestforbrænding i Glostrup, optaget til genanskaffelses-

værdi pr. 01.01.2004 ifølge vurdering foretaget af Rambøll, 

tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 

restværdi efter afsluttet brugstid. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende 

vurdering af aktivernes forventede brugstider:

• Bygninger 10-50 år

• Produktionsanlæg og maskiner 10-50 år

• Fjernvarmenet og –installationer 10-30 år

• Øvrige anlæg 10-50 år

• Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsvær-

di, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 

værdi. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsakti-

ver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag 

af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 

salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultat-

opgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger.

Anlæg under opførsel indregnes til kostpris og udgør reelt 

de igangsatte anlægsprojekter hvor færdiggørelse og 

ibrugtagning endnu ikke er sket.

Kapitalandele i associerede selskaber,  
andre værdipapirer og kapitalandele.
Kapitalandele i associerede virksomheder optages til indre 

værdi. Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes og 

måles til kostpris. Andel af resultat i associerede virksom-

hed indregnes i resultatopgørelsen. 

Reservedelsbeholdninger
Reservedelsbeholdninger omfatter reservedele mv. til for-

brændingsanlægget og ledningsnettet. Herudover forefindes 

der et lager af olie samt kuber og beholdere.

Reservedelsbeholdninger måles til kostpris, opgjort til gen-

nemsnitspriser, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 

lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg 

af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvan-

ligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivnin-

ger til imødegåelse af forventede tab.

Over/underdækning
Regulering af for høje opkrævede beløb i kommuneservice-

ordningerne (overdækning) indregnes i resultatopgørelsen 

som en korrektionspost til nettoomsætningen og i balancen 

som en gældsforpligtelse. I tilfælde hvor der er opkrævet for 

lidt i kommuneserviceordningerne (underdækning) og hvor 

det er besluttet at udnytte retten til at regulere taksterne 

i fremtidige priser, indregnes på tilsvarende vis som en 

korrektion af nettoomsætningen og et tilgodehavende i 

balancen. 

Lovbestemt regulering af for høje eller for lave opkrævede 
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beløb hos varmeforbrugerne opgøres som over-/underdæk-

ning i selvstændig eftervisning af de omkostningsbaserede 

varmepriser i henhold til Energitilsynets praksis. Eventuelle 

over-/underdækning indregnes i efterfølgende års varme-

priskalkulationer. 

Over/underdækning måles til amortiseret kostpris, der 

sædvanligvis svarer til nominel værdi. Såfremt ledelsen 

skønner, at det ikke er sandsynligt, at hele tilgodehavendet 

kan opkræves hos forbrugerne nedskrives til den lavere 

skønnede værdi af tilgodehavendet.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver om-

fatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

Årets resultat må under de givne 
omstændigheder betegnes som 
tilfredsstillende, idet de negative 
budgetafvigelser kan tilskrives de 
økonomiske konsekvenser af  
branden den 5. november

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter 

børsnoterede obligationer der måles til dagsværdi (børs-

kurs) på balancedagen.

Egenkapital
Egenkapitalen indeholder årenes akkumulerede overskud/

underskud, som følge af at regnskabet aflægges efter  

årsregnskabsloven. Egenkapitalen er dog ikke nødvendigvis 

et udtryk for selskabets ”fri egenkapital”. Idet Vestforbræn-

ding er omfattet af ”hvile i sig selv” begrebet, kan dele af 

egenkapitalen være et udtryk for den værdi, der skal indgå i 

taksterne fremover.
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Pensionsforpligtelse
For pensionsforpligtelser foretages hvert andet år en 

aktuarmæssig beregning af kapitalværdien af de fremtidige 

ydelser, som skal udbetales i henhold til pensionsordningen. 

Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om 

den fremtidige udvikling i bl.a. lønniveau, rente, inflation og 

dødelighed. Den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi ved 

forventet afvikling af ordningen, indregnes i balancen under 

pensionsforpligtelser.

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge 

af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forplig-

telse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil 

medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.  

Andre hensatte forpligtelser til nedrivning af anlæg og 

efterbehandling af deponier samt returkørsel fra mellem-

deponering indregnes og måles som det bedste skøn over 

de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at 

afvikle forpligtelserne, samt bedste skøn over forventede 

efterbehandlingsperioder for deponier. 

Finansieringsgæld
Finansieringsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til 

kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag 

af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 

finansieringsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at 

forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den no-

minelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultat-

opgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning 

ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver 

indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på 

tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af 

de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles 

leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen 

mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingy-

delserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes 

løbetid som en finansiel omkostning.

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler ind-

regnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte 

metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investe-

ringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets 

begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som 

driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, 

ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter 

betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, 

aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvik-

ling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle 

anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede 

aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter 

ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets 

aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt op-

tagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag 

på rentebærende gæld, køb af egne aktier samt betaling af 

udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede 

værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af 

kortfristet bankgæld.
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RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2018

i 1.000 kr. Note 2018 2017 

Omsætning 1 1.121.820 1.166.431

Regulering over/underdækning 9.463 14.471

Afgifter  -171.875 -181.129

Nettoomsætning 2 959.408 999.773

Værdi af eget arbejde 10.614 10.127

Produktionsomkostninger -326.966 -279.350

Andre eksterne omkostninger -279.905 -310.604

Personaleomkostninger 3 -202.780 -196.450

Af- og nedskrivninger -180.860 -171.553

Driftsresultat  -20.489 51.943

Resultat associerede virksomheder 107 1.098

Finansielle indtægter 15.896 23.666

Finansielle omkostninger -42.032 -39.487

Årets resultat  -46.518 37.220



Vestforbrænding årsrapport 2018 37

Vi tilbyder lære- og praktikpladser til 
lærlinge og elever, ligesom praktik- 
forløb for studerende fra videregående 
uddannelser også prioriteres højt.
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BALANCE

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver i 1.000 kr. Note 2018 2017 
Immaterielle anlægsaktiver 4 11.492 11.617

Grunde og bygninger 371.586 358.230

Produktionsanlæg og maskiner 265.059 318.457

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.223.925 1.234.006

Materielle anlægsaktiver under udførelse 304.494 250.692

Materielle anlægsaktiver 4 2.165.064 2.161.385

Kapitalandele i associerede virksomheder 2.584 2.477

Andre værdipapirer og kapitalandele 25 25

Finansielle anlægsaktiver 5 2.609 2.502

Anlægsaktiver i alt 2.179.165 2.175.504

Reservedelsbeholdning 23.561 22.435

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 169.252 210.947

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 23.209 23.598

Andre tilgodehavender 76.351 50.241

Underdækning vedrørende Kommuneservice 3.945 5.405

Periodeafgrænsningsposter 6 24.283 18.768

Tilgodehavender i alt 297.040 308.959

Værdipapirer 859.223 721.786

Likvide beholdninger 66.158 12.601

Omsætningsaktiver i alt 1.245.982 1.065.781

Aktiver i alt 3.425.147 3.241.285
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Balance pr. 31. december 2018

Passiver i 1.000 kr. Note 2018 2017
Indskudskapital 7 313.155 313.155

Reserve for Energi og Distribution fra tidligere år 691.685 654.465

Årets resultat overført til reserve for Energi og Distribution 8 -46.518 37.220

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter -50.848 -47.171

Egenkapital  907.474 957.669

Hensættelser til pensioner 17.796 13.560

Andre hensatte forpligtelser 9 86.631 89.926

Hensatte forpligtelser 104.427 103.486

Gæld til finansieringsselskab 1.593.614 1.481.307

Langfristede gældsforpligtelser 10 1.593.614 1.481.307

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 10 188.746 175.488

Leverandørgæld af varer og tjenesteydelser 217.348 129.732

Gæld til associerede virksomheder 9.909 2.086

Anden gæld 242.528 227.919

Overdækning vedrørende Kommuneservice 73.722 84.281

Periodeafgrænsningsposter 12 87.379 79.317

Kortfristede gældsforpligtelser 819.632 698.823

Gældsforpligtelser i alt 2.413.246 2.180.130

Passiver i alt 3.425.147 3.241.285

Finansiele instrumenter 11

Pantsætninger 13

Kontraktlige forpligtelser 14

Kautions- og eventualforpligtelser 15

Betydningsfulde hændelser, der er 

indtruffet efter regnskabsårets afslutning 16

Nærtstående parter 17

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 18

Opgørelse af CO2 kvoter 19

Kvoter efter Energispareaftalen 20
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EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2018

i 1.000 kr. Indskudskapital
Energi og  

Distribution
Dagsværdi af  

sikringsinstrumenter
I alt

Egenkapital pr. 1. januar 2018 313.155 691.685 -47.171 957.669

Resultatdisponering 0 -46.518 0 -46.518

Dagsværdiregulering af  

sikringsinstrumenter
0 0 -3.677 -3.677

     

Egenkapital pr. 31. december 2018 313.155 645.167 -50.848 907.474

I/S Vestforbrænding har ikke indarbejdet principperne for 

opdelingen af egenkapitalen som beskrevet i notat af 18. 

maj 2011 fra Erhvervsstyrelsen. De lovmæssige og juridiske 

uklarheder omkring opgørelse af egenkapitalen er på nuvæ-

rende tidspunkt for stor til, at værdierne kan opgøres med 

tilstrækkelig pålidelighed. 

Lovgrundlaget omkring overgangen til hvile-i-sig-selv 

princippet samt mulighederne for indregning af forrentning 

af indskudskapitalen i egenkapitalen er ikke tilstrækkeligt 

beskrevet. Det er således ikke muligt at fordele indskuds- 

kapitalen endegyldigt mellem affald og varme og det er 

i forlængelse heraf ikke muligt at beregne forrentning af 

indskudskapitalen. 

Forrentning af indskudskapitalen er gennemført og indreg-

net i varmepriserne fra 2009-2015, men I/S Vestforbræn-

ding har endnu ikke modtaget en officiel godkendelse fra 

Energitilsynet, om end der nu på 10. år er indsendt forslag til 

godkendelse.

På baggrund af ovenstående er der uklarhed om opgørel-

sen af den fri egenkapital og dermed også om hvor stor en 

del af I/S Vestforbrændings egenkapital, der eventuelt skal 

tilbageføres til kunderne.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelse 2018

i 1.000 kr. Note 2018 2017 
Driftsresultat -20.489 51.943

Af- og nedskrivninger 180.860 171.553

Hensatte forpligtelser 941 -2.523

Ændring i driftskapital 21 118.186 -1.549

Mellemtotal 279.498 219.424

Finansielle indtægter 16.003 23.666

Finansielle omkostninger -42.032 -39.487

Pengestrømme vedrørende drift i alt 253.468 203.603

Køb af immaterielle anlægsaktiver -8.576 -8.581

Salg af immaterielle anlægsaktiver 205 0

Køb af materielle anlægsaktiver -181.413 -213.855

Salg af materielle anlægsaktiver 5.370 332

Køb og salg af finansielle anlægsaktiver -107 0

Køb og salg af værdipapirer -137.437 -15.283

Pengestrømme vedrørende investeringer i alt -321.958 -237.387

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -180.054 -170.779

Lånoptagelse 302.100 200.000

Pengestrømme vedrørende finansiering i alt 122.046 29.221

Ændring i likvider 53.556 -4.563

Likvider primo 12.601 17.164

Likvider ultimo 66.158 12.601
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NOTER

Note 1: Segmentoplysninger

i 1.000 kr. 
Energi og 

Distribution
Kommune- 

service
Support- 

funktioner
I alt

Intern  
omsætning

Års- 
regnskab

Omsætning 693.936 520.128 6.929 1.220.993 -99.173 1.121.820

Regulering over/ 

underdækning
 9.463  9.463  9.463

Afgifter -171.875   -171.875  -171.875

Nettoomsætning 522.061 529.591 6.929 1.058.581 -99.173 959.408

Værdi af egen arbejde 10.614   10.614  10.614

Produktionsomkostninger -180.253 -215.644 -1.265 -397.162 70.196 -326.966

Andre eksterne  
omkostninger

-133.552 -229.830 54.500 -308.882 28.977 -279.905

Personaleomkostninger -80.242 -69.221 -53.317 -202.780  -202.780

Af- og nedskrivninger -157.596 -16.417 -6.847 -180.860  -180.860

Driftsresultat -18.968 -1.521 -20.489 -20.489

Finansielle indtægter 14.413 1.590  16.003  16.003

Finansielle omkostninger -41.963 -69  -42.032  -42.032

Årets resultat -46.518 -46.518 -46.518
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Note 2: Nettoomsætning

Note 3: Personaleomkostninger

 2018 2017

i 1.000 kr. Omsætning

Regulering 
over/under-

dækning Afgifter
Netto 

omsætning Omsætning

Regulering  
over/under- 

dækning Afgifter
Netto  

omsætning

Energi og 

Distribution
693.936 0 -171.875 522.061 694.636 0 -181.129 513.507

Kommune- 

service
520.128 9.463 0 529.591 557.677 14.471 0 572.148

Support- 

funktioner
6.929 0 0 6.929 7.615 0 0 7.615

I alt 1.220.993 9.463 -171.875 1.058.581 1.259.928 14.471 -181.129 1.093.270

Intern  

omsætning
-99.173 0 0 -99.173 -93.497 0 0 -93.497

I alt 1.121.820 9.463 -171.875 959.408 1.166.431 14.471 -181.129 999.773

I lighed med tidligere år, er der medtaget 9.358 t.kr. (2017, 9.207 t.kr) i omsætningen, som er eget elforbrug. Denne indtægt er 

medtaget under produktionsomkostninger.

i 1.000 kr. 2018 2017 
Løn og gager -165.545 -160.508

Pensionsomkostninger -23.848 -24.306

Andre sociale omkostninger -1.572 -1.310

Andre personaleomkostninger -11.815 -10.326

-202.780 -196.450

Heraf samlet vederlag til:

Direktion og bestyrelse -2.476 -2.366

Heraf pensionsomkostninger -272 -269

Gennemsnitlig antal medarbejdere 330 337
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Note 4: Immaterielle- og materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

i 1000 kr.
Grunde og 
bygninger

Produktionsanlæg 
og maskiner

Andre anlæg drifts-
mat. og inventar

Matr. anlægsaktiver 
under opførsel

I alt

Kostpris 01.01.2017 501.976 2.562.890 1.478.046 300.072 4.842.984

Tilgang 6.083 33.866 223.286 217.007 480.242

Afgang 0 -85.592 -16.006 -266.387 -367.985

Kostpris 31.12.2017 508.059 2.511.164 1.685.326 250.692 4.955.241

Af- og nedskrivninger 

01.01.2017
-134.439 -2.192.889 -401.310 0 -2.728.638

Tilgang -15.390 -85.410 -65.684 0 -166.484

Afgang 0 85.592 15.674 0 101.266

Af- og nedskrivninger 
31.12.2017

-149.829 -2.192.707 -451.320 0 -2.793.856

Regnskabsmæssig værdi 
31.12.2017

358.230 318.457 1.234.006 250.692 2.161.385

Heri indeholdte finansielt leasede aktiver 2.056

I kostprisen indeholdte renteomkostninger 62.192

i 1.000 kr.

Immaterielle anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2018 52.175

Tilgang 8.576

Afgang -300

Kostpris 31.12.2018 60.451

Af- og nedskrivninger 01.01.2018 -40.558

Tilgang -8.496

Afgang 95

Af- og nedskrivninger 31.12.2018 -48.959

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018 11.492

Materielle anlægsaktiver

i 1,000 kr.
Grunde og 
bygninger

Produktionsanlæg 
og maskiner

Andre anlæg, drifts-

matr. og inventar

Matr. anlægsaktiver 
under opførsel

I alt

Kostpris 01.01.2018 508.059 2.511.164 1.685.326 250.692 4.955.241

Tilgang 29.248 28.662 69.701 180.782 308.393

Afgang 0 0 -10.282 -126.980 -137.262

Kostpris 31.12.2018 537.307 2.539.826 1.744.745 304.494 5.126.372

Af- og nedskrivninger 

01.01.2018
-149.829 -2.192.707 -451.320 0 -2.793.856

Tilgang -15.892 -82.060 -74.412 0 -172.364

Afgang 0 0            4.912 0 4.912

Af- og nedskrivninger 
31.12.2018

-165.721 -2.274.767 -520.820 0 -2.961.308

Regnskabsmæssig værdi 
31.12.2018

371.586 265.059 1.223.925 304.494 2.165.064

Heri indeholdte finansielt leasede aktiver 426

I kostprisen indeholdte renteomkostninger 62.192
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Note 5: Finansielle anlægsaktiver

i 1.000 kr.
Kapitalandele i  

associerede virksomheder
Andre værdipapirer og  

kapitalandele
Kostpris 01.01.2018 1.379 25

Tilgang 0 0

Afgang 0 0

Kostpris 31.12.2018 1.379 25

Op- og nedskrivninger 01.01.2018 1.098 0

Tilgang 107 0

Afgang 0 0

Op- og nedskrivninger 31.12.2018 1.205 0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018 2.584 25

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

I/S AV Miljø: 50 %

I/S SMOKA: 50 %

Afatek A/S: 20 %

Andre værdipapirer og kapitalandele:

Dansk Restprodukthåndtering Amba: 6 %
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Note 6: Periodeafgrænsningsposter

Note 7: Indskudskapital

Note 8: Forslag til resultatdisponering

i 1.000 kr.  2018 2017 

Øvrige omkostninger 24.283 18.768

i 1.000 kr.  2018 2017 

Der er ikke sket ændringer i indskudskapitalen de seneste 5 regnskabsår

Indskudskapital 31.12.2018 313.155 313.155

i 1.000 kr.  2018 2017 

Overført til reserve for Energi og Distribution -46.518 37.220
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Note 9: Andre hensatte forpligtelser

Hensættelse  31.12.2018

Resterende efterbehandlingstid 34 år (+10 år)          62.299 

Resterende efterbehandlingstid 24 år          44.149 

Resterende efterbehandlingstid 14 år (-10 år)          25.999 

Hensættelsen til efterbehandling af lukkede deponier ud-

gørende 44.149 t.kr. pr. 31. december 2018 er opgjort med 

udgangspunkt i den forventede efterbehandlingsperiode for 

deponierne multipliceret med de årlige omkostninger hertil. 

    

Selskabet har pr. 31. december 2018 skønnet at den reste-

rende hensættelses periode til efterbehandling af depo-

nierne udgør 24 år svarende til en samlet efterbehandlings 

periode mellem 59-63 år siden deponiernes idriftstagelse.

Der er væsentlig usikkerhed i branchen vedrørende fastsæt-

telsen af den forventede hensættelsestid relateret hertil. 

  

Med henblik på at kvantificere denne usikkerhed er neden-

stående følsomhedsberegning skitseret:

Hensættelse til nedrivning af anlæg på 42.482 t.kr. pr. 31. 

december 2018 er opgjort med udgangspunkt i det bedste 

skøn over de omkostninger, som skal afholdes for at nedta-

ge anlæg og reetablere anlæg i forhold til den foruddefine-

rede (tilfredsstillende) tilstand, som fremgår af miljøgodken-

delsen for anlægget.

   

i 1.000 kr. 2018 2017 
Efterbehandling af deponier 44.149          45.918 

Nedrivning af anlæg 42.482          44.008 

86.631 89.926
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i 1.000 kr. 2018 2017 
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 188.746 175.488

Langfristet del af gæld til finansieringsselskab 1.534.579 1.425.789

Dagsværdi af sikringsinstrumenter 59.035 55.518

1.782.360 1.656.795

Nominel værdi af langfristede gældsforpligtelser 1.723.325 1.601.277

Efter mere end 5 år forfalder (2024-2043) 934.948 793.190

Note 10: Langfristede gældsforpligtelser

Note 10 fortsat: Specifikation af lån og finansielle instrumenter

i 1.000 kr.
Fast DKK

(hovedstol)
Fast EUR

(hovedstol)
CIBOR/ECP

3M
CIBOR/ECP

6M
EURIBOR 

6M

Nominelle 
værdi

31.12.2018

Løbetid < 1 år

Lån 35.706 0 52.185 21.301 79.554

Renteswap (variabel til fast) 82.154 13.919 -33.014 -21.301 -41.758

Rente og valutaswap (variabel til fast) 37.797 0 0 0 -37.797

Nettoeksponering 155.656 13.919 19.171 0 0 188.746

Løbetid 1-5 år

Lån 135.013 0 218.335 96.336 149.947

Renteswap (variabel til fast) 302.924 33.635 -139.319 -96.336 -100.904

Rente og valutaswap (variabel til fast) 49.044 0 0 0 -49.044

Nettoeksponering 486.980 33.635 79.017 0 0 599.631

Løbetid 6-10 år

Lån 107.258 0 214.795 34.146 0

Renteswap (variabel til fast) 144.702 0 -110.556 -34.146 0

Rente og valutaswap (variabel til fast) 0 0 0 0 0

Nettoeksponering 251.960 0 104.239 0 0 356.199

Løbetid 11-20 år

Lån 125.724 0 327.947 0 0

Renteswap (variabel til fast) 99.777 0 -99.777 0 0

Rente og valutaswap (variabel til fast) 0 0 0 0 0

Nettoeksponering 225.501 0 228.170 0 0 453.671

Løbetid 21-30 år

Lån 61.136 0 63.942 0 0

Renteswap (variabel til fast) 0 0 0 0 0

Rente og valutaswap (variabel til fast) 0 0 0 0 0

Nettoeksponering 61.136 0 63.942 0 0 125.077

1.181.233 47.554 494.538 0 0 1.723.325

Dagsværdien af den enkelte renteaftale, opgøres som forskellen i det fremtidige cashflow, mellem den aftalte rentesats 

og den aktuelle rentekurve på balancedagen tilbagediskonteret til 31.12.2018.   
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Note 11: Finansielle instrumenter

I langfristede gældsforpligtelser indgår negativ dagsværdi 

af rente/valutaswap samt terminsforretning på el- handler 

med 59.035 t kr og under andre tilgodehavender indgår 

positiv dagsværdi af valutaswap med 551 t kr.  

      

Der er indgået renteswap til sikring af en fast rente på sel-

skabets variabelt forrentede lån i DKK og EUR. 

Rente og valutaswappene har en hovedstol på 42.370 EUR 

og 802.333 DKK og sikrer en fast rente på 0,2-4,3% 

      

Der er indgået rente- og valutaswap til sikring af stabile 

finansieringsomkostninger og for at minimere kursrisiko på 

lån optaget i udenlandsk valuta. Aftalerne er indgået med 

større danske banker og kreditinstitutioner.

Der er indgået 2 terminsforretninger på el-handler for at 

sikre en stabil pris på salg af el.  

      

Restløbetiden for rente- og valutaswap modsvarer løbetiden 

på lånene og restløbetiden er på mellem 3 – og 22 år.

      

Efter aftalernes indgåelse er renten faldet, hvorfor selskabet 

har indregnet et urealiseret netto værditab på  58.483 t kr. på 

egenkapitalen, og der er i årene 2010-2013 indregnet 7.636 

t.kr. i resultatopgørelsen.  

Afhængigt af den fremtidige udvikling i renten og valutaen 

på de indgåede rente og valutswap vil hele eller dele  

af det urealiserede værditab blive indregnet i resultatopgø-

relsen.  

Kontrakterne til rente- og valutasikring og el-handel har 

pr. balancedagen en positiv dagsværdi på 551 t.kr.  og en 

samlet negativ dagsværdi på 59.035 t kr., der er sammensat 

således:  

Type
i 1.000 kr. Valuta Modpart Hovedstol Rente Rest løbetid Dagsværdi

Valutaswap DKK/EUR Nordea 86.472/11.631 4,0675% 3 år -491

Renteswap EUR Nordea 11.631 4,2700% 3 år 5.672

Renteswap DKK Nordea 52.970 3,3670% 7 år 6.364

Renteswap DKK Nordea 87.457 1,4160% 22 år 3.749

Renteswap DKK KommuneKredit 274.874 1,3980% 15 år 9.693

Rente-og valutaswap DKK/EUR KommuneKredit 93.955/12.603 3,5700% 3 år 5.920

Renteswap DKK KommuneKredit 50.595 0,2510% 7 år -60

Renteswap DKK Danske Bank 54.821 0,1720% 6 år 264

Renteswap EUR Danske Bank 6.505 0,4810% 3 år 575

Renteswap DKK Danske Bank 101.189 3,8575% 7 år 13.114

Terminsforretning 

el-handel
DKK Energi Danmark 5 MW 1 år 7.118

Terminsforretning 

el-handel
DKK Energi Danmark 5 MW 1 år 6.565

58.483
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Note 12: Periodeafgrænsningsposter

Note 13: Pantsætninger

Note 14: Kontraktlige forpligtelser

Note 15: Kautions- og eventualforpligtelser

i 1.000 kr. 2018 2017 

Forudfakturering 83.872 76.622

Renter 3.507 2.695

Periodeafgrænsingsposter 87.379 79.317

Pr. 31. december 2018 var kr. 100.529.207 af regnskabsposten for værdipapirer pantsat (Repo)

I/S Vestforbrænding er kontraktlig forpligtet til at:

 

Indsamle og behandle affald fra interessentkommuner.

 

Levere fjernvarme til eget net. 

i 1.000 kr.   2018 2017

I/S Vestforbrænding har kautioneret for:

AV Miljø, nedlukning og efterbehandling 83.179 81.067

Samlet kautioneret beløb 83.179 81.067

I/S Vestforbrænding ejer 50% af I/S AV Miljø på interessentlignende vilkår og hæfter derfor solidarisk og ubegrænset for I/S  

AV Miljøs forpligtelser.

I/S Vestforbrænding ejer 50% af I/S SMOKA og hæfter derfor som interessent solidarisk og ubegrænset for I/S SMOKA's 

forpligtelser.

For årene 2019 til 2023 er der indgået operationelle leasingaftaler vedrørende biler på:                2.187

For årene 2018 til 2021 er der indgået huslejeforpligtelser på: 2.211 

I/S Vestforbrænding har selvskydnergarantier pr. 31/12-2018 på: 7.470 
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Note 16: Betydningsfulde hændelser, der er indtruffet efter 
regnskabsårets afslutning

Note 18: Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning.

I/S Vestforbrændings nærtstående parter omfatter følgende:

Betydelig indflydelse
I/S SMOKA og I/S AV Miljø ejerskab 50%

Transaktioner med nærtstående parter:
Transaktionerne omfatter primært håndtering og transport af farligt affald samt mellemlager og deponi. Disse transaktioner 

værdiansættes efter gældende hvile-i-sig-selv-principper for de underliggende selskaber.

Note 17: Nærtstående parter

i 1.000 kr. 2018 2017 

Revision 275 200

Revision af diverse opgørelser og erklæringer 114 152

Andre ydelser end revision 370 167

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 759 519
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Note 19: Opgørelse af CO2 kvoter

Note 20: Kvoter efter Energispareaftalen

Kvoteenhed 2018 2017 
Kvotebeholdning primo -78.553 -116.491

Tildelte kvoter 103.260 122.194

Udledte kvoter - forventet 2018 -188.783 -204.177

Udledte kvoter - korrektion 2017 -2.357 -14.625

Købte kvoter 84.307 140.599

Mellemværende med distributionsselskaber 10.910 3.084

Deponeret hos egne varmekunder 0 -9.137

-71.216 -78.553

Forbrug af kvoter er skønnet, idet det først verificeres og overføres primo året efter og senest med udgangen af marts 2019.

Pr. 31.12 2018 udgør hensættelsen kr. 13.267.541

Kvoteenhed MWh 2018 2017 
Kvotebeholdning primo 30.327 17.148

Tildelt energibesparelsesmål -23.723 -20.179

Indberettet energibesparelsesmål 6.743 33.358

Korrektion til indberetning 2018 -6.152 0

7.195 30.327

Indberettet energisparemål er skønnet, da den endelig opgørelse for 2018 ikke foreligger.

Pr. 31.12 2018 udgør hensættelsen kr. 0
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Note 21: Ændring i driftskapital

i 1.000 kr. 2018 2017 

Ændring i reservedelslager -1.125 8.666

Ændring i tilgodehavender 11.919 -39.933

Heraf dagsværdiregulering af renteswap -159 109

Ændringer i leverandører mv. 107.551 29.609

Ændring i driftskapital 118.186 -1.549
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