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”Vi udbygger fortsat fjernvarmen 
og tilslutter nye kunder – og kunne 
i 2019 afsætte op mod 62 % af  
affaldsvarmen i eget fjernvarmenet”

"Borgernes udsorteringen af de 7 
fokus fraktioner fra  
husholdningerne steg i 2019 til 
gennemsnitligt 40,2 %”
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Cirkulær økonomi
med muligheder og udfordringer
Borgerne vil gerne sortere. Det er en kæmpe gevinst for at 

fremme genanvendelse, og det skal vi som affaldsselskab 

kvittere for ved at synliggøre, at det nytter. Større mængder 

affald er et vigtigt udgangspunkt for mere og bedre genan-

vendelse og mere genbrug. Tydelig kommunikation i forhold 

til de udfordringer vi møder undervejs i arbejdet for øget 

genanvendelse og genbrug er også et vigtigt element, der 

kan øge forståelsen og opbakningen fra borgerne.

Vestforbrændings kommuner og borgere bidrager dagligt 

med at sikre CO2-gevinster, når de i stadig stigende grad 

genbruger eller udsorterer deres affald. Op mod 62% af den 

samlede affaldsmængde fra borgerne i Vestforbrændings 

ejerkommuner blev i 2019 udsorteret til mulig genanvendelse.  

Det er vigtigt at nedbringe affaldsmængderne, øge gen-

anvendelsen og det direkte genbrug og dermed udnytte 

ressourcerne i affaldet bedre. En styrkelse af den cirkulære 

økonomi på affaldsområdet forudsætter en fortsat indsats 

på en lang række områder, som fx større producentansvar, 

så produkterne bliver lettere at genanvende, udvikling af nye 

teknologier og kompetencer inden for udsortering og genan-

vendelse, bedre udsortering til genbrug, sikring af et marked 

for afsætning af det udsorterede affald og ikke mindst bedre 

gennemskuelighed og kontrol med affaldsstrømmene.

Dette er opgaver, der ikke kan løses af de enkelte kommu-

ner eller af Vestforbrænding alene. Udfordringen kalder 

på et tæt samarbejde af sektorer og landegrænser mellem 

affaldsselskaber, universiteter, virksomheder og statslige 

myndigheder. 

Det europæiske ressourcemarked er under massivt pres, 

hvilket er en udfordring i sig selv. Og udfordringen bliver 

ikke mindre, når den kommende nationale affaldsplan i 

2020 implementerer EU’s krav og målsætninger om mere 

genanvendelse, mere kvalitet i genanvendelsen og bedre 

sporbarhed i de udsorterede affaldsstrømme. 

En del af løsningen er samarbejde, som fx regeringens 

klimapartnerskaber, hvor affaldsbranchen deltager sammen 

med erhverv, industri og vidensinstitutioner – og hvor også 

Vestforbrænding er klar til at bidrage til, at aktørerne på 

tværs af brancher og sektorer sikrer bæredygtige løsninger 

på den lange bane, fx når det gælder bedre genanvendelse 

af plast og tekstiler.

Klimaet øverst på dagsordenen 
både på Christiansborg og hos borgerne 
Klimaet kom for alvor øverst på den politiske dagsorden i 

2019, da et bredt politisk flertal i Folketinget tilsluttede sig 

et ambitiøst mål om at reducere Danmarks CO2-udledning 

med 70 % i 2030. Vedtagelsen af en klimalov, der skal for-

pligte beslutningstagere i flere generationer, afspejler den 

stigende vilje til, at ville gøre en forskel for miljø og klima 

– både hos politikere, hos erhvervsliv og hos den enkelte 

borger. 

Også på Vestforbrænding mærker vi helt konkret, hvordan 

især unge mennesker har taget den grønne dagsorden i kli-

madebatten til sig og engageret sig både lokalt, regionalt og 

globalt. Den stigende interesse og nysgerrighed for, hvordan 

man kan gøre en forskel, afspejles tydeligt i det rekord store 

antal elever og besøgende – mere end 27.600 - som i løbet 

af 2019 har besøgt Vestforbrænding og deltaget med stor 

entusiasme og interesse i både undervisning og rundvisnin-

ger.

Når Klimalovens ambitiøse målsætning i det kommende år 

udmøntes i handleplaner, kommer den grønne dagsorden 

i endnu højere grad til at præge vores og kommunernes 

arbejde med affaldshåndtering, genanvendelse af affaldets 

ressourcer og nyttiggørelse af restaffaldets energi til pro-

duktion af grøn energi.

Mere grøn omstilling 
med affaldsenergi som bidragsyder
Selv med fokus på den cirkulære økonomi, som ”driver” 

omkring forebyggelse af affald og mere genbrug og genan-

vendelse af så mange ressourcer som muligt, vil der være 

restaffald tilbage, som ikke kan genanvendes og hvor nyttig-

gørelse af affaldets energi er en effektiv løsning.

Affaldsenergien kan også spille en rolle i den cirkulære 

økonomi ved at reducere behovet for deponi, nedbringe mil-

jøfremmede stoffer, sikre rene affaldsstrømme og samtidig 

levere store mængder grøn energi. Et helt konkret eksempel 

på dette er vores egen succes med at oparbejde og ener-

ginyttiggøre trykimprægneret træ, indsamlet på kommu-

nernes genbrugsstationer, i stedet for at eksportere eller 

deponere. Ca. 30.000 tons trykimprægneret træ blev i 2019 

energinyttiggjort, hvorved vi opnåede en CO2-reduktion på 

ca. 14.000 tons i forhold til energinyttiggørelse af importaf-

fald. 
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Affaldsenergien spiller også en vigtig rolle i det danske 

energisystem, og dækker på landsplan ca. 25 % af fjernvar-

men og ca. 4 % af el-produktionen i Danmark. Produktion af 

affaldsenergi udleder imidlertid også CO2, idet cirka 40 % af 

udledningen stammer fra forbrænding af fossile materialer, 

hovedsageligt plastik. Så ligesom i alle andre sektorer skal 

der fokus på at nedbringe udledningen af CO2 fra affaldsfor-

brændingsanlæggene.

Dansk Affaldsforening udsendte i slutningen af oktober 

udspillet ”CO2-neutral affaldsenergi i 2030”, med hovedbud-

skabet om at affaldsenergianlæggene fortsat har en vigtig 

miljøopgave at løse, for restaffaldet hvor genanvendelse 

ikke er en mulighed – og samtidig ved optimeringer kan 

bidrage til at levere 5,5 % af regeringens mål om at reducere 

Danmarks CO2-udledning med 70 % i 2030. 

Vestforbrænding har bidraget aktivt til udspillet, bl.a. i 

forhold til indspil om øget udsortering af plast, produktion 

af CO2-neutral varme fra røggaskondensering samt fokus på 

potentialet i Carbon Capturing og Utilization, som bidrag til 

CO2 neutral fjernvarme. Vestforbrænding arbejder på alle 3 

tiltag og indføres alle tiltag på landsplan vil de kunne  

bidrage til 5,5% af 70% målet.

50 års resultater i fællesskab
et stærkt fundament for mere grøn  
omstilling
Vestforbrænding kan i 2020 fejre 50 års rejse fra ”forbræn-

dingsanstalt” til moderne affaldsselskab, der understøtter 

kommunernes arbejde med affaldshåndtering, genanvendel-

se, energinyttiggørelse af restaffald på et ”state-of-the-art” 

teknisk anlæg og afsætning af grøn fjernvarme. 

Fælleskab og fælles indsats på de indre linjer har betydet, at 

det i løbet af 2019 lykkedes at indhente både den planlagte 

behandling af forbrændingsegnet affald på 540.000 ton og 

den planlagte energiproduktion på 1,5 mio. MWh – selvom 

årets første uger startede på nedsat kraft efter branden i 

november 2018. Vi kunne derfor igen levere et flot resultat 

for 2019.

På tærsklen af 50 året starter en ny rejse for Vestforbræn-

ding med en ny direktør, der tiltræder den 1. marts 2020. 

Opgaven bliver i fællesskab at fortsætte udviklingen af 

Vestforbrænding, som kommunernes professionelle sam-

arbejds- og sparringspartner i deres fortsatte indsats for 

den grønne omstilling og understøttelse af den cirkulære 

dagsorden – med afsæt i fortsat konkurrencedygtige priser 

og en stærk økonomi.

Ole Bondo Christensen

Bestyrelsesformand
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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for I/S Vestforbrænding.

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

hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle 

stilling, resultatet samt pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en  

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

økonomiske hensyn ved interessentskabets forvaltning.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup den 18. marts 2020
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Næsten alle vores kommuner 
tilbyder nu borgerne mulighed 
for at sortere tæt på hvor de  
bor - og borgerne gør det godt, 
kvaliteten af det udsorterede 
affald er rigtig god og  
mængderne stiger
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DEN UAFHÆNGIGE  
REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for I/S Vestforbrænding for 

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af I/S 

Vestforbrændings aktiviteter og pengestrømme for regn-

skabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmel-

se med årsregnskabsloven.

Vores konklusion er konsistent med vores revisions- 

protokollat 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 le-

delsens beskrivelse under noten ”Egenkapitalopgørelsen” 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 2019. 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  

”Revisors 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 fej-

linformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisions-

handlinger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 

grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at op-

dage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 

er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 

af fejl, idet besvigelser 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 an-

vendt 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 årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnå-

ede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 

med begivenheder eller forhold, der kan skabe betyde-

lig 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 oplysninger herom i årsregnskabet eller, 

hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modi-

ficere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret 

på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 

vores revisionspåtegning. Fremtidige 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 noteoplysninger-

ne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende 

transaktioner 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 an-

svarlig 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 forbindelse 

ansvar for at etablere systemer og processer, der understøt-

ter 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 18. marts 2020

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28
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352.000 tons på 
genbrugsstationerne, 
heraf 284.000 tons til 
mulig genanvendelse

265.000 tons ved 
husstanden og i kuber, 

heraf 98.000 tons til 
mulig genanvendelse 

Varmeproduktion på 1,2 
mio MWh svarende til 

69.000 enfamiliehuses 
varmeforbrug 

Elproduktion 297.000 MWh 
svarende til 190.000  
borgeres elforbrug

Kild

esorte
ring og indsamling

Afsætning af fjernvarme og el

Restaff ald til energinyttiggørelse

Ballerup Egedal Furesø Gladsaxe Gribskov

Albertslund Brøndby Frederikssund Gentofte Glostrup
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Afsætning af fjernvarme og el

27.579 besøgende i 
Formidlingscenteret 

Samlet omsætning 
1.163 mio kr.

540.000 tons affald til 
energinyttiggørelse, heraf 
226.000 tons restaffald fra 

husholdninger

85.250 tons
forbrændingsslagge

til nyttiggørelse

Energinyttiggørelse af 
30.000 tons  

trykimprægneret træ 

Restaff ald til energinyttiggørelse

Afsætning til sortering og genanve
nd

el
se

Herlev
Høje-Taastrup København Rødovre

Halsnæs Hillerød Ishøj Lyngby-Taarbæk Vallensbæk
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LEDELSESBERETNING

5 års Hoved- og nøgletal 

Hovedtalsoversigt i mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019

Omsætning 1.082 1.109 1.166 1.122 1.163

Afgifter -196 -182 -181 -172 -207

Nettoomsætning 896 920 1.000 959 949

Driftsresultat 109 67 52 -21 47

Resultat af finansielle poster -30 -16 -15 -26 -18

Årets resultat 79 52 37 -47 29

Likviditet 714 723 734 925 816

Egenkapital 858 897 958 907 942

Aktiver i alt 3.001 3.148 3.241 3.425 3.270

Investeringer i anlægsaktiver 269 231 222 184 183

Nøgletalsoversigt 2015 2016 2017 2018 2019

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

B-takst i kr. pr. ton 420 390 350 350 365

Forbrændte mængder affald i 1.000 tons 570 529 562 458 540

Indsamlede mængder på GBS i 1.000 tons 329 348 348 335 352

Samlet energiproduktion i 1.000 MWh 1.545 1.420 1.485 1.404 1.502

Antal gennemsnitlige medarbejder 330 338 337 330 328

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

Afkastningsgrad i % 3,6 2,1 1,6 -0,6 1,4

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

Soliditetsgrad i % 28,6 28,5 29,6 26,5 28,8

Likviditetsgrad i % 151 158 153 152 158

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  

energiselskab, 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 ejerkommu-

nerne, som understøtter indsamling af husholdnings- 

affald og afsætning af materialeressourcer. 

• Energi og Distribution; varetager aktiviteter, der omfatter 

affaldsforbrænding samt 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 af genanvendeligt 

affald indsamles.

Kommuneservice varetager affaldsadministration og drifts-

styring af alle de indsamlings- og behandlingsløsninger, 

samt serviceydelser, som tilbydes ejerkommunerne.

Fire kommuner - Furesø, Ballerup, Ishøj og Vallensbæk, 

har overdraget hele den affaldsadministrative opgave til 

Vestforbrænding, som også varetager driften af 9 af oplan-

dets 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.

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.
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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  

træaffald 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 i Glostrup og Ballerup.

Op mod 62 % af den producerede affaldsvarme, distribueres 

og afsættes til Vestforbrændings eget fjernvarmenet, som 

forsyner kunder i Ballerup, Furesø, Herlev, Gladsaxe og 

Lyngby-Taarbæk Kommuner og derudover afsættes der til 

transmissionsselskaberne 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 SMOKA 

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

(Amager Ressource Center) og er derudover 20 % medejer 

af AFATEK A/S og 9 % medejer af Dansk Restprodukthåndte-

ring A.m.b.a. 

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 hos 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. 

Dansk Restprodukthåndtering A.m.b.a. håndterer røggas-

rensningsprodukter enten ved nyttiggørelse eller bortskaf-

felse på behandlingsanlæg.
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Det er tydeligt, at vi bruger mindre 
papir og derfor også udsorterer 
mindre til mulig genanvendelse – 
på den anden side er forbruget og 
udsortering af pap stadigt stigende
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Udviklingen i Vestforbrænding hovedaktiviteter og økono-

miske forhold, er også i 2019 påvirket af branden den 5. 

november 2018. 

Der er en positiv påvirkning af 2019 i en øget omsætning på 

18 mio. kr. og forøgede produktionsomkostninger på 7 mio. 

kr., som samlet giver en positiv nettoresultatvirkning på 11 

mio. kr.  

Den ordinære drift af forretningen er 9 mio. kr. forbedret 

i forhold til budget. Forbedringen af resultatet i forhold til 

2018 er på 75 mio. kr. 

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

blev op mod 62 % udsorteret til mulig genanvendelse. På 

genbrugsstationerne alene blev der således indsamlet 

352.000 ton, hvoraf 284.000 ton blev afsat til mulig genan-

vendelse.

Andelen af den samlede affaldsmængde der udsorteres til 

genanvendelse var fortsat stigende, idet der dog også er 

sket forskydninger i mængden af forskellige affaldstyper, 

fx. er mængden af indsamlet papir fortsat faldende, mens 

fx mængden af indsamlet pap fortsat er stigende ligesom 

mængden af udsorteret og indsamlet madaffald er stigende.

Den øgede udsortering til mulig 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 genbrugs- 

stationer og biomasseaffald samt i mindre omfang af impor-

teret restaffald. 

Affaldsenergianlægget behandlede i 2019 540.000 tons 

forbrændingsegnet affald, hvilket var mere end den behand-

lede mængde i 2018.   

Den samlede energiproduktion i 2019 var 1.502.100 MWh, 

fordelt på 1.205.400 MWh fjernvarme og 296.700 MWh el, 

hvilket var mere end energiproduktionen i 2018.

Udbygningen af Vestforbrændings fjernvarmenet har sikret 

afsætning af mere end 62 % 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.

Der er således fortsat sikret balance mellem udnyttelse af 

forbrændingskapacitet og varme-leveringsforpligtelser.

Omsætning 
Omsætningen i 2019 udgjorde 1.163 mio., hvilket er 41 mio. 

kr. højere end i 2018. Stigningen kan henføres til modtaget 

forsikringsdækning og stigende indtægter fra salg af varme 

og el. 

Årets resultat
Årets resultat blev et overskud på 29 mio. kr.

I forhold til budgettet er resultatet 20 mio. kr. bedre, hvilket 

må betragtes som tilfredsstillende. Det forbedrede resultat 

kan henføres til den højere omsætning og lavere afskriv-

ninger sammenholdt med budgettet, mens der har været 

stigende omkostninger til især afgifter og CO2 kvoter. 

Egenkapital 
I mio kr.

Omsætning 
I mio kr.

Udvikling i hovedaktiviteter og økonomiske forhold

2015 2016 2017 2018 2019
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2015 2016 2017 2018 2019
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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 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 indskud-

skapital. Der er for årene 2009-2015 indregnet en forrent-

ning i selvstændig eftervisning af de omkostningsbaserede 

varmepriser i henhold til Forsyningstilsynets praksis fra 

andre sager. Den endelige godkendelse kan afvige fra den 

beregnede 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 2019 for i alt 183 mio. kr., hvoraf den 

største hovedaktivitet i 2019 i lighed med foregående år, var 

udvidelse af Vestforbrændings eget fjernvarmenet samt om-

lægning af hovedledning i forbindelse med letbaneprojektet. 

 

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

indestående udgjorde 816 mio. kr. pr. 31. december 2019. 

Likviditetsgraden på 158 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 realkredi-

tobligationer. Afkastet udgjorde 0,6 % i 2019. 

Den samlede obligationsportefølje udgjorde 795 mio. kr. pr. 

31. december 2019. 

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

ringspolitik har Vestforbrænding en låneportefølje med 

en gennemsnitlig fundingomkostning i 2019 på 1,4 %. Den 

gennemsnitlige fundingomkostning var 1,6 % i 2018. 

Der blev optaget nyt lån i 2019 på 150,0 mio. DKK, som ved-

rører investeringer foretaget i 2019. 

Egenkapital
Egenkapitalen er forøget med 35 mio. kr. i 2019 og udgjorde 

942 mio. kr. pr. 31. december 2019. 

Vestforbrænding har fortsat ikke modtaget nogen afgørelse i 

den 11 år gamle forrentningssag fra Forsyningstilsynet. 

Investeringer 
I mio kr.

Prisudvikling på varme og affald
I Kr. pr ton/MWh

B-takst pr. ton Varmepris ex. moms/MWh 
for standard hus (18,1 MWh)
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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 klima, miljø, arbejds-

miljø 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. I det følgende beskrives de fire te-

maer overordnet og udvalgte indsatser og resultater i 2019, 

samt planlagte indsatser i 2020 er kort beskrevet, tillige 

med en vurdering af risici relateret til de enkelte temaer: 

Samfund
Klima og grøn omstilling
Regeringen har sammen med et flertal på Christiansborg 

indgået aftale om en klimalov, der skal sikre, at Danmark når 

i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 

70 % i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Klimaloven 

bliver rammen for de næste mange årtiers arbejde med at 

reducere Danmarks CO2-udledning. Klimaloven udmøntes i 

en klimahandlingsplan i 2020, hvori der bl.a. indgår sektor-

strategier og indikatorer for væsentlige sektorer, herunder 

energisektoren som også omfatter affaldsenergi.

Affald og ressourcer
Den grønne omstilling omfatter også øget fokus på ressour-

cer og ressourcestrategien ”Danmark uden affald” udgør 

i dag den centrale del af styringsgrundlaget for affalds-

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

affaldet fra husholdninger skal genanvendes i 2022. 

I 2020 bliver EU krav om 65 % genanvendelse i 2035, ud-

møntet i Danmarks næste nationale handlingsplan. Den na-

tionale affaldsplan skal bl.a. løfte genanvendelsen via mere 

ens sortering og indsamling af affald over hele landet, men 

stiller også krav til øget udsortering og udsortering af flere 

affaldstyper og ikke mindst med særligt fokus på øgede krav 

til kvaliteten i genanvendelsen.

Høringen af den nationale affaldsplan er i starten af 2020 

udsat til senere på året. Regeringen forventer, at en række 

nedsatte klimapartnerskaber, herunder partnerskab om 

affald, vand og cirkulær økonomi vil pege på vigtige tiltag 

til at nedbringe klima- og miljøbelastningen fra affald, som 

ønskes inddraget i arbejdet med den nationale affaldsplan.

 Vestforbrænding understøtter og bidrager til udvikling af 

ejerkommunernes indsats for øget udsortering af hushold-

ningernes genanvendelige affald, og bidrager dermed også 

til kommunernes reduktion af klimaeffekter og opfyldelse af 

nationale og globale 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 klimavenlig energi. 

Affaldsenergi spiller en vigtig rolle i det danske energi-

system, og dækker ca. 25 % af fjernvarmen og ca. 4 % af 

el-produktionen i Danmark.

Dansk Affaldsforening udsendte i slutningen af oktober 

udspillet ”CO2-neutral affaldsenergi i 2030”, med hovedbud-

skabet om at affaldsenergianlæggene fortsat har en vigtig 

miljøopgave at løse, for restaffaldet hvor genanvendelse 

ikke er en mulighed – og samtidig ved optimeringer kan 

bidrage til at levere 5,5 % af regeringens mål om at reducere 

Danmarks CO2-udledning med 70 % i 2030. 

Ved produktion og distribution af affaldsbaseret fjernvar-

me primært i Vestforbrændings eget fjernvarmenet, men 

også i regionale transmissionsnet, leverer Vestforbrænding 

bæredygtig varmeforsyning med stor forsyningssikkerhed 

og erstatter fossile brændsler. Vestforbrænding bidrager på 

den måde til reduktion af klimaeffekter og opfyldelse af nye 

nationale klimamålsætninger, i de kommuner hvor Vestfor-

brændings fjernvarmenet er udbygget.

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

muner, som 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 omfatter 

SKRALD, WasteLAB, Skraldelev og PowerLAB, og dækker 

hele Vestforbrændings værdikæde og understøtter den 

cirkulære fortælling om klima, affald og energi. Formidlings- 

og undervisningstilbuddene er målrettet børn og unge, men 

rummer tillige tilbud til specialklasser, udenlandske dele-

gationer, 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 uddan-
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nelser. Endelig er der til stadighed fokus på at bidrage til at 

hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet ved at tilbyde mulig-

hed for fleksjobs, virksomhedspraktik og løntilskudsjobs.

Væsentlige risici
Der er ikke identificeret relevante væsentlige risici i relation 

til Vestforbrændings formålsparagraf, i forhold til lovgiv-

ningsmæssige ændringer af rammebetingelser for virksom-

heden der kunne indebære at affaldsbehandlingsopgaverne 

ikke vil blive løst. 

Væsentlige gennemførte indsatser og  
resultater, 2019

• Den samlede udsortering af husholdningernes genan-

vendelige affald – fra husstande, kuber i det offentlige 

rum og genbrugs- og miljøstationer – lå i 2019 på 

omkring 62 %. 

• Udsorteringen af de 7 fokus fraktioner fra husholdnin-

gerne – madaffald, papir, pap, glas, træ, plast og metal 

– steg i 2019 til gennemsnitligt 40,2 %. 

• I samarbejde med kommunerne blev der arbejdet på 

at nedbringe mængden af ”småt brændbart” på gen-

brugsstationerne, ved et øget fokus på udsortering af 

genanvendelige fraktioner inden restaffaldet afleveres. 

Andelen af ”småt brændbart” ud af de samlede mæng-

der på genbrugsstationerne er faldet de seneste år og 

navnet på ”småt brændbart” blev i 2019 ændret til ”rest 

efter sortering”. 

• Indsamling af mineraluld er implementeret på alle 

kommunernes genbrugsstationer, hvorved mængden af 

affald til deponi kan reduceres med op til 1.300 tons pr. 

år, idet mineraluld kan indgå i produktionen af ny stenuld 

og erstatte jomfruelig ler i produktionen af lecanødder. 

Indsatsen bidrager positivt på både øget genanvendelse 

og lavere klimaaftryk.  

• Oparbejdnings- og sorteringsanlæg i Frederikssund, til 

udsortering af affaldstræ til genanvendelse og energi- 

nyttiggørelse, blev idriftsat i januar 2019. Vestforbræn-

ding har herefter med stor succes modtaget og energi- 

nyttiggjort ca. 30.000 tons trykimprægneret træ - også 

kaldet ”udetræ” - fra kommunernes genbrugsstationer 

hvorved der er opnået en CO2 reduktion på ca. 14.000 tons 

pr. år. i forhold til energinyttiggørelse af importaffald. 
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• Vestforbrænding har bidraget aktivt til Dansk Affalds-

forenings udspil om CO2-neutral affaldsenergi, bl.a. i 

forhold til konkrete indsatser; fokus på øget udsortering 

af plast, produktion af CO2-neutral varme fra røggaskon-

densering samt fokus på potentialet i Carbon Capturing 

and Utilization. 

• Vestforbrænding deltager på regionalt niveau i det stra-

tegiske energisamarbejde, 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 fortsatte med fjernvar-

meprojekter i Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk 

Kommune. Der blev i 2019 tilsluttet og konverteret nye 

fjernvarmekunder, svarende til 10.600 MWh varme. 

• Den mobile formidlingstjeneste blev udvidet med un-

dervisningstilbuddet/spillet ”SKRALD” til 4. – 7. årgang. 

Endvidere blev udrulning og implementering af kon-

ceptet for affaldssortering på alle skoler gennemført 

i de fire partnerkommuner Furesø, Ballerup, Ishøj og 

Vallensbæk.  

• Det samlede antal besøgende i Formidlingscenteret nå-

ede op på 27.579, hvilket er en stigning på 10 % i forhold 

til 2018. Baggrunden for det stigende antal besøgende 

er bl.a. en stigende interesse i og optagethed af klima-

problemer og grøn omstilling, men også flere besøg fra 

skoler der i stigende omfang indfører affaldssortering.

Væsentlige planlagte aktiviteter, 2020
• Vestforbrænding sætter i 2020 sammen med kommu-

nerne bl.a. fokus på ”mere af det rigtige til genanven-

delse” – herunder nye initiativer for øget udsortering og 

genanvendelse af husholdningernes storskrald og pap, 

men også øget udsortering af fx. tekstiler. 

• Vestforbrænding deltager i forstudie om perspektiverne 

i Carbon Capture & Utilization (CCU ), herunder afdæk-

ning af muligheden for etablering af CCU-teknologi på 

Vestforbrændings anlæg med henblik på produktion af 

grønne brændsler. 

• Den planlagte udbygning af fjernvarme i Lyngby-Taar-

bæk Kommune fortsætter og der planlægges tilsluttet/

konverteret nye fjernvarmekunder, svarende til 23.860 

MWh. 

• Der blev i 2019 indgået aftale med Farum Fjernvarme 

om levering af affaldsvarme, der betyder, at op til 50 % 

af fjernvarmen i Farum kan blive affaldsbaseret fra  

foråret 2020. Aftalen indebærer både billigere og grøn-

nere løsning for fjernvarmekunderne. 

• Vestforbrændings 50 års jubilæum i 2020 markeres ved 

at invitere (endnu flere) børn og voksne fra oplandets 

kommuner til særlige workshop arrangementer og spe-

cialrundvisninger i skoleferierne henover året.

En særlig jubilæumsrundvisning skal i 2020 tage de besø-

gende med på rejsen gennem skraldets historie med afsæt 

i Vestforbrændings udvikling gennem 50 år fra 1970-2020. 

Der kan læses mere om arrangementerne på vestfor.dk/50. 

Vestforbrænding er i den forbindelse også blevet aktive på 

de sociale medier.

Medarbejdere
Vestforbrænding lægger vægt på at være en attraktiv  

arbejdsplads, som kan tiltrække, fastholde og udvikle  

engagerede og kompetente medarbejdere. Der sættes derfor 

fokus på udvikling, trivsel og sundhed for den enkelte.  

Vestforbrænding har fastsat en politik om, at selskabet 

ønsker at tiltrække de medarbejdere med det største 

kompetenceniveau og de bedste kvalifikationer, uanset køn, 

etnisk baggrund, religion, handicap eller andet, ligesom det 

tilstræbes, at den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 

skal afspejle den kønsmæssige sammensætning i organisa-

tionen 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.

Vestforbrændings bestyrelse består af medlemmer, som er 

udpeget af og blandt de respektive ejer kommuners 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 gennemførte indsatser og resultater, 2019
• 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.

• Digitalisering af koncept for udviklingssamtaler er 

implementeret via den personaleadministrative platform 

MindKey. 
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Der er sat fokus på at understøtte personale- og idræts-

forening, bl.a. i forbindelse med foreningernes general-

forsamlinger hvor nye kræfter er trådt til og fortsætter 

foreningsarbejdet, der understøtter fællesskabet og de 

sociale aktiviteter i virksomheden. 

• Der er lokalt arbejdet videre med aktiviteter og hand-

lingsplaner, med afsæt i resultater og input fra Kultur-

måling 2018. 

• Alle medarbejdere blev i august måned tilbudt det årlige 

sundhedstjek.  

• En samlet beredskabsstrategi for hele virksomheden, 

blev færdiggjort i første kvartal 2019 og implementeret 

løbende henover året, ved gennemførelse af en række 

større og mindre øvelser samt undervisning i hele orga-

nisationen.  

• Mål om reduktion af arbejdsulykker blev ikke nået, idet 

der blev registreret 24 arbejdsulykker, hvilket var 4 

mere end i 2018. 5 af de registrerede arbejdsulykker 

gav anledning til kortvarigt fravær og 1 gav anledning til 

længerevarende fravær. 

• Det samlede gennemsnitlige sygefravær var 4,2 %. 

• Vestforbrænding havde i 2019 4 lærlinge/elever, samt 

4 medarbejdere i fleksjob og 30 elever og studerende i 

diverse praktikker.

Væsentlige planlagte aktiviteter, 2020
• Måltal for kønsfordeling i chefkredsen fastlægges som 

udgangspunkt til 40%, som vil indgå i fremtidig rekrutte-

ringsproces til chefkredsen, idet det trods målsætningen 

er kvalifikationer der vægtes højest.  

• Med afsæt i en konstateret stigning i personaleom-

sætningen i de seneste år, vil der blive sat fokus på at 

Vestforbrænding fortsat skal udvikle sig som en attraktiv 

arbejdsplads – med den nye direktør i spidsen og med 

fokus på bl.a. kommunikation, samarbejde og strategi. 

• Som led i indsatsen med at udvikle og styrke samar-

bejdsrelationer og kommunikative kompetencer – og 

dermed også de personlige og professionelle relationer 

i organisationen -  sættes der fokus på teamudvikling af 

ledere og medarbejdere med afsæt i konceptet Insigths. 

• Den personaleadministrative platform – MindKey – til 

brug for medarbejdere og ledere, udvikles yderligere 

med digitalisering af fratrædelsesinterview og rekrutte-

ringsprocesser. 

• Implementering af IT-værktøjet SAFETYNET til under-

støttelse og effektivisering af daglige arbejdsmiljø og 

sikkerhedsarbejde. Den lovpligtige APV i 2020 gennem-

føres i det nye system, som led i implementeringen. 

• Med afsæt i lovpligtigt fokus på risici ved eksponering for 

støv og ultrafine partikler, gennemføres en arbejdsmedi-

cinsk undersøgelse for alle medarbejdere i Produktions-

området, Glostrup. 

• Indsatsen for begrænsning af eksponering for støv i 

Produktionsområdet styrkes fremadrettet i et overordnet 

projekt der skal sikre en systematisk og prioriteret ind-

sats. Projektet tager afsæt i en gennemført kortlægning 

af kilder til internt støv i produktionsområdet. 

• Årligt tilbud om sundhedstjek til alle medarbejdere og 

fortsat fokus på sund kost i kantinen.  

• Der vil fortsat blive tilbudt elev- og lærlingepladser samt 

relevante praktikforløb. Foreløbig er der fortsat 1 lærling 

og 3 medarbejdere i fleksjob. 

Miljø
Vestforbrændings mange aktiviteter stiller krav om 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 45001.

Vestforbrænding er omfattet af EU’s CO2-kvoteordning, 

og skal derfor overvåge og rapportere CO2-udledning fra 

affaldsenergianlægget jf. MR-forordningens krav.
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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 

den seneste Energiaftale indgået i juni 2018.

Væsentlige risici
Der er ikke identificeret relevante væsentlige risici i relation 

til miljø eller driftsforhold, 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. 

Væsentlige gennemførte indsatser og resultater, 2019
• Vestforbrændings miljø og arbejdsmiljøledelsessystem 

blev i forsommeren auditeret og recertificeret efter ISO 

45001. 

• Med afsæt i en helhedsvurdering af muligheder for yder-

ligere reduktion af udledning af NOx (kvælstof) blev der 

igangsat et forstudie om etablering af Advanced SNCR , 

som erstatning for det nuværende SNCR system på an-

læg 5 og anlæg 6 – hvorved der vil kunne opnås en NOx 

reduktion på yderligere 25 % i forhold til det nuværende 

niveau. Projektet forberedes i 2020 og forventes idriftsat 

i 2021. 

• I 2019 er der arbejdet med kortlægning af alle forbræn-

dings relaterede aktiviteter, for at kunne bestemme 

forureningsniveauet på matriklen i Glostrup, som følge 

af Vestforbrændings historiske aktiviteter. Den endelige 

basistilstandsrapport færdiggøres i 2020 og skal bruges 

som grundlag for en kommende revurdering af forbræn-

dingsanlæggets miljøgodkendelse. 

• Fødevarestyrelsen har godkendt omlastningsfaciliteter 

for madaffald i hhv. Frederikssund og Glostrup iht. Bi- 

produktforordningen. 

• I forbindelse med gennemførte konverteringer fra na-

turgas til affaldsbaseret fjernvarme svarende til 8.081 

MWh, er der indberettet lovpligtige energispareindsats 

på 3.542 MWh.  

• Der blev indrapporteret (fossil) CO2-udledning fra  

affaldsenergianlægget på 194.397 tons.

Væsentlige planlagte aktiviteter, 2020
• Røggaskondensering på anlæg 6, forventes færdig- 

etableret og idriftsat for forøgelse af energieffektivitet 

ved årsskiftet 2020/2021. 

• Halosep anlæg til behandling af røggasaffald færdig- 

etableres og idriftsættes i efteråret. Salte og metaller i 

røggasaffaldet (aske) vil herefter kunne nyttiggøres og 

mængden af den aske, der skal deponeres, mindskes 

med 40 %.

Vi mærker meget tydeligt 
den stigende interesse for 
miljø og klima blandt de 
mere end 27.600 besøgende 
– som primært er elever og 
unge mennesker
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• I forbindelse med planlagte konverteringer fra naturgas 

til affaldsbaseret fjernvarme, herunder indhentning 

af forsinkede konverteringer i 2018 og 2019 forventes 

indberettet lovpligtig energispareindsats på 20.161 MWh. 

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.

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 i 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 og andre, der indgås sam-

arbejde 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 

klausuler for leverandører. Der er heller ikke identificeret 

relevante væsentlige risici i relation til menneskerettighe-

der, som ikke er omfattet af Vestforbrændings CSR-politik- 

og klausuler for leverandører. 

Væsentlige gennemførte indsatser og resultater, 2019
• Vestforbrændings CSR-politik og- klausul for leverandø-

rer opdateret i december 2018, er implementeret.

• Der blev i forhold til overholdelse af indkøbspolitikkens 

ansvarlighedskrav og adfærdskodeks fulgt op på enkelte 

leverandører og medarbejdere i årets løb. 

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

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

duct” evaluering til 38 af Vestforbrændings væsentligste 

leverandører.  

• Implementering af systematisk indkøbssystem og over-

gang til nyt kontraktarkiv og e-handelssystem TRICOM  

• Det blev i forbindelse med årets udbud af bygge- og 

anlægsopgaver ikke stillet krav om uddannelses- og 

praktikpladser.  

• Alle indgåede databehandlingsaftaler blev auditeret til 

den gældende standard. 

• Der er gennemført mere end 64 kontrolbesøg og audits i 

relation til afsætningskontrakter for behandling af affald.

Væsentlige planlagte aktiviteter, 2020
• Med afsæt i en vurdering af resultatet af ”Code of 

Conduct” evaluering, udsendt til 38 af Vestforbrændings 

væsentligste leverandører, afklares og planlægges vide-

re relevant indsats i forhold til de enkelte leverandørers 

opfyldelse af CSR-klausul. 

• Vestforbrænding tilmeldes POGI (Partnerskab for Offent-

lige Grønne Indkøb) som er et fællesskab af kommuner, 

regioner og offentlige organisationer, der vil fremme 

bæredygtige løsninger og købe grønt ind.  

• Vestforbrænding tilmeldes DIEH (Dansk Initiativ for Etisk 

Handel) der er den danske alliance for etisk handel. DIEH 

samarbejder med sine medlemmer for at fremme  

ansvarlig handel, der respekterer menneske- og  

arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og klima samt 

bidrager til en global bæredygtig udvikling. 

• Der vil i 2020 blive indarbejdet krav om elev/lærlinge 

pladser i forbindelse med udbud af bygge- og anlægs-

projekter og tjenesteydelser, jf. CSR-politikken. 

• Der planlægges gennemført minimum 33 kontrolbesøg 

og audits i relation til afsætnings-kontrakter for behand-

ling af affald.
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Virksomhedens forventede udvikling
Vestforbrænding forventer følgende udvikling i behandlede tons affald, omsætning og årets resultat i det kommende år: 

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 

forskydninger, fx. er mængden af indsamlet papir faldende, 

men fx. mængden af indsamlet pap er stigende.

På området forventes fortsat øget aktivitet inden for eksi-

sterende løsninger og serviceydelser og fortsat fokus på at 

sikre og udnytte stordriftsfordele og optimering 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 mindre omfang af importeret 

restaffald. 

Udbygningen af Vestforbrændings fjernvarmenet fortsæt-

ter med en forventning om, at kunne sikre afsætning af 

mere end 70 % af den producerede affaldsvarme i eget 

fjernvarmenet, mens den resterende varme afsættes til 

VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) og CTR (Centralkom-

munernes transmissionsselskab) med afsæt i koordineret 

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

sikres balance mellem udnyttelse af forbrændingskapacitet 

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 2019 igangsat etable-

ring af røggaskondensering på anlæg 6 med henblik på øget 

energieffektivitet, samt færdigetablering og idriftsættelse af 

Halosep anlæg til behandling af røggasrensningsprodukter.  

Mængder i 1.000 tons 2016 2017 2018 2019 2020

Forbrændte mængder affald i 1.000 tons 529 562 458 540 529

Indsamlede mængder på GBS i 1.000 tons 348 348 335 352 347

     

Tal i mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020

Omsætning 1.109 1.166 1.122 1.163 1.183

Afgifter -182 -181 -172 -207 -201

Nettoomsætning 920 1.000 959 949 982

Årets resultat 52 37 -47 29 5

Tal for 2020 er budgetterede tal.
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Vi vil gerne styrke og udvikle samarbejds-
relationer og kommunikative kompetencer 
i organisationen, og sætter derfor fokus på 
teamudvikling af ledere og medarbejdere med 
konceptet Insigths
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Særlige risici inden for virksomhedens branche
Ved særlige risici for virksomhedens branche forstås 

som udgangspunkt forhold, der kan indebære væsentlige 

økonomiske omkostninger for Vestforbrænding. En række 

risici er bl.a. som følge heraf omfattet af Vestforbrændings 

forsikringsaftaler og en række risici adresseres særskilt i 

relation til Vestforbrændings CSR indsats, som beskrives i et 

særskilt afsnit.

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.

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). Systemser-

vere administreres og udskiftes jf. Life Cycle Management 

principper hvert 5. år, så det til stadighed sikres, at systemet 

teknisk og sikkerhedsmæssigt er opdateret. 

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.

Rammebetingelser for affalds- og varmesektoren
Rammebetingelserne for affaldssektoren er i disse år 

under forandring. Vestforbrænding deltager, bl.a. via Dansk 

Affaldsforening, aktivt i den løbende proces og dialog med 

ministerier og styrelser, bl.a. med konsekvensvurderinger 

af ændrede rammebetingelser. Indtil udgangen af 2019 var 

forventningen fortsat, at regulering i form af indtægtsram-

mestyring og benchmark ville blive effektuereret. I januar 

2020 har Klima-, Energi- og Forsyningsministeren imidlertid 

sat den planlagte regulering i bero, mens en fornyet analyse 

af effektiviseringspotentialet i bl.a. fjernvarmesektoren er 

blevet igangsat.

Analysen skal give et skøn over det samlede effektivise-

ringspotentiale, samt et skøn over hvor stor en andel der 

forventes indfriet med gældende regulering frem mod 

2030. Samtidig forventes Forsyningstilsynet at komme med 

eventuelle forslag til regulatoriske tiltag, der kan bidrage til 

at realisere potentialet under hensyntagen til den grønne 

omstilling. Analysen forventes at være klar senest den 31. 

marts 2020.

Ændringer i rammebetingelserne for affalds- og varme-

sektoren vurderes ikke at indebære en økonomisk risiko for 

Vestforbrænding.

Forsyningssikkerhed, produktion af  
affaldsvarme (brændsel)
Udviklingen i mængden af forbrændingsegnet affald til  

energinyttiggørelse på affaldsenergianlægget følges og 

vurderes løbende. Forbrændingsegnet affald udgøres  

primært af restaffald fra husholdninger (kommunalt  

restaffald) og erhvervsaffald fra virksomheder og industri, 

som suppleres med biomasseaffald og i begrænset omfang 

importaffald (restaffald fra sortering).

Mængden af restaffald fra husholdninger påvirkes primært 

af stigende udsortering til genanvendelse, hvor kravene 

øges, bl.a. ved implementering af EU krav om genanven- 

delse af 65 % i 2035, som implementeres i dansk lovgivning 

i 2020. 

Mængden af forbrændingsegnet erhvervsaffald påvirkes 

pt. primært af behandlingstakster og i mindre grad af øget 

udsortering til genanvendelse, idet kravene til udsortering 

af erhvervsaffald til genanvendelse også forventes at blive 

skærpet. Vestforbrændings behandlingstakster er pt. blandt 

de laveste i landet.

Der vurderes pt. ikke at være risiko for ikke at kunne sikre 

fuld udnyttelse af forbrændingskapaciteten og dermed fuld 

produktion af affaldsvarme og el, som grundlag for opfyldel-

se af varmeforsyningsforpligtelser. 

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

henblik på at sikre og optimere afsætning af den produce-
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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.

Beredskab 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 fx. AV Miljø/KMC (Kalvebod Miljøcenter).

Beredskab, 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 yder- 

ligere, fx. af udfald på spidslastkedler eller hos de varme- 

leverandører 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.

Forurening/miljøforhold, overordnet
Alle Vestforbrændings hovedaktiviteter er omfattet af myn-

dighedstilladelser, herunder bl.a. miljøgodkendelser, som 

bliver opretholdt og tilpasset virksomhedens udvikling og 

aktuelle aktiviteter. Forbrændings- og deponeringsaktivi-

teter, 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.

Forurening/miljøforhold anlæg, Glostrup,  
Høje-Taastrup og Frederikssund (CSR)
Der er ikke identificeret relevante væsentlige risici i relation 

til miljøforhold, som ikke er omfattet af Miljøbeskyttelses- 

loven og Varmeforsyningslovens bestemmelser om affalds-

behandling, herunder affaldsforbrænding og –energiproduk-

tion, Vestforbrændings gældende myndighedsgodkendelser, 

den vedtagne miljøpolitik og det certificerede miljøledelses-

system. 

Der forventes som udgangspunkt ikke identificeret relevante 

væsentlige risici i relation til Klimaloven eller den kommen-

de udmøntning heraf.

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.

Forurening/miljøforhold, deponier
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.

Afsætning af genanvendelige materialer
Indsamlede genanvendelige materialer afsættes på det 

europæiske marked. Vestforbrænding følger aktivt det 

europæiske afsætningsmarked og er løbende i tæt dialog 

med hovedaktører og anlæg. Det europæiske marked er i de 

seneste år blevet presset som følge af Kinas stop for import 

af udsorteret affald til genanvendelse, som bl.a. også har 

betydet at amerikansk affald tilgår det europæiske marked – 

men også af stigende mængder europæisk affald udsorteret 

til genanvendelse, som følge implementering af øgede krav 

til genanvendelse.

Markedets umiddelbare udfordringer med at understøtte 

den politiske målsætning om cirkulær økonomi følges nøje 

både lokalt og nationalt, herunder også perspektiver - og 

udfordringer - for større forsyningssikkerhed ved etablering 

af et ”hjemmemarked” for visse genanvendelige materialer. 

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

rådgiver - DPO” til Datatilsynet som offentlig virksomhed. 

Der er udarbejdet en fortegnelse samt vedtaget en Person-

datapolitik, som fastlægger retningslinjer for Vestforbræn-

dings måde at behandle personoplysninger på. Endelig er 

der indgået Databehandleraftaler med de samarbejdspart-

nere, hvor dette er påkrævet. Databehandleraftaler audite-

res årligt.

GDPR/DPO-audit
Der er i 2019 udført DPO-audit for Vestforbrænding, inden 

for 4 udvalgte temaer: GDPR-organisering, risikobaseret til-

gang, brug af leverandører, der er databehandlere og brugen 

af internt udførte aktiviteter, som led i at sikre, at reglerne 

kendes og efterleves (fx. medarbejderuddannelse). Auditor 

fremhævede bl.a. at Vestforbrænding har dokumenteret, at 

risici for de registreredes rettigheder er kortlagt og anven-

des på en måde, som understøtter mulighed for et effektivt 
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arbejde med persondatabeskyttelse og har designet  

rolle- og ansvarsfordelingen af arbejdet med persondata på 

en måde, som understøtter mulighed for et effektivt arbejde 

med persondatabeskyttelse. DPO-auditten gav ikke anled-

ning til væsentlige observationer. 

Vestforbrænding har i 2019 ikke modtaget eksterne henven-

delser vedrørende læk af data.

GDPR, persondataforordning; kryptering af bærbare og 
stationære PC’er
For nærværende er alle Vestforbrændings PC’er adgangs-

sikret med passwords, idet bærbare PC’er desuden er 

forsynet med DNA-spor, som gør, at de i tilfælde af tyveri vil 

kunne henføres til Vestforbrænding. 

Som et led i indsatsen for yderligere at reducere risikoen for 

uvedkommendes adgang til data, er der igangsat en udrul-

ningsplan, som sikrer kryptering af harddiske på alle Vest-

forbrændings PC’er, såvel bærbare som stationære maski-

ner. Krypteringen sikrer at data ”låses”, såfremt harddisken 

fjernes fra PC’en. I tilfælde af tyveri mm. vil det således ikke 

være muligt at få adgang til data på maskinen. Udrulningen 

afsluttes i udgangen af februar 2020.
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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 

2018. 

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.

Resultatopgørelsen

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-/underdæk-

ning. 

• Afgifter; afgifter ved forbrænding af affald som resultere 

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/til-

godehavende. 

• Nul-ordninger: Ordninger der hvert år nulstilles og 

driftsføres straks, med efterfølgende opkrævning/udbe-

taling til kommunerne.

Skat
Vestforbrænding er et interessentskab ejet af de 19 ejer-

kommuner, og er som interessentskab ikke selvstændigt 

skattesubjekt.

Balancen

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 erhvervet mod vederlag indregnes til kostpris på 

købstidspunktet. Tildelte kvoter fra myndigheder  

(gratiskvoter) indregnes til 0 kr. CO2 kvoter afskrives i takt 

med den faktiske udledning af CO2. I det omfang den faktiske 

udledning overstiger de tildelte og erhvervede CO2 kvoter, 

indregnes dagsværdien pr. balancedagen af de yderligere 

CO2 kvoter som selskabet er forpligtet til at afregne, som en 

forpligtelse under andre hensatte forpligtelser. Værdien af 

CO2 kvoter opgøres under hensyntagen til om CO2 kvoterne 

forventes solgt på et aktivt marked eller anvendt. Eventuelle 

tab og gevinster ved salg indregnes i resultatopgørelsen.

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 

kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden. Alle 

øvrige finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgø-

relsen. 
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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. 

I forbindelse med overgang til omkostningsbaseret regn-

skab er kostprisen for bygninger i Glostrup optaget til den 

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

Vi har med stor succes energi- 
nyttiggjort trykimprægneret træ fra  
kommunernes genbrugsstationer 
og opnået en CO2 reduktion på ca. 
14.000 ton pr. år – i stedet for at 
eksportere eller deponere
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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 

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 

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 års-

regnskabsloven. Egenkapitalen er dog ikke nødvendigvis et 

udtryk for selskabets ”fri egenkapital”. Idet Vestforbrænding 

er omfattet af ”hvile i sig selv” begrebet, kan egenkapitalen 

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

fremover.

Pensionsforpligtelse
For pensionsforpligtelser foretages hvert år en aktuar-

mæssig 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 deponer 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. Hensatte forpligtel-

ser med forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen 

måles til tilbagediskonteret værdi.

I det omfang at de udledte CO2 kvoter overstiger de CO2 

kvoter, der er tildelt fra myndigheder, indregnes løbende 

en forpligtelse samt en omkostning i resultatopgørelsen 

svarende til værdien af de CO2 kvoter, det vil være nødven-

digt at erhverve for at afvikle forpligtelsen. Tilsvarende 

indregnes en forpligtelse i det omfang, at besparelseskrav 

fastsat i henhold til Energispareaftalen ikke overholdes og 

det vil være nødvendigt at erhverve kvoter for opfyldelse af 

besparelseskravet. 

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 
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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.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, 

der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver om-

fatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelsen
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.

Vi har fokus på hvor og hvor-
dan vi kan forbedre både 
arbejdsgange og fysiske for-
hold på alle vores anlæg og 
arbejdspladser, fordi et godt 
og sikkert arbejdsmiljø er 
højt prioriteret
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RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2019

i 1.000 kr. Note 2019 2018 

Omsætning 1 1.163.438 1.121.820

Regulering over/underdækning -8.047 9.463

Afgifter  -206.626 -171.875

Nettoomsætning 2 948.765 959.408

Værdi af eget arbejde 10.763 10.614

Produktionsomkostninger -258.389 -326.966

Andre eksterne omkostninger -273.282 -279.905

Personaleomkostninger 3 -207.562 -202.780

Af- og nedskrivninger -173.460 -180.860

Driftsresultat  46.835 -20.489

Resultat associerede virksomhed -52 107

Finansielle indtægter 21.166 15.896

Finansielle omkostninger -39.347 -42.032

Årets resultat  28.602 -46.518
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Vi undersøger løbende mulighederne 
for at kunne minimere mængden af 
restprodukter fra forbrændings- 
processerne og potentialer for at  
kunne genanvende fx mineraler og  
metaller
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BALANCE

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver i 1.000 kr. Note 2019 2018 

Immaterielle anlægsaktiver 4 29.135 11.492

Grunde og bygninger 370.014 371.586

Produktionsanlæg og maskiner 229.637 265.059

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.265.040 1.223.925

Materielle anlægsaktiver under udførelse 292.172 304.494

Materielle anlægsaktiver 4 2.156.863 2.165.064

Kapitalandele i associerede virksomhed 2.532 2.584

Andre værdipapirer og kapitalandele 25 25

Finansielle anlægsaktiver 5 2.557 2.609

Anlægsaktiver i alt 2.188.555 2.179.165

Reservedelsbeholdning 31.532 23.561

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 153.053 169.252

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 22.936 23.209

Andre tilgodehavender 30.172 76.351

Underdækning vedrørende Kommuneservice 2.946 3.945

Periodeafgrænsningsposter 6 25.018 24.283

Tilgodehavender i alt 234.124 297.040

Værdipapirer 795.002 859.223

Likvide beholdninger 21.011 66.158

Omsætningsaktiver i alt 1.081.669 1.245.982

Aktiver i alt 3.270.225 3.425.147
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Balance pr. 31. december 2019

Passiver i 1.000 kr. Note 2019 2018

Indskudskapital 7 313.155 313.155

Reserve for Energi og Distribution fra tidligere år 645.167 691.685

Årets resultat overført til reserve for Energi og Distribution 8 28.602 -46.518

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter -44.855 -50.848

Egenkapital  942.070 907.474

Hensættelser til pensioner 18.897 17.796

Andre hensatte forpligtelser 9 85.360 86.631

Hensatte forpligtelser 104.256 104.427

Gæld til finansieringsselskab 1.538.425 1.593.614

Langfristede gældsforpligtelser 10 1.538.425 1.593.614

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 10 197.376 188.746

Leverandørgæld af varer og tjenesteydelser 83.125 217.348

Gæld til associerede virksomheder 4.344 9.909

Anden gæld 236.749 242.528

Overdækning vedrørende Kommuneservice 76.915 73.722

Periodeafgrænsningsposter 12 86.965 87.379

Kortfristede gældsforpligtelser 685.474 819.632

Gældsforpligtelser i alt 2.223.899 2.413.246

Passiver i alt 3.270.225 3.425.147

Finansielle 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 2019

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 indskud-

skapitalen 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 

Forsyningstilsynet, om end der nu på 11. 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.

i 1.000 kr. Indskudskapital
Energi og 

Distribution
Dagsværdi af  

sikringsinstrumenter
I alt

Egenkapital pr. 1. januar 2019 313.155 645.167 -50.848 907.474

Resultatdisponering 28.602 0 28.602

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter 0 0 5.993 5.993

Egenkapital pr. 31. december 2019 313.155 673.769 -44.855 942.070
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelse 2019

i 1.000 kr. Note 2019 2018 

Driftsresultat 46.835 -20.489

Af- og nedskrivninger 173.460 180.860

Hensatte forpligtelser -171 941

Ændring i driftskapital 21 -88.130 118.186

Mellemtotal 131.994 279.498

Finansielle indtægter 21.114 16.003

Finansielle omkostninger -39.347 -42.032

Pengestrømme vedrørende drift i alt 113.761 253.469

Køb af immaterielle anlægsaktiver -23.486 -8.576

Salg af immaterielle anlægsaktiver 908 205

Køb af materielle anlægsaktiver -160.483 -181.413

Salg af materielle anlægsaktiver 159 5.370

Køb og salg af finansielle anlægsaktiver 52 -107

Køb og salg af værdipapirer 64.221 -137.437

Pengestrømme vedrørende investeringer i alt -118.629 -321.958

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -190.280 -180.054

Lånoptagelse 150.000 302.100

Pengestrømme vedrørende finansiering i alt -40.280 122.046

Ændring i likvider -45.148 53.556

Likvider primo 66.158 12.601

Likvider ultimo 21.011 66.158
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NOTER

Note 1: Segmentoplysninger

i 1.000 kr. 
Energi og 

Distribution
Kommune-

service
Stabs- 

funktioner I alt
Intern  

omsætning
Års- 

regnskab

Omsætning 735.239 499.393 8.791 1.243.423 -79.985 1.163.438

Regulering over/ 

underdækning
0 -8.047 0 -8.047 0 -8.047

Afgifter -206.626 0 0 -206.626 0 -206.626

Nettoomsætning 528.613 491.346 8.791 1.028.750 -79.985 948.765

Værdi af egen arbejde 10.763 0 0 10.763 0 10.763

Produktionsomkostninger -136.953 -181.464 -835 -319.252 60.863 -258.389

Andre eksterne  

omkostninger
-115.798 -229.095 52.489 -292.404 19.122 -273.282

Personaleomkostninger -84.678 -70.534 -52.350 -207.562  0 -207.562

Af- og nedskrivninger -154.297 -11.068 -8.095 -173.460 0 -173.460

Driftsresultat 47.650 -815 0 46.835 0 46.835

Finansielle indtægter 20.272 894 0 21.166 0 21.166

Finansielle omkostninger -39.320 -79 0 -39.399 0 -39.399

Årets resultat 28.602 0 0 28.602 0 28.602
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Note 2: Nettoomsætning

Note 3: Personaleomkostninger

 2019 2018

i 1.000 kr. Omsætning

Regulering 
over/under-

dækning Afgifter
Netto 

omsætning Omsætning

Regulering  
over/under- 

dækning Afgifter
Netto  

omsætning

Energi og 

Distribution
735.239 0 -206.626 528.613 693.936 0 -171.875 522.061

Kommune- 

service
499.393 -8.047 0 491.346 520.128 9.463 0 529.591

Stabs- 

funktioner
8.791 0 0 8.791 6.929 0 0 6.929

I alt 1.243.423 -8.047 -206.626 1.028.750 1.220.993 9.463 -171.875 1.058.581

Intern  

omsætning
-79.985 0 0 -79.985 -99.173 0 0 -99.173

I alt 1.163.438 -8.047 -206.626 948.765 1.121.820 9.463 -171.875 959.408

I lighed med tidligere år, er der medtaget 12.513 t.kr. (2018 9.358 t.kr) i omsætningen, som er eget elforbrug.

Denne indtægt er medtaget under produktionsomkostninger.

i 1.000 kr. 2019 2018 

Løn og gager -171.572 -165.545

Pensionsomkostninger -25.468 -23.848

Andre sociale omkostninger -925 -1.572

Andre personaleomkostninger -9.597 -11.815

-207.562 -202.780

Heraf samlet vederlag til:

Direktion og bestyrelse -3.563 -2.476

Heraf pensionsomkostninger -465 -272

Gennemsnitlig antal medarbejdere 328 330

I vederlag til Direktion og bestyrelse er indregnet selskabets forpligtelse til fratrådt Direktion i aftaleperioden.
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Note 4: Immaterielle- og materielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

i 1.000 kr. CO2 kvoter Software
Imm. anlægsaktiver 

under opførsel  I alt

Kostpris 01.01.2019 0 60.451 0 60.451

Tilgang 32.575 105 6.440 39.120

Overførsel 0 6.440 -6.440 0

Afgang -15.634 -1.397 0 -17.031

Kostpris 31.12.2019 16.941 65.599 0  82.540

Af- og nedskrivninger 

01.01.2019
0 -48.959 0 -48.959

Tilgang 0 -4.935 0 -4.935

Afgang 0 489 0 489

Af- og nedskrivninger 
 31.12.2019

0 -53.405 0 -53.405

Regnskabsmæssig værdi 
 31.12.2019

16.941 12.194 0  29.135

Materielle anlægsaktiver

Grunde og 
bygninger

Produktionsanlæg 
og maskiner

Andre anlæg drifts-
mat. og inventar

Mat. anlægsaktiver 
under opførsel

I alt

Kostpris 01.01.2019 537.307 2.539.826 1.744.745 304.492 5.126.370

Tilgang 405 0 1.708 168.528 170.641

Overførsel 15.006 40.948 114.738 -170.692 0

Afgang -159 0 0 -10.156 -10.315

Kostpris 31.12.2019 552.559 2.580.774 1.861.191 292.172 5.286.696

Af- og nedskrivninger 

01.01.2019
-165.721 -2.274.767 -520.820 0 -2.961.308

Tilgang -16.824 -76.370 -75.331 0 -168.525

Afgang 0 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger 
31.12.2019

-182.545 -2.351.137 -596.151 0 -3.129.833

Regnskabsmæssig værdi 
31.12.2019

370.014 229.637 1.265.040 292.172 2.156.863

Heri indeholdte finansielt 

leasede aktiver
324

I kostprisen indeholdte  

renteomkostninger
62.192



Vestforbrænding årsrapport 2019 47

Note 5: Finansielle anlægsaktiver

i 1.000 kr.
Kapitalandele i associerede 

virksomheder
Andre værdipapirer og 

kapitalandele
Kostpris 01.01.2019 1.379 25

Kostpris 31.12.2019 1.379 25

Op- og nedskrivninger 01.01.2019 1.205 0

Afgang -52 0

Op- og nedskrivninger 31.12.2019 1.153 0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 2.532 25

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

I/S AV Miljø, Hvidovre 50%

I/S SMOKA, København 50%

Afatek A/S, Roskilde, 20 %

Andre værdipapirer og kapitalandele:

Dansk Restprodukthåndtering Amba, Odense, 9%
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Note 6: Periodeafgrænsningsposter

Note 7: Indskudskapital

Note 8: Forslag til resultatdisponering

i 1.000 kr.  2019 2018 

Øvrige omkostninger      25.018 24.283

i 1.000 kr.  2019 2018 

Der er ikke sket ændringer i indskudskapitalen de seneste 5 regnskabsår

Indskudskapital 31.12 313.155 313.155

i 1.000 kr.  2019 2018 

Overført til reserve for Energi og Distribution 28.602 -46.518
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Note 9: Andre hensatte forpligtelser

Hensættelsen til efterbehandling af lukkede deponier  

udgørende 42.651 t.kr.  pr. 31. december 2019 er opgjort 

med udgangspunkt i den forventede efterbehandlings  

periode for deponierne multipliceret med de årlige 

omkostninger hertil.   

   

Selskabet har pr. 31. december 2019 skønnet at den reste-

rende hensættelses periode til efterbehandling af depo- 

nierne udgør 23 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 42.708 t.kr. pr. 31. 

december 2019 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 forud- 

definerede (tilfredsstillende) tilstand, som fremgår af miljø-

godkendelsen for anlægget.  

i 1.000 kr. 2019 2018
Efterbehandling af deponier 42.651          44.149 

Nedrivning af anlæg 42.708          42.482 

85.359 86.631

Hensættelse  31.12.2019

Resterende efterbehandlingstid 33 år (+10 år)          60.801

Resterende efterbehandlingstid 23 år          42.651 

Resterende efterbehandlingstid 13 år (-10 år)          24.501

Note 10: Langfristede gældsforpligtelser
i 1.000 kr. 2019 2018 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 197.376 188.746

Langfristet del af gæld til finansieringsselskab 1.485.669 1.534.579

Dagsværdi af sikringsinstrumenter 52.755 59.035

1.735.800 1.782.360

Nominel værdi af langfristede gældsforpligtelser 1.683.045 1.723.325

Efter mere end 5 år forfalder (2025-2043) 946.180 934.948
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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
Nominel værdi 

31.12.2019

Løbetid < 1 år

Lån 42.366 0 53.125 22.360 79.524

Renteswap (variabel til fast) 83.913 13.915 -33.723 -22.360 -41.744

Rente og valutaswap (variabel til fast) 37.781 0 0 0 -37.781

Nettoeksponering 164.060 13.915 19.401 0 0 197.376

Løbetid 1-5 år

Lån 153.996 0 214.016 101.126 70.351

Renteswap (variabel til fast) 274.581 19.704 -134.048 -101.126 -59.111

Rente og valutaswap (variabel til fast) 11.240 0 0 0 -11.240

Nettoeksponering 439.818 19.704 79.967 0 0 539.489

Løbetid 6-10 år

Lån 116.857 0 206.858 6.996 0

Renteswap (variabel til fast) 108.359 0 -101.363 -6.996 0

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

Nettoeksponering 225.217 0 105.494 0 0 330.711

Løbetid 11-20 år

Lån 187.492 0 311.436 0 0

Renteswap (variabel til fast) 80.516 0 -80.516 0 0

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

Nettoeksponering 268.008 0 230.920 0 0 498.928

Løbetid 21-30 år

Lån 76.956 0 39.585 0 0

Renteswap (variabel til fast) 0 0 0 0 0

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

Nettoeksponering 76.956 0 39.585 0 0 116.541

1.174.059 33.618 475.368 0 0 1.683.045

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

og den aktuelle rentekurve på balancedagen tilbagediskonteret til 31.12.2019.   
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Note 11: Finansielle instrumenter

I langfristede gældsforpligtelser indgår negativ dagsværdi 

af rente/valutaswap med 52.755 t.DKK og

under andre tilgodehavender indgår positiv dagsværdi af 

valutaswap med 265 t.DKK. 

     

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 26.653 t.EUR 

og 763.012 t.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.

     

Restløbetiden for rente- og valutaswap modsvarer løbetiden 

på lånene og restløbetiden er på mellem 3 – og 20 år.

Efter aftalernes indgåelse er renten faldet, hvorfor selskabet 

har indregnet et urealiseret netto værditab på 

44.855 t.DKK på egenkapitalen, og der er i årene 2010-2013 

indregnet 7.635 t.DKK i resultatopgørelsen. 

Afhængigt af den fremtidige udvikling i renten og valutaen 

på de indgåede rente og valutaswap vil hele eller dele 

af det urealiserede værditab blive indregnet i resultatopgø-

relsen.  

     

Kontrakterne til rente- og valutasikring har pr. balancedagen 

en positiv dagsværdi på 265 t.DKK og en samlet 

negativ dagsværdi på 52.755 t.DKK, der er sammensat 

således:

Type
i 1.000 kr. Valuta Modpart Hovedstol Rente Rest løbetid Dagsværdi 
Valutaswap DKK/EUR Nordea 49.066/6.569 4,0675% 2 år -265

Renteswap EUR Nordea 6.569 4,2700% 2 år 2.230

Renteswap DKK Nordea 46.147 3,3670% 6 år 5.343

Renteswap DKK Nordea 83.792 1,4160% 20 år 9.670

Renteswap DKK KommuneKredit 258.717 1,3980% 14 år 21.113

Rente-og valutaswap DKK/EUR KommuneKredit 66.582/8.914 3,5700% 2 år 2.820

Renteswap DKK KommuneKredit 43.494 0,2510% 6 år 449

Renteswap DKK Danske Bank 44.789 0,1720% 5 år 466

Renteswap EUR Danske Bank 4.601 0,4810% 2 år 337

Renteswap DKK Danske Bank 86.988 3,8575% 6 år 10.327

52.490
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Note 12: Periodeafgrænsningsposter

Note 13: Pantsætninger

Note 14: Kontraktlige forpligtelser

Note 15: Kautions- og eventualforpligtelser

Pr. 31. december 2019 var kr. 110.771.378 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. 2019 2018 

Forudfakturering 85.119 83.872

Renter 1.846 3.507

86.965 87.379

i 1.000 kr. 2019 2018 

I/S Vestforbrænding har kautioneret for:

AV Miljø, nedlukning og efterbehandling 84.620 83.179

Samlet kautioneret beløb 84.620 83.179

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 2020 til 2025 er der indgået operationelle leasingaftaler vedrørende biler på: 3.811

For årene 2020 til 2021 er der indgået huslejeforpligtelser på: 1.943

I/S Vestforbrænding har selvskydnergarantier pr. 31/12-2019 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:

Oplysninger om nærtstående parter
I/S Vestforbrændings nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter interessentskabskommunerne og I/S Vestfor-

brændings direktør og bestyrelse

De øvrige nærtstående parter kan specificeres som følger:
I/S SMOKA - associeret virksomhed

I/S AV Miljø - associeret virksomhed

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. 2019 2018 

Revision 281 275

Revision af diverse opgørelser og erklæringer 259 114

Andre ydelser end revision 667 370

1.207 759
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Note 19: Opgørelse af CO2 kvoter

Note 20: Kvoter efter Energispareaftalen

Kvoteenhed 2019 2018 

Kvotebeholdning primo -71.216 -78.553

Tildelte kvoter 84.939 103.260

Udledte kvoter indeværende år -194.397 -188.783

Udledte kvoter regulering tidligere år -14.431 -2.357

Købte kvoter 278.958 84.307

Mellemværende med distributionsselskaber (CTR/VEKS) 10.458 10.910

94.311 -71.216

Forbruget af kvoter er skønnet, idet den faktiske udledning først verificeres og overføres primo året efter og senest med 

udgangen af marts 2020.

Pr. 31.12.2019 udgør værdien af I/S Vestforbrændings beholdning af CO2 kvoter 16.941 t.kr., værdien er indregnet som et 

immatrielt anlægsaktiv.

Kvoteenhed MWh 2019 2018 

Kvotebeholdning primo 7.195 30.327

Tildelt energibesparelsesmål -20.139 -23.723

Indberettet energibesparelsesmål 3.542 6.743

Korrektion til indberetning 2018 -88 -6.152

-9.490 7.195

Indberettet energisparemål er skønnet, da den endelig opgørelse for 2019 ikke foreligger.

Pr. 31.12 2019 udgør hensættelsen kr. 0
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Note 21: Ændring i driftskapital

i 1.000 kr. 2019 2018 

Ændring i reservedelslager -7.971 -1.125

Ændring i tilgodehavender 62.916 11.919

Heraf dagsværdiregulering af renteswap -286 -159

Ændringer i leverandører mv. -142.788 107.551

-88.130 118.186
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