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Oversigt over Byrådets repræsentation i selskaber
Byrådet er
repræsenteret i
følgende selskaber
E.ON Varme Danmark

Særlige forpligtigelser

Byrådets
repræsentanter

Selskabets formål er at drive varmedistributionsnet samt sælge varme til slutbrugere inden for rammerne af den til enhver
tid gældende lovgivning. Selskabet kan endvidere udøve anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse
med den førnævnte virksomhed, såfremt sådan virksomhed kan udøves i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.

Lars Thelander
Bostrøm

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de fastsatte rammer i lovgivningen
og vedtægterne.
Ekstraordinære beslutninger skal godkendes af generalforsamlingen, fx.
a) omstruktureringer og frasalg af hele eller dele af virksomheden
b) etablering og nedlæggelse af datterselskaber mv.
c) køb og salg af fast ejendom, væsentlige driftsmidler og andre ejendele
d) indgåelse/ophævelse af længerevarende samarbejdsaftaler
e) fastsættelse og ændring af almindelige leveringsbetingelser
Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
HMN Naturgas
repræsentantskab

Der er kommunal udpegning til de to pladser i repræsentantskabet. Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet.
Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabet. Bestyrelsen træffer beslutninger, der ikke er henlagt til
repræsentantskabet og som ikke hører under den daglige ledelse af selskabet.
Følgende beslutninger kræver Tilsynsmyndighedens godkendelse:
a) Vedtægtsændringer.
b) Ud- og indtræden af interessenter, jfr. § 4, stk. 2 og § 5, stk. 2.
c) Opløsning af interessentskabet, jfr. § 16.
d) Pålæg af yderligere indskud, jfr. § 5, stk. 3.
e) Vederlag til formanden, jfr. § 7, stk. 10.
f) Ansættelse og afskedigelse af revision, jfr. § 8, stk. 2.
g) Oprettelse af eller deltagelse i fællesorganer.
Selskabet HMN naturgas I/S formål er at forestå ledelse og drift af naturgasaktiviteter, herunder distribution af naturgas,
anlæg og drift af distributionsnet, salg af naturgas mv.

John Schmidt
Andersen og Tina
Tving Stauning
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HMN Naturgas er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes af 32 kommuner i Hovedstadsområdet og 25 kommuner i
Midt- og Nordjylland.

Jægerspris
Kraftvarmeværk

Skuldelev
Energiselskab

Der er sat en proces i gang hvor en del af interessentselskabet allerede er frasolgt og der arbejdes på en egentlig afvikling i
indeværende byrådsperiode.
Selskabet er et lokalt kraftvarmeværk. Selskabets formål er at etablere kraftvarmeanlæg og gennem disse anlæg at drive
fjernvarmeforsyning i Jægerspris og omegn, fortrinsvis til andelshavere, samt at sælge elproduktion for på bedste og
billigste måde at sikre fjernvarmeforsyning, eventuelt i samarbejde med andre energiselskaber.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender.
Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af
offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for
vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for ændringerne.
Selskabet er et lokalt energiselskab. Selskabets formål er at etablere og drive fjernvarme-distributionsnet samt el/fjernvarmeproduktionsanlæg for gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Skuldelev. forsyningsområde
fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse i samarbejde med Frederikssund Byråd under hensyntagen til såvel
tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområde skal gældende kommuneplan og varmeplan
respekteres.

Tina Tving Stauning

Nicolai Pandoff

Indenfor budgets rammer antager og afskediger bestyrelsen driftsleder og andet personale, samt træffer aftale om
ansættelsesforhold, honorering m.m.

Movias
repræsentantskab

Bestyrelsen har på selskabets vegne og efter godkendelse af Frederikssund kommunalbestyrelse i den periode, hvor der er
stillet garanti, bemyndigelse til at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden
forretning og disposition vedrørende selskabet.
Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Frederikssund
kommunalbestyrelse. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage ændringer i selskabets vedtægter, som er
nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal
på først kommende generalforsamling redegøre for ændringerne.
Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber, og hver kommune deltager i ét trafikselskab.
Trafikselskabet Movia er ejet af de 45 kommuner og to regioner som dækker Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Tina Tving Stauning
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Trafikselskabet Movia skal varetage følgende opgaver:
• Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
• Fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
• Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
• Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbaner.
Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, fordeling af
buslinjer på regionale og lokale buslinjer, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.
Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 323 af 30. marts 2015 om
trafikselskaber med senere ændringer.
Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening
med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.
Buslinjernes fordeling på buslinjer af regional betydning og lokale buslinjer fastlægges af bestyrelsen efter forhandling med
kommunerne og regionerne. Kommunerne bidrager med:
• et tilskud svarende til udgifterne til de lokale busruter
• et beløb til delvis finansiering af den resterende udgift til selskabets administration og drift (fordelt på baggrund af
kommunernes forholdsmæssige andel af det samlede antal køreplantimer).
• Udgifterne til individuel handicapkørsel for kommunens egne borger
• Lokale ruter, som kun betjener en kommune, betales af den pågældende kommune.

Novafos Holding A/S

Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelse m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den
kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse.
NOVAFOS Holding A/S selskab varetager en fælles kommunalopgave. Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive
forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning og spildevandshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver,
herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.
Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager
hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig

John Schmidt
Andersen
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understøtter innovativ udvikling.
Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Fælles Forsyning-koncernen skal
forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 af den samlede kapital
samt minimum seks aktionærer. Dette gælder eksempelvis:
• Valg af formand til bestyrelsen,
• Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Selskabets datterselskaber,
• Ændring af Selskabets vedtægter, og
• Opløsning af Selskabet.
Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst
3/4 af den samlede kapital samt minimum syv aktionærer:
• Udvidelse af forsyningsarterne i Selskabets koncern, og
• Optagelse af en eller flere nye kommuner som medejer(e) (direkte eller indirekte) af Selskabet eller Selskabets
fælles serviceselskab.

I/S Vestforbrændingsbestyrelse

Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af samtlige
aktionærer i Selskabet:
• Beslutninger som kan påvirke aktionærernes lånerammer, eller som kan medføre modregning i aktionærernes
bloktilskud,
• Beslutning om udlodning af udbytte,
• Samlet salg af Selskabets koncern,
• Overdragelse af Selskabets aktier (helt eller delvist) eller kapitalforhøjelse med udstedelse af aktier i Selskabets
datterselskaber til andre end Selskabet,
• Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabets datterselskaber (aktivoverdragelse).
Vestforbrænding er et fælleskommunalt interessentskab ejet af 19 kommuner. Vestforbrændingen tilbyder kommunerne
alle de nødvendige løsninger inden for indsamling og behandling affald fra borgere og virksomheder.
Interessentskabet driver bl.a. jordrensningsvirksomhed, inden for affaldsbehandling - alt under hensyntagen til miljøet.
Endvidere kan interessentskabet varetage andre kommunale forsyningsopgaver end opgaver inden for affaldsbehandling.
Interessentskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.
Hver af de deltagende kommuner vælger et medlem til bestyrelsen og en personlig suppleant.
Til at forestå interessentskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør.

Tina Tving Stauning
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Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af vedtægten. Til vedtagelse
af følgende kræves dog, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom:
a) Beslutning om gennemførelse af investeringer på mere end 38,5 mio. kr. (beløbsangivelsen pristalsreguleres med
prisindeks 112 marts 2006 som basis).
b) Etablering af jordrensning.
c) Etablering af ikke-brugerbetalte ordninger, der finansieres af selskabet, og som stilles til rådighed
for alle tilsluttede kommuner, hvis udgiften overstiger 1,1 mio. kr. årligt eller et engangsbeløb på 1
mio. kr. (beløbsangivelsen pristalsreguleres med prisindeks 112 marts 2006 som basis).
d) Etablering af/deltagelse i selskaber. Undtaget er deltagelse i aktieselskaber, hvor Vestforbrændings
kapitalindskud er 6,6 mio. kr. og derunder (beløbsangivelsen pristalsreguleres med prisindeks
112 marts 2006 som basis).
e) Køb af fast ejendom.
f) Udnyttelse af forbrændingskapaciteten ud over 500.000 tons om året på Vestforbrændings anlæg
på Ejby Mosevej 219, Glostrup.
g) Beslutning om varetagelse af andre kommunale forsyningsopgaver end opgaver inden for affaldsbehandling.
I forhold til tredjemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser der påhviler interessentskabet.
Bestyrelsen kan dog indstille, at lån optages helt eller delvist uden solidarisk hæftelse.

I/S Vestforbrændingsdelegerede

Mad til hver dag I/S

Interessentskabets anlægsudgifter finansieres ved optagelse af lån, og/eller ved indskud fra interessenterne og/eller af
interessentskabets egenkapital. Interessentskabets øvrige udgifter finansieres af de takster, som generalforsamlingen og
bestyrelsen fastsætter for modtagelsen af affald.
Ved beregningen af takster skal der tages højde for den betaling, som interessentskabet måtte opnå for ydelser og
produkter.
Det følger af § 8 i Vestforbrændings vedtægt, at interessenterne på generalforsamlingen er stemmeberettigede i forhold til
indbyggertallet i de enkelte kommuner. Stemmeretten udøves af delegerede, der udpeges af og blandt medlemmerne af
interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Der udpeges en delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere. Hver
delegeret har én stemme.
Der er fem interessenter i selskabet: Frederikssund, Hillerød, Halsnæs, Allerød og Albertslund Kommuner. Selskabets
hjemsted er Hillerød Kommune.
Selskabet skal producere sund mad med mest mulig økologi i madproduktionen i overensstemmelse med de officielle

Jørgen Bech,
Kenneth Jensen og
Lars Thelander
Poul Erik Skov
Christensen og Inge
Messerschmidt
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retningslinjer for madservice til de forskellige målgrupper.
Parterne forpligter sig til, at selskabet varetager deres samlede madproduktion med afsæt i de ydelser, som er omfattet af
leveringsaftalen.
Selskabets øverste ledelse er bestyrelsen. Direktøren deltager i bestyrelsens møder og fungerer generelt som sekretariat.
Den daglige leder kan inviteres til at deltage. Hverken direktøren eller den daglige leder har stemmeret på møderne.
Hver interessent indskyder 250.000 kr. i selskabet, således at den samlede indskudskapital udgør
1.250.000 kr. Hver interessent ejer i kraft af lige store kapitalindskud 20 % af selskabet, uanset forskel i størrelsen af
leverancer til interessenterne.

Fælles beredskabskommission (§60
selskab)

I følgende tilfælde har interessenterne den endelige beslutning:
• Ændring af kontrakten
• Selskabets opløsning
• Optagelse af lån (bortset fra varige kreditter), optagelse af garantiforpligtelser samt køb, salg eller pantsætning af
fast ejendom.
• Udvidelse af selskabet
• Udvidelse af kapitalen
• Salg af større løsøregenstande og indskrænkning af selskabets drift
• Ændringer i erhvervslejekontrakten
Selskabet er berettiget til at foretage sædvanlige dispositioner, der vedrører den daglige drift.
Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015 blev det aftalt at beredskaberne skulle reduceres til højst
20 nye beredskaber med iværksættelse senest 1. januar 2016.
Der blev med derfor virkning fra 1. januar 2016 dannet et § 60 selskab kaldet "Frederiksborg brand og redning".
Beredskabet er et fælles beredskab for de seks kommuner i den vestlige del af Nordsjælland: Hillerød, Halsnæs, Gribskov,
Egedal, Furesø og Frederikssund.
Kommissionen består af borgmestrene for de seks kommuner, politidirektørembedet, en frivillig valgt af og blandt de
frivillige og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne i Frederiksborg Brand & Redning.
Gribskov har i 2019 meddelt at de ønsker at udtræde af Frederiksborg brand og redning. Der pågår derfor drøftelser
omkring udtrædelsen. Byrådet fik på mødet d. 29.1.2020 fremlagt sag til orientering om tidsplan og proces for det videre

John Schmidt
Andersen
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arbejde. D. 13.5.2020 blev fremlagt sag for Økonomiudvalget vedr. Gribskovs udtræden.
Selskabets formål er at drive et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot for Egedal og Frederikssund kommuner samt udføre
opgaver i tilknytning hertil, som efter lovgivningen kan varetages af selskabet. Hjælpemiddeldepotet sikrer anskaffelse,
udbringning, reparation og returnering af hjælpemidler.
Byrådet godkendte på mødet d. 29.4. ændring til vedtægerne for § 60 Selskabet Hjælpemiddeldepotet I/S samt tilknyttet
serviceaftale og administrationsaftale.

Byrådets
repræsentanter

Inge Messerschmidt
(Byrådet beslutted d.
29.4. at det ønskes
at der indgår to
repræsentanter fra
hver kommune i
bestyrelsen fra
næste valgperiode,
samt at der udpeges
nye suppleanter til
disse. Det
undersøges om de
udpegede
suppleanter kan
indgå i
bestyrelsesarbejdet
på nuværende
tidspunkt)

