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Så er der udskrevet valg
Fra søndag den 15. oktober kl. 9.00 til tirsdag den 31. oktober kl.
23.59 kan forbrugere i NK-Vand og/eller NK-Spildevand få indflydelse på vandselskaberne ved at deltage i valget af to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til bestyrelserne i de to selskaber.
Valget gælder for en 4-årig periode, der starter 1. januar 2018.

Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en husstand,
må disse indbyrdes aftale, hvem der skal udøve stemmeretten. Tilsvarende må juridiske personer inden for egne tegningsregler afgøre hvilken fysisk person, der skal udøve stemmeretten vedrørende
erhvervsejendomme.

Ved opstillingsfristens udløb, fredag den 18. september, havde fire
kandidater meldt sig. Det er

Lidt ærgerlig direktør
Steen Lindhardt, der er adm. direktør i NK-Forsyning lægger ikke
skjul på, at han gerne have set flere
kandidater stille op til forbrugervalget.

• Diego Gugliotta, Mogenstrup
• Jane Nielsen, Ravnebjerg
• Jørgen Stange Jensen, Mogenstrup
• Søren Skovbæk Jensen, Fodby
Det betyder, at alle bliver valgt – enten som bestyrelsesmedlemmer eller som suppleanter. De to kandidater, som opnår flest
stemmer, bliver bestyrelsesmedlemmer, og de to øvrige bliver suppleanter.
Forskellige bevæggrunde for at stille op
Ingen af kandidaterne er gengangere fra de nuværende bestyrelser. Og de fire kandidater kommer med lidt hver deres bevæggrunde for at stille op. Dem kan man læse nærmere om på www.
nk-forsyning.dk/forbrugervalg2017. Her præsenterer kandidaterne
sig selv, og der er også nærmere information om, hvordan man afgiver sin stemme.
Valget foregår elektronisk via stemmeportalen www.stemonline.
dk/nk-forsyning, hvor man nemt og enkelt logger ind i stemmeboksen ved hjælp af NemID.

”Jeg er lidt ærgerlig over, at ikke flere har meldt deres kandidatur,” siger
Steen Lindhardt. ”Omvendt er jeg ikke i
tvivl om, at samtlige kandidater brænder for deres sag, så de skal nok komme til at levere en helhjertet indsats.”
”Nu håber jeg så bare, at vi får en pæn
valgdeltagelse. Det er jo første gang, at
valget foregår elektronisk, og det er med lidt spændt forventning,
at vi imødeser, hvordan vælgerne tager imod denne nye afstemningsform.

Har man ikke mulighed for at afgive sin stemme elektronisk
hjemmefra, kan man møde op på NK-Forsynings hovedkontor på Ærøvej 2 i hele afstemningsperioden inden for normal
åbningstid. Husk NemID.

Projektleder med dobbeltrolle
og mange jern i ilden på én gang
Tine Juhl Jørgensen er projektleder i NK-Spildevand. Her har hun
en dobbeltrolle, idet hun både er dybt involveret i den overordnede
planlægning af selskabets klimatilpasning og den mere praktiske
styring af konkrete anlægsprojekter. Begge roller bringer hende
i kontakt med og involverer mange forskellige interessenter, lige
fra myndigheder, rådgivere, entreprenører og interne driftsfolk
over grundejere og andre borgere til kongehuset – det vender vi
tilbage til.
”Når det gælder den overordnede klimatilpasning, så har vi brugt
tre år på at analysere sammenhængen mellem nedbør og afstrømning – bl.a. ved hjælp af nedgravede målere,” forklarer Tine
Juhl Jørgensen. ”Det har ført til, at vi nu har en ajourført kloakmodel.”
”Modellen viser, at der mange steder er problemer med at rumme
de fremtidige regnmængder. Vi regner med, at vi fremover skal
håndtere ca. 30 % mere regnvand i kloaksystemet. Og de 30 %
er ikke jævnt fordelt over året, men kommer som stadigt mere
intensiv regn.”
”På baggrund af de overordnede målinger er vi i gang med at fokusere på udvalgte områder, hvor vi vurderer forskellige løsningsmuligheder. Det kunne fx være separatkloakering, hvor regnvand

og kloakvand adskilles i to separate systemer med direkte udledning af regnvand til recipienten (fx en å eller kanalen ved Næstved
Havn). Men det kunne også dreje sig om etablering af bassiner eller lokal håndtering af regnvand, fx i form af nedsivning.”
”I forbindelse med det såkaldte Campus-projekt ved Munkebakken og de forestående byggerier af kontor- og P-huse ved stationen har vi til eksempel valgt at anlægge en ny kloakledning ned
gennem Farimagsvej, som munder direkte ud i en endnu større
såkaldt afskærende ledning.”
Den anden kasket
Tine Juhl Jørgensen, der er uddannet ingeniør og har arbejdet
med kloakering i Næstved Kommune siden 2001 – de seneste
syv år i NK-Spildevand. Hun kalder det selv et privilegium både at
være med i den overordnede planlægning og den udførende fase.
Nu tager hun for en stund kasketten af som overordnet klimatilpasnings-planlægger og tager i stedet projektleder-kasketten på i
forhold til det konkrete anlægsprojekt.
”At anlægge en kloakledning er ikke som at grave et nyt telefonkabel ned,” pointerer hun indledningsvis. ”For det første tager et
kloakeringsprojekt som det, vi lavede i Farimagsvej, ca. 6 måneder

at udføre. Og når vi skal grave 4-5 meter ned i 2 meters bredde er
der mange forhold at tage hensyn til.”
”Derfor starter planlægningsarbejdet typisk op til et halvt år
forud for det egentlige anlægsarbejde. Først kontakter vi andre
ledningsejere – herunder fjernvarme-, vand- og telefonselskaber for at undersøge mulighederne for at opnå synergier, så man ikke
behøver at grave vejen op mere end én gang.”

så de kongelige gæster kunne ankomme standsmæssigt uden at
skulle forcere en byggeplads. Men det klarede vi også, og projektet blev afsluttet i slutningen af 2016 – i god tid før der begyndte
at komme andre entreprenører i området.”

”Det førte bl.a. til, at vores egen vandforsyning (NK-Vand) benyttede lejligheden til at udskifte en aldrende og lettere skrøbelig
hovedvandledning i Farimagsvej. Desuden lagde vi omkring området ved Campus-byggeriet flere trækrør på tværs af vejen, som
efterfølgende kan bruges til at trække ledninger under vejen uden
at behøve at grave den op igen.”
Royalt besøg gav stress
Kontakt til de kommende bygherrer i området er også et vigtigt
element i forberedelserne. Det har bl.a. ført til en ændring af kloaklinjeføringerne ved Udlændingestyrelsens forestående byggeri,
som har givet et friere råderum i forhold til byggefeltet. Og naturligvis har busselskaber og kommunens vejfolk også skullet tages
i ed forud for anlægsarbejdet.
”Generelt føler jeg, at vi har været på forkant med arbejdet under
hele projektet,” siger Tine Juhl Jørgensen. ”Men det gav dog lidt
stress, da vi kort efter at være gået i gang, blev opmærksomme
på, at Kählers skulle åbne deres nye hovedkontor med kongeligt
besøg. Derfor måtte vi skynde os ekstra meget med at få den første del af projektet gjort færdigt og få lagt asfalt på denne del,

Lige nu er Tine Juhl Jørgensen stærkt involveret i anlægget
af den såkaldte ’Omfartsvej for spildevand’, som er en del af
klimatilpasningen i Næstved. Den afskærende ringledning
går fra renseanlægget på Ydernæs, langs Ringvej Øst og videre langs den gamle Suså-arm til den krydser ved Rønnebækkens udmunding og stort set følger bækken til Birkehegnet.

Projektet indebærer bl.a., at ledningen skal krydse igennem
flere parklignende haver, hvilket naturligvis har ført til en dialog med de implicerede lodsejere. I forhold til den oprindelige linjeføring har dialogen med lodsejerne resulteret i flere
justeringer af forløbet, så det bl.a. er lykkedes at undgå at
skulle fælde et stort og flot valnøddetræ.

NK-Vand tinglyser vandledninger
I de seneste år har NK-Vand gennemgået tinglysningerne af selskabets vandledninger med henblik på at få orden på eksisterende og manglende tinglysninger. Gennemgangen har resulteret i, at
der er fundet mellem 600-650 ikke tinglyste ledninger, som NKVand har skønnet det vigtigt at få tinglyst. Derfor har selskabet
netop kontaktet de pågældende med henblik på at indgå en aftale
om tinglysning, som i øvrigt sker uden omkostning for de implicerede grundejere.
”Tinglysning er nødvendig for at sikre registrering af ledningens
tilstedeværelse – ikke mindst for fx at undgå fremtidige overgrav-

ninger af vandrør,” forklarer Anders Mark Jensen, der sammen
med Rikke Løvgren er tovholdere på processen.
”Dybest set drejer det sig om at opnå den bedst mulige forsyningssikkerhed. Derfor håber vi naturligvis på et godt samarbejde
med de implicerede grundejere,” pointerer Anders Mark Jensen.
Tinglysningen registreres i den digitale tingbog og sikrer, at fremtidige ejere/købere af ejendommene også bliver opmærksomme
på ledningens tilstedeværelse. Projektet laves i samarbejde med
Landinspektørfirmaet LE34 A/S, der bistår NK-Vand i processen
og gennemfører den endelige tinglysning.

Ny EU-forordning sætter persondata
under lup i NK-Forsyning
Den 25. maj 2018 træder en ny EU-persondataforordning i kraft.
Den indebærer en stramning af den danske persondatalov, som
den erstatter. Forordningen bevirker, at alle virksomheder og organisationer, der indsamler, registrerer, behandler og opbevarer
personoplysninger, skal leve op til en række nye og/eller skærpede krav.

”Første fase omfatter kortlægning af alle de persondata, vi arbejder med”, fortæller Louise. Derefter skal vi analysere, hvilke
processer disse data indgår i – både i forhold til medarbejdere og
borgere. Og i sidste fase skal vi dokumentere, at vores måde at
håndtere oplysningerne på er helt i overensstemmelse med den
nye persondataforordning.”

Det er baggrunden for, at NK-Forsyning har iværksat en omfattende udredning omkring organisationens håndtering af persondata
– både i forhold til medarbejdere og kunder. Formålet er at sikre,
at NK-Forsyning i alle henseender lever op
til de nye krav.

”Det er hel sikkert en opgave, som kommer til at fylde meget af
kalenderen helt frem til, den nye forordning træder i kraft”, understreger Louise Anine Kampp.

Opgaven med at sikre compliance i forhold
til de nye regler er lagt i hænderne på Louise
Anine Kampp, der i juni 2017 blev ansat som
kommunikationsmedarbejder i NK-Forsyning. Hun lægger ikke skjul på, at det bliver
en stor opgave.

Drikkevandet hos NK-Forsyning er fri for
giftrester fra roe-ukrudtsmiddel
Ukrudtsmidlet chloridazon har historisk har været anvendt i
landbruget ved dyrkning af roer, løg og rødbeder. Men til trods
for at ukrudtsmidlet nu har været forbudt i mere end 20 år, er
pesticid-rester fra midlet for nylig pludseligt og ganske overraskende dukket op i drikkevandet fra foreløbig op imod 20 danske
vandværker i mængder, der overstiger grænseværdierne ganske
betydeligt.

På den baggrund har NK-Forsyning valgt at teste samtlige 15
aktive vandboringer og de to vandværker – Hjelmsøværket syd
for Ringsted Pindsobroværket sydvest for Haslev – der forsyner
Næstved med drikkevand, for giftrester fra det gamle ukrudtsmiddel til roer.
”Det har vi gjort, fordi vi hos NK-Forsyning lægger stor vægt på
forbrugersikkerhed og vandkvalitet,” udtaler driftsdirektør Peter
Hougaard. ”Vi er derfor meget tilfredse med at kunne sige, at der
ingen spor af ukrudtsmidlet er i drikkevandet i vores forsyningsområde.”
”De 45.000 forbrugere, som NK-Forsyning leverer drikkevand til,
kan derfor trygt drikke deres vand med en viden om, at de har en
vandkvalitet, der er helt i top,” siger Peter Hougaard. Han oplyser
samtidig, at analyse for rester af chloridazon fremover vil blive
indarbejdet som en fast rutine i forbindelse med de løbende analyser af drikkevandet.

