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Lille prisstigning på takster for
vand og spildevand i 2022
Vores bestyrelser har d. 4. november godkendt taksterne for vand,
spildevandsafledning og tømningsordning i 2022. Vi forventer, at
Byrådet ligeledes godkender dem på byrådsmødet d. 21. december.
I både NK-Vands og NK-Spildevands budget for 2022 er taksterne
baseret på en fuld udnyttelse af indtægtsrammen, men alligevel
bliver de samlede omkostninger til drift og anlæg højere end indtægterne, hvilket betyder, at lånefinansiering bliver nødvendigt
for at dække investeringsbehovet.

for 2021 og udgør således 996,25 kr. pr. ordinære tømning med
en stor bil og 1.402,50 kr. for tømning med en lille bil, traktor
eller slamsuger. Taksten for forgæves kørsel er også uændret på
947,50 kr.
Tariffer for el
NKE-Elnets nuværende tariffer fortsætter foreløbigt frem til 31.
marts 2022.
Alle priser nævnt er inkl. moms og afgifter.

Takster for vand
Den variable takst stiger en smule fra 16,96 kr. pr. m3 i 2021 til
17,16 kr. pr. m3 i 2022, og det faste, årlige bidrag pr. måler stiger
fra 881,56 kr. til 888,44 kr. for den mest udbredte målertype Qn 2,5.
En typisk familie i en almindelig husstand har i gennemsnit et forbrug på ca. 100 m3 pr. år, og med stigningen i taksterne vil et
forbrug på 100 m3 give en samlet prisstigning på lige knap 27 kr.
i vandudgifterne i 2022 sammenlignet med 2021.
Takster for spildevand
Den variable takst stiger nogle få ører fra 52,40 kr. pr. m3 i 2021
til 52,73 kr. pr. m3 i 2022, og det faste, årlige bidrag reguleres
i overensstemmelse med betalingsloven fra 780,60 kr. til 808,43
kr. i 2022.
Ovenstående takster medfører en stigning i vandafledningsudgiften på godt 60 kr. for en husstand med et årligt forbrug på 100
m3 i 2022 sammenlignet med 2021.
Takster for tømningsordningen
Taksterne for 2022 er uændrede i forhold til de godkendte takster

Så er der snart valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne
Fra 15. marts-30. marts 2022 afholder vi valg af forbrugerrepræsentanter, der skal sidde i NK-Forsyning og datterselskabers
bestyrelser de næste fire år – med indtrædelse på de ordinære
generalforsamlinger i maj 2022.
Selskabernes vand- eller spildevandafledningsforbrugere kan
vælge 2 fælles forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og 3 fælles suppleanter, der skal være med til at varetage selskabernes
interesser. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer får samme
rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af bestyrelserne.
Det er som følge af lovgivningen inden for vandforsyningsområdet, at forbrugervalget afholdes, men vi håber, at de
forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer på de respektive generalforsamlinger vil lade sig vælge til bestyrelserne i koncernen
NK-Forsynings øvrige helejede selskaber: NK-Forsyning A/S (moderselskabet) og NKE-Elnet A/S. Det gør vi, fordi vi ønsker en
enhedsbestyrelse til at lede koncernens samlede aktiviteter.
Vi vil desuden gerne opfordre de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til at stille sig til rådighed for at lade sig repræsentere i det sammen med SK-Forsyning A/S ejede serviceselskab,
som er under stiftelse. 1 forbrugerrepræsentant for henholdsvis
NK-Forsyning og SK Forsynings forbrugere vil således blive valgt
til bestyrelsen i det nye fælles serviceselskab.
Ønsker du at stille op?
Der afholdes ca. 6 årlige bestyrelsesmøder af forventet op til 4
timers varighed pr. gang (i alt for alle selskaber), 1-2 heldagsmø-

der årligt, eventuelle møder med ejer, myndigheder og andre interessenter, forberedelse til møderne, samt informationssøgning
om, hvad der rører sig i virksomheden, branchen, lovgivningen
m.v. For arbejdet betales et årligt honorar, som fastsættes på
den første ordinære generalforsamling i maj.
Kandidater, der ønsker at stille op til forbrugervalget, kan gøre
det fra d. 12. januar-9. februar 2022 via vores elektroniske valgportal, som vi linker til fra vores hjemmeside, når valgportalen
åbner for opstilling af kandidater d. 12. januar.
Alle myndige personer kan stille op til valget – det vil sige, at det
ikke er et krav, at man skal være kunde hos NK-Forsyning eller
bo i vores forsyningsområde for at stille op som kandidat. Det er
dog et krav, at kandidaten anbefales af minimum 10 fysiske personer (stillere), som alle er myndige og forbrugere hos NK-Forsyning A/S, og en husstand kan kun være stiller for én kandidat.
De godkendte kandidater offentliggøres på valgportalen d. 15.
februar. Hver husstand i NK-Spildevands og NK-Vands forsyningsområde har én stemme til selve valget i marts. Når valget
er gennemført, er de to kandidater, som får flest stemmer, valgt
som forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. De kandidater,
som får 3., 4., og 5. flest stemmer, er valgt som suppleanter i
rækkefølge efter stemmetal.
Yderligere information om forbrugervalget vil være at finde på
vores hjemmeside i løbet af uge 1.

Ingen pesticider i vores drikkevand
I uge 41 blev vores Hjelmsølille Vandværk i flere medier blevet
nævnt som værende blandt de vandværker, hvor der er fundet
pesticidrester i vandet i Næstved Kommune. Derfor kommer her
vores forklaring på, hvad der er op og ned i sagen:
Der er i én vandprøvetagning fra én af de 6 grundvandsboringer
til Hjelmsølille Vandværk d. 9. januar 2019 registreret rester af
et pesticidstof, der hedder Mechlorprop, som er et tidligere udbredt ukrudtsmiddel, der minder om eddikesyre*. Det er ikke
fundet i den samme boring (eller nogen andre boringer) sidenhen og var heller aldrig registreret der før denne ene dag. Vi har
derfor en klar formodning om, at prøven på den ene eller anden
måde er blevet forurenet.
Næstved Kommune er tilsynsmyndighed på området, og deres
faglige ansvarlige vurderede lige som os dengang i 2019, at der
var tale om en forurenet prøve og altså en fejl, da pesticidrester
i et grundvandsreservoir ikke sådan kommer og går. Er det nået
ned til grundvandet, vil det fortsat kunne måles i de efterfølgende prøver.
Vi leverer kun rent drikkevand til forbrugerne
Under alle omstændigheder er der aldrig blevet sendt vand ud til
forbrugerne fra Hjelmsølille Vandværk, der indeholdt pesticidet
over grænseværdien, da vandet fra alle 6 grundvandsboringer
blandes sammen inde på vandværket, så en eventuel pesticidrest
fra den ene boring bliver så fortyndet, at vandet, der sendes ud
til forbrugerne, ikke har indeholdt stoffet over grænseværdien.

Viser vandet i en grundvandsboring sig en dag rent faktisk at
være blevet forurenet af pesticider, så vi ikke kan overholde de
myndighedsfastsatte grænseværdier for drikkevandskvaliteten,
vil denne boring naturligvis blive lukket og taget helt ud af drift,
så den ikke længere kan levere vand til vores vandværker.
Pressens dækning af fundet
Årsagen til, at pesticidfundet nu her næsten tre år efter er blevet nævnt i pressen, er, at Danmarks Naturfredningsforening har
lavet en rapport på baggrund af en søgning i Jupiterdatabasen
efter, hvor der er fundet pesticidrester i hele Danmark. Jupiterdatabasen er det nationale arkiv for geologi og vandanalyser. I
en sådan søgning dukker Hjelmsølille Vandværk op, da data i
Jupiterdatabasen kommer direkte fra laboratorieprøverne.
Vi er utroligt ærgerlige over, at Sjællandske og de andre medier,
samt Danmarks Naturfredningsforening af uransagelige årsager
ikke har fundet det belejligt at høre den part, som de bringer en
påstand om, sådan som det ellers følger af de presseetiske regler. Så kunne vi have forklaret dem, hvordan det hænger sammen, så forbrugerne kunne have undgået unødig utryghed om
kvaliteten af vores drikkevand.
* Mechlorprop har siden 1. juli 1997 ikke været lovligt at
anvende i Danmark andet end i små doser om foråret.

Information om vandprøver har fået nyt format på hjemmesiden
Vi har for nyligt opdateret vores information om kvaliteten af
vores drikkevand på hjemmesiden og synliggør nu i endnu bedre form resultaterne af vores vandprøver. Det har vi gjort med
en kortfattet sammenstilling af vandanalyserne for dem, som

ønsker et kort og præcist overblik, men naturligvis har vi også
fortsat sikret adgang til databaserne med alle målinger, så de
af vores forbrugere, der er mere teknisk interesserede, kan tilgå
prøvesvarene.

Grundvandet screenes for
stadig flere pesticidstoffer
Miljøminister Lea Wermelin har for nylig sat gang i tredje runde af den såkaldte massescreening af grundvandet i Danmark.
Denne gang skal der måles for 87 nye sprøjtemidler og rester fra
sprøjtemidler. Derudover screenes der for 62 pesticidstoffer i det
generelle overvågningsprogram af grundvandet.
Samlet måles der således for i alt 149 pesticidstoffer, hvilket sker
250 forskellige steder landet over alene i år. Resultatet af de nye
massescreeninger forventes at kunne offentliggøres i foråret
2022.
De to foregående massescreeninger har ifølge miljøministeren
afsløret, at der findes pesticidstoffer i vores grundvand, som vi
ikke tidligere har været klar over. Og i kølvandet på de tidligere

massescreeninger er listen over stoffer, der løbende skal tjekkes
for på vores vandværker, blevet længere og længere.
Tre nye stoffer på tjeklisten fra årsskiftet
Allerede fra årsskiftet får de danske vandværker tre nye pesticider at forholde sig til i deres kontrol med drikkevandskvaliteten.
De tre stoffer, der går under navnene metaldehyd, imazalil og
metamitron-desamino, blev alle fundet i forbindelse med den
forrige massescreening af grundvandet, som blev gennemført i
perioden 2019-2020.
NK-Forsynings vandværker tjekker allerede for de nye stoffer, og
der er ikke fundet spor af stofferne i drikkevandet.

Vi vil ikke gå på kompromis med
kvaliteten af drikkevandet
Danskerne vil ikke have, at der bliver gået på kompromis med
kvaliteten af drikkevandet. Det viser en ny undersøgelse foretaget af vores brancheorganisation DANVA. Undersøgelsen viser,
at når danskerne skal vurdere vandselskabernes vigtigste opgaver, så fremhæver de i særlig grad opgaven med at reducere
sundhedsskadelige stoffer og/eller nitrat i drikkevandet.
Hele 55 % af befolkningen prioriterer fjernelse af sundhedsskadelige stoffer højest. Reduktion af kalkindhold samt miljø- og
klimavenlighed ligger næst efter på danskernes ønskeseddel til
vandselskaberne og prioriteres højest af henholdsvis 16 og 15
%. Og kun hver 14. dansker (7 %) mener, at vandselskabernes
vigtigste opgave er at reducere prisen på ydelserne eller forbedre
smagen af drikkevandet.

Danskerne ønsker altså ikke, at vandets kvalitet sættes over styr
i jagten på lave vandpriser. F.eks. vil hele 96 % af befolkningen
ikke acceptere klor i drikkevandet, selvom det ville medføre lavere vandtakster. Tværtimod vil et flertal godt betale mere. 53 % er
således villige til at betale over 100 kr. ekstra årligt for at reducere nitratniveauet og pesticider i drikkevandet. Kun 12 % vil ikke
betale for yderligere reduktioner af sundhedsskadelige stoffer.
Kilde: www.danva.dk/nyheder/2021/danskerne-vi-vil-ikke-gaa-paa-kompromis-med-vandkvaliteten

Nyt biografspil i BIO Næstved
I februar, marts og april i år skulle vi som tidligere annonceret
have afviklet et ’toiletspil’ på biograflærredet i BIO Næstved.
Grundet coronarestriktioner, der som bekendt medførte lukkede
biografer, måtte vi udskyde dette.
I januar, februar og marts 2022 håber vi på, at der stadig er
åbne biografer, selv om coronasmitten stiger i samfundet lige
nu. Derfor forsøger vi os endnu en gang med en lille ”reklame”
for det nye toiletspil, som du også allerede nu kan prøve at
spille på vores hjemmeside.
I spillet, som man deltager i med sin smartphone, kan man teste

sin viden om gode toiletvaner og dyste mod familie eller venner i
ventetiden forud for den film, man er inde for at se.
Deltager man i spillet i biografen, kan man vælge samtidig at
deltage i konkurrencen om præmier i form af gavekort til Næstved Cityforening.

Eskeskoven

Insektvenlige regnvandsbassiner
er et hit for bier og sommerfugle
Bier, sommerfugle og andre insekter ser ud til at stortrives på
kanten af flere regnvandsbassiner i NK-Forsynings forsyningsområde. Det viser de første erfaringer med et forsøgsprojekt, hvor
skrænterne til to regnvandsbassiner i Eskeskoven lidt nordvest
for Næstved Megacenter samt i Tappernøje er blevet tilplantet
med bi- og insektvenlige blomsterblandinger og stauder.

Ideen med at beplante skrænterne til regnvandsbassinerne er på
sigt at spare penge til løbende vedligeholdelse af områderne og
samtidig bidrage til en forbedret biodiversitet, hvilket er en vigtig del af NK-Forsynings arbejde med at holde fokus på miljø,
forsyningssikkerhed og bæredygtig drift – bl.a. i henhold til FN’s
verdensmål.

”Regnvandsbassinerne er som udgangspunkt etableret for at
håndtere de stadigt stigende mængder nedbør,” fortæller Michael Larsen, NK-Forsyning, der har stået for projektet.

”De foreløbige erfaringer er gode,” fastslår Michael Larsen. ”Den
eneste rigtige udfordring, vi har haft, var, at en kragekoloni tæt
på Eskemosen gik på rov efter nogle af planterne i regnvandsbassinnet, fordi de tilsyneladende smagte godt. Men det lykkedes at
genplante væksterne og få jaget kragekolonien væk.”

”Skrænterne langs bassinerne blev i oktober 2020 tilplantet med
en kombination af 27 forskellige flerårige blomsterarter og 6-7
forskellige stauder, som sikrer et skiftende blomsterflor hen over
året, men også fra år til år. Og ud over at forsyne vores flyvende
venner med pollen og nektar fungerer nogle af planternes visne
stængler også som insekthoteller og overvintringssted for visse
insektarter,” siger Michael Larsen.

Tilplantningen af skrænterne langs regnvandsbassinerne er sket
i samarbejde med Byblomst ApS.

Født i civilisationens vugge – viderefører nu
forfædrenes tusindårige arv i Næstved
1. oktober for tre år siden startede Josef Kaissar Lazar som nyuddannet maskinmester hos NK-Vand. Men på samme dato i år
tog karrieren en ny drejning, da han blev udnævnt til driftsleder
i vandselskabet. Det var en stor dag, hvor han mødte op til et
fint pyntet kontor og senere til morgenbrød sammen med kollegerne.
”Jeg er meget taknemlig for, at man hos NK-Forsyning så et potentiale i mig, og jeg er stolt over nu at være i en lederstilling.
Men det skræmmer mig ikke. Det ligger naturligt til mig at tage
ansvar og medvirke til forbedringer, der i sidste ende kan blive til
værdi for NK-Forsyning og selskabets kunder,” udtaler 34-årige
Josef Kaissar Lazar.
Født i civilisationens vugge
Oprindeligt er Josef bogstaveligt talt født i civilisationens vugge.
Nærmere betegnet i det tidligere Assyrien, som i dag er en del
af Irak. Et samfund, som – udover at være kendt for at have
opfundet hjulet og verdens første bibliotek – også har flere tusinde års tradition for udvikling af bl.a. systemer og løsninger til
vandforsyning.
Fra Assyrien blev vandforsyningskunsten i første omgang ført til
Grækenland omkring år 500 f.Kr. Derfra videre til Romerriget og
endnu senere med de romerske legioner til Frankrig og England
i århundrederne omkring år nul.
En ny start i Danmark
Den unge maskinmesters familie tilhørte det kristne mindretal af
assyrer i det nordvestlige Irak, som sammen med andre minoritetsgrupper historisk er immigreret fra Irak på grund af uroligheder og de omstændigheder, som landet gik igennem.

Derfor valgte familien Lazar – i lighed med hundredtusindvis af
andre kristne assyrer – at flygte. Og for Josefs vedkommende
endte flugten i 2001 med en ny start i Danmark.
Måske er det nedarvet
”Jeg fik en god start i Danmark, hvor jeg efter afslutning af folkeskolen blev uddannet mekaniker,” fortæller han. Siden læste
han så videre til maskinmester og skrev i øvrigt sin bachelor om
drikkevandsafdelingen i HOFOR, der er Danmarks største forsyningsselskab.
”Jeg har altid haft en stor nysgerrighed, og vand har af en eller
andet grund altid appelleret rigtig meget til mig. Måske er det
nedarvet. I hvert fald er jeg stolt over mine forfædres fortjenester
inden for netop dette område.”
”Men jeg valgte også uddannelsen som maskinmester, fordi
man ikke bliver specialist inden for et lille afgrænset område,
men tværtimod bliver man generalist inden for et stort område.
Det udfordrer nysgerrigheden og måske også ens kreativitet,”
pointerer Josef Kaissar Lazar.
Ny dimension
Privat er Josef gift, og i 2020 blev parret forældre til en lille dreng.
”Det var en ny dimension i mit liv at få barn. Sjovt nok har det
ikke mindst fået mig til at tænke over, hvordan man bliver en
god leder. Det handler jo lidt om både at være styrende og pædagogisk uden at være dominerende.”
”Men heldigvis arbejder jeg jo til daglig med voksne mennesker,” slutter Josef med et smil.

Næstved Centralrenseanlæg

PFAS under grænseværdier fundet i
Næstved Centralrenseanlæg
På baggrund af PFOS-sagen i Korsør tog vi i juni prøver fra centralrenseanlæggets ind- og udløb samt af slammet og fik dem
analyseret for 12 PFAS-stoffer (se faktaboks), herunder PFOS.
Summen af koncentrationerne af disse stoffer var i indløbet til
renseanlægget 17 nanogram pr. liter. I udløbet fra renseanlægget var der 18 nanogram pr. liter. Det er ekstremt små koncentrationer, men da stofferne er meget giftige, skal selv små
mængder tages alvorligt. På Korsør Renseanlæg er der til sammenligning målt op til 1533 nanogram pr. liter i indløbsvandet.
At der er målt en lidt højere koncentration ved udløbet fra
centralrenseanlægget end indløbet, kan skyldes variationer i
indløbskoncentrationerne. Det kan også skyldes analyseusikkerheden, der er stor ved disse ekstremt små koncentrationer.
I slammet kunne ingen af de 12 PFAS-forbindelser detekteres i
juni-prøverne.
Nye prøver med nye grænseværdier
Udviklingen er imidlertid gået stærkt på dette område. Det gælder lovgivningsmæssigt, men også analyseteknisk med stadig
lavere detektionsgrænser.
I oktober udsendte Miljøstyrelsen nye foreløbige, vejledende
grænseværdier for indholdet af PFAS i slam. Der er tale om to

Hvad er PFAS?
PFAS er en gruppe af fluorholdige kemiske forbindelser, der omfatter ca. 4500 forskellige kemiske stoffer. PFOS (perfluoroctansulfonsyre) er et af disse stoffer, og det har – som flere beslægtede stoffer – været anvendt industrielt i årtier. Stofferne har
overfladeaktive egenskaber. Det er slipmidler, der kan gøre overflader smuds- og fedtafvisende. De har – udover brandslukningsskum – haft mange andre industrielle anvendelser, eksempelvis
i forkromningsindustrien, ved imprægnering af tøj, i emballage,
i maling og i lim.

grænseværdier. Den ene er for 4 stoffer, der også bliver brugt til
at fastsætte grænseværdien for drikkevand, med en grænseværdi på 0,01 mg PFAS pr. kg tørstof. Den anden grænseværdi er
summen af test for 22 forskellige PFAS-stoffer, og den lyder på
0,4 mg PFAS pr. kg tørstof. Det er for de 12 stoffer, vi analyserede for i juni, og 10 yderligere stoffer. Vi fik derfor lavet en ny
analyse i november.
Detektionsgrænserne på analysen lavet i november måned er
sænket på alle stofferne siden de første prøver i juni, og denne
gang kunne der derfor godt måles PFAS i vores slam. For de 4
stoffer med den laveste grænseværdi blev der fundet 0,0057 mg
PFAS pr. kg tørstof – altså lidt over halvdelen af den fastsatte
grænseværdi. For de 22 stoffer var indholdet 0,15 mg PFAS pr.
kg tørstof, hvilket kun udgør godt en tredjedel af grænseværdien for disse stoffer.
Vi ved endnu ikke, om tilledningen af PFAS til Centralrenseanlægget udelukkende består af diffuse kilder, eller om der er tale
om enkelte større kilder, der måske kan gøres noget ved. Derfor
vil vi i den kommende tid udtage prøver fra forskellige oplande
og sammenligne disse data. Desuden vil vi udtage og analysere
prøver fra NK-Forsynings mindre renseanlæg. Erfaringerne herfra
vil vi bruge til at overveje eventuelle fremtidige tiltag.

Stofferne er imidlertid meget giftige og meget svært nedbrydelige og akkumuleres derfor i fødekæden. Det er desuden stoffer,
som vores renseanlæg på nuværende tidspunkt ikke kan fjerne fra spildevandet, hvilket bidrager til at forøge mængderne
i naturen. Der er dog ikke fastsat nationale grænseværdier for
PFAS-stoffer i spildevand ved indløb og udløb til renseanlæg.

NK-Forsynings renseanlæg bliver en del
af den nationale epidemiovervågning
Tre af NK-Forsynings renseanlæg er blevet udpeget som teststationer i den fremtidige nationale epidemi- og pandemi-overvågning. Det drejer sig om Centralrenseanlægget på Ydernæs, samt
renseanlæggene i Holme-Olstrup og Fuglebjerg. Spildevandsovervågningen indebærer, at der skal udtages flere spildevandsprøver dagligt fra omkring 200 spildevandsanlæg fordelt over hele
landet.
Baggrunden for det nye tiltag er, at myndighederne har haft gode
erfaringer med et pilotprojekt, som har haft til formål at spore
coronasmitte via spildevandet. Det er nemlig sådan, at smittede

med COVID-19 udskiller virus sammen med afføringen, allerede
inden de udvikler symptomer på sygdommen.
Det gælder ikke kun for COVID-19. Pilotprojektet har således påvist, at det er muligt at finde forskellige varianter af virus, der er
stigende i forekomst, og identificere disse, allerede inden de bliver
dominerende. Derved reduceres risikoen for større smitteudbrud
eller at smitten kommer ud af kontrol.
Det er Statens Serum Institut, som står bag spildevandsovervågningen, og det er også SSI, som finansierer projektet.

Birkebjergcenteret

30 nye ladestandere til hjemmeplejebilerne i Næstved Kommune
I marts 2021 bragte vi en artikel om 11 ladestandere til elbiler, som
vi havde opsat på vegne af Næstved Kommune ved plejecenteret
Symfonien. Vi har netop færdiggjort opsætningen af yderligere to

ladestanderanlæg til Kommunens voksende bilflåde af nye, grønnere hjemmeplejebiler. Hele 30 nye ladestandere er blevet sat i
drift – 14 ved Kildemarkscenteret og 16 ved Birkebjergcenteret.

