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Tilfredsstillende regnskab for 2021
NK-Forsyning fik i 2021 et overskud på 45,4 mio. kr. Det fremgår af årsregnskabet for NK-Forsyning A/S, der er moderselskab
i forsyningskoncernen. Regnskabet blev fremlagt og godkendt
på den ordinære generalforsamling 5. maj 2022. Resultatet er
i overensstemmelse med forventningerne og anses for at være
tilfredsstillende.
Overskuddet bruges til at finansiere de store investeringer, der i
året løb op i totalt 151,8 mio. kr. – heraf er størstedelen foretaget i spildevandsselskabet og mindre andele i vandselskabet og
elnettet.
Der er tale om investeringer i nødvendig forsyningsinfrastruktur,
til transport af spildevandet og den efterfølgende rensning samt
transport af drikkevand og digitalisering af hele hjemtagning af
målerdata og forbrugsafregningen over for forbrugerne. For elnettet er der investeret en del i øget digitalisering og netovervågningssystem til forsat sikring af den høje forsyningssikkerhed,
som kendetegner NKE-Elnets eldistribution. Investeringer i ny

teknologi til optimering af driftsstyringen samt på IT-området er
i vækst for at følge med den øgede digitalisering samt den stigende fokusering på IT-sikkerhed, som hele forsyningsbranchen
har fokus på, og hvor der opleves større og større trusler.
I 2021 opstartede vandselskabet en SMS-service til forbrugere,
hvor der kunne konstateres et unormalt vandforbrug eller direkte lækage, som de fjernaflæste målere kan registrere. Forbrugerne er glade for vores henvendelser, som oftest bevirker, at
der bliver taget affære, og forbrugeren dermed undgår en større
økonomisk overraskelse. Denne forbrugerservice vil NK-Vand
søge at forbedre yderligere i 2022 og fremad.
Serviceselskabet har i gennemsnit haft 65 fuldtidsansatte, hvilket
er uændret i forhold til året før.
Regnskaberne for alle fem selskaber i NK-koncernen er offentliggjort på vores hjemmeside.

Sig velkommen til Envafors
Multiforsyningsselskaberne NK-Forsyning og SK Forsyning stifter nu et fælles serviceselskab, som fra i dag er en realitet. Det
vil fremadrettet primært være Envafors, som kunderne møder, når de er i kontakt med forsyningsselskaberne i Næstved
og Slagelse Kommuner. I det fælles selskab vil der stadig være
fokus på effektiv, sikker og bæredygtig forsyning.
Sammen bliver vi stærkere
Vi vælger at gå sammen for at opnå en endnu mere effektiv, robust og bæredygtig drift af NK-Forsyning og SK Forsyning. Efter
grundige drøftelser besluttede de to forsyningsselskaber i 2021,
at de ville samle aktiviteterne i deres serviceselskaber i ét fælles
serviceselskab. Der etableres derfor med dagens selskabsdannelse
her og nu fælles opgaveløsning inden for kundeservice, økonomi
og koncernservice.
”Vi bliver meget mere robuste, når vi står sammen. Derfor er vi
utroligt glade for, at det er lykkedes at blive til en samlet enhed”,
siger formand for bestyrelsen i Envafors, Anders Gjesing og fortsætter: ”Ved at lægge vores to serviceselskaber sammen får vi
som én samlet enhed et endnu bedre udgangspunkt for at servicere kunderne og stå stærkere som aktør i forsyningsbranchen.
Og så dækker vi jo i fællesskab et meget stort geografisk område –
mere end 1.250 km2 – mod f.eks. Københavns kun ca. 180 km2”.
Vores kunder har været vant til at kende os som NK-Forsyning eller
SK Forsyning – det lokale forsyningsselskab. Fremover vil næsten
165.000 borgere få Envafors som kontaktpunkt til deres forsyningsselskab.
Envafors ejes ligeligt – og bygger på ligeværdighed
Sammenlægning af serviceaktiviteterne bliver gennemført ved fusion af selskaberne NK-Service A/S og SK Service A/S med Envafors
A/S som det nye, fælles selskab. Det nye selskab ejes ligeligt af

de to forsyningskoncerner. Sammenlægningen er selskabsretligt
effektueret med virkning fra 25. maj 2022 og med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2022.
”Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan byde velkommen til Envafors,
som vores nye ansigt udadtil”, siger næstformand for bestyrelsen i Envafors, Ole Drost og fortsætter: ”Vi har gennem de sidste
måneder været i gang med forberedelsen til sammenlægning af
systemer og processer. Et arbejde, der inden for de kommende
måneder også vil blive meget synligt for vores kunder”.
Der er stadig en del ting, som skal rettes til, blandt andet en ny
hjemmeside og en fælles profil på Facebook, som på sigt vil blive
vigtige elementer i vores ansigt udadtil. Her i opstarten vil man
kunne komme i kontakt med os både på de gamle hjemmesider,
Facebook- og LinkedIn-profiler og på envafors.dk.
Kunderne kan se frem til at have Envafors som leverandør af el,
varme, vand og aftager af spildevand. Med Envafors har vi mere
handlekraft og større muskler til at udvikle nye services og gå ind i
kampen mod de klimaforandringer, som vi ikke blot kan negligere.
Kunderne behøver ikke gøre noget
”Som kunde behøver man ikke foretage sig noget. Samarbejdet
får ingen betydning for aftaler, takster, mv. Kunderne vil fortsat
opleve en leverandør, der har forsyningssikkerhed som hovedprioritet og fokus på god service”, afslutter Anders Gjesing.
For yderligere info, kontakt venligst:
Anders Gjesing, formand for bestyrelsen: 31 42 31 58
Ole Drost, næstformand for bestyrelsen: 29 79 70 91
Henrik Birch, administrerende direktør: 21 71 04 28
Steen Lindhardt, direktør: 22 62 81 97

Fakta om Envafors
Envafors er forsyningsselskab for næsten 165.000 borgere og beskæftiger næsten 200 medarbejdere.
Selskabet får hjemsted i Næstved Kommune. De administrative funktioner – kundecenter, økonomi,
afregning, kommunikation og energirådgivning – vil ligge i Slagelse. Driften, der varetager elnet, drikkevand, varme, og håndterer spildevand, fortsætter, som den plejer og fra de lokationer/anlæg, det er
sket fra hidtil – nemlig både i Næstved og i Slagelse.
Bestyrelsen i Envafors er sammensat således:
Jane Nielsen: Forbrugerrepræsentant (Næstved)
Anders Gjesing: Formand (Næstved)
Josh Bjørkman: Forbrugerrepræsentant (Slagelse)
Ole Drost: Næstformand (Slagelse)
Kenneth Martin Hansen: Medarbejderrepræsentant (Næstved)
Lars Erik Clausen (Næstved)
Leif Clausen: Medarbejderrepræsentant (Slagelse)
Lis Tribler (Slagelse)
Få en forsmag på Envafors’ univers på hjemmesiden. Her kan du også finde en animationsfilm, der
viser navnet Envafors’ oprindelse, hvis du er nysgerrig på dette.

NK-Forsyning har fået ny bestyrelse
NK-Forsyning har på sin ordinære generalforsamling, som fandt
sted 5. maj 2022, fået en ny bestyrelse for den kommende fireårige periode. Det sker med baggrund i kommunalvalget 2021,
hvor byrådet udpegede 5 politisk valgte bestyrelsesmedlemmer.
Desuden har der i foråret 2022 været afholdt valg af 2 forbrugerrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.
Den nye bestyrelse ser således ud:
Politisk valgte
• Anders Gjesing (formand)
• Lars Erik Clausen (næstformand)
• Brian Hornbek
• Aligo Francis
• Robert Hansen
Forbrugervalgte
• Jane Nielsen
• Lars Juul Jensen
Medarbejdervalgte
• Kenneth Hansen
• Lisbeth Bruun Henriksen

Ny bestyrelse er en enhedsbestyrelse
Den nye bestyrelse for NK-Forsyning er en enhedsbestyrelse. Det
vil sige, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i alle koncernselskabernes bestyrelser.
Der vil som tidligere blive afholdt selvstændige bestyrelsesmøder
for NK-Forsyning A/S og datterselskaberne NK-Spildevand A/S,
NK-Vand A/S, NKE-Elnet A/S og NK-Service A/S. Sidstnævnte er
i øvrigt nu nedlagt og erstattet af Envafors A/S, der er et fælles
serviceselskab for NK-Forsyning og SK Forsyning. Og i tillæg til de
enkelte selskaber, kan der nu afholdes fælles bestyrelsesmøder
grundet personsammenfald i bestyrelserne.
Den nye enhedsbestyrelse, som NK-Forsyning i praksis allerede
har tilnærmet sig over en periode på flere år, indebærer først og
fremmest en mere effektiv afvikling af møderne, højere engagement og transparens og dermed en mere rationel og effektiv
drift i bestyrelsesarbejdet.

Ny formand har ro i maven
Blå bog
Navn: Anders Frederik Gjesing
Alder: 45 år

Pu ha. Man bliver helt svedt, når man læser Anders Gjesings blå
bog. Og så er der endda kun tale om den korte udgave. Manden
selv lægger da heller ikke skjul på, at han egentlig gerne så, at døgnet havde 28 timer.

Uddannelse:
• Cand. scient. pol. fra Københavns Universitet
• Excecutive MBA fra CBS

Men ellers er der ingen stress at spore, da intervieweren dukker op
på hjemadressen i Klosterlunden – lettere forsinket fordi den nye
bebyggelse tilsyneladende endnu ikke er opdateret på alle GPS’er.

Selvstændig med egen virksomhed, Gjesing Consult.

Tværtimod bliver der serveret dejlig stærk kaffe i designerrigtige Royal Copenhagen-krus uden hank ledsaget af lækre hjemmebagte
cookies. Cookies, som datteren har stået for, fortæller Anders og
kaster sig ud i en impulsiv, men meget engageret small talk om et
helt andet emne, end interviewet egentlig skulle dreje sig om.

Jobs:
• Ørestadsselskabet (Metro og byudvikling). Direktionssekretær.
• Dansk Byggeri. Erhvervspolitisk konsulent.
• PBS. Public affairs manager vedr. kritisk infrastruktur.
• Danske Bank. Public affairs manager.
• Dansk Metal. Kommunikationschef.
Indvalgt i Næstved Byråd ved kommunalvalget i 2021 for Socialdemokratiet. Medlem af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget og
§17 Udvalg for Unge og Uddannelse. Formand for NK-Forsyning.
Medlem af bestyrelserne for Næstved Havn og Næstved Erhverv.
Desuden er Anders Gjesing formand for Hjerteforeningen i Næstved og landsformand for Cykling uden alder (dem med de røde
cy-kelrickshaws på plejehjemmene).

Sådan er han åbenbart. Og så kan man måske bedre forstå de mange gøremål, som han uafladeligt engagerer sig i.
Men tilbage til udgangspunktet – NK-Forsyning og det nye Envafors-samarbejde.
Vi løfter bedre i fællesskab
”NK-Forsyning er, hvad forsyningsselskabet altid har været: Borgernes garanti for høj forsyningssikkerhed, som er styret af lokale
kræfter og interesser,” siger Anders Gjesing.

”Det nye samarbejde, som vi har etableret med Envafors, er i princippet et fælles serviceselskab, hvor alle administrative funktioner
udføres. Forventningen er, at vi herved kan opnå synergier.
”Vi har brug for at blive mere effektive. Og mere robuste – ikke
mindst i forhold til IT- og cyber-sikkerhed. Dertil kommer, at den
større organisation i Envafors alt andet lige vil give et bedre fagligt
miljø og gøre det lettere at fastholde og rekruttere de rette kræfter.

”Jeg er ret optaget af at etablere en bæredygtig forsyning. I
NK-Forsyning bekender vi os generelt til en række af FN’s verdensmål, når det gælder bæredygtighed. Og personligt ønsker
jeg at understøtte denne udvikling.”
”Desuden ser jeg gerne et stærkt fokus på klimaområdet – specielt ved at være på forkant med udfordringer på spildevandsområdet i forhold til f.eks. ekstremregn.”

Millimeterlige samarbejde
Anders Gjesing er ikke bange for at blive skizofren, når det gælder,
hvilken kasket han skal tage på i forhold til NK-Forsyning og Envafors, hvor han sidder som formand begge steder.

”Og så skal vi blive endnu bedre til at kommunikere ud til vores
interessenter og klæde vores kunder på til at forstå, hvorfor det
ikke er en gratis omgang at have rent vand i hanen, få renset sit
spildevand og have strøm i kontakten. I den sammenhæng er
det også vigtigt at formidle gode råd til rettidig omhu,” pointerer
Anders Gjesing.

”Personligt har jeg ro i maven vedrørende den nye organisationsform. Det skal tolkes som et kvalitetsstempel til det forberedende
arbejde op til etableringen af Envafors.”

Bæredygtighed udlever den nye formand for NK-Forsyning i øvrigt selv privat. Sammen med hustruen flyttede han i 2019 til
Klosterlunden, hvor parret byggede et såkaldt +energihus.

”Jeg vil gerne pointere, at der er lagt op til et ligeværdigt samarbejde. I de første fire år er det mig, der tegner samarbejdet på bestyrelsesniveau, med Ole Drost fra SK Forsyning som næstformand. Om
fire år bliver det derimod SK Forsyning, der udpeger formanden. Og
sådan bliver det fremover – vi skiftes hver 4. år.”

”Beregningerne siger, at vi udleder minus 290 kg CO2 om året
– baseret på jordvarme, solceller på taget og et stort batteri i
skuret. I praksis betyder det, at vi køber vindbaseret strøm om
vinteren og leverer en del overskudsproduktion fra vores solceller
retur forår, sommer og efterår.”

”Jeg tror på, at vi løfter bedre i fællesskab.”

Fokusområder
Når det gælder fokusområder, er den nye formand for NK-Forsyning særligt interesseret i tre forhold.

God selskabsledelse
Der tales meget i disse år om ’den professionelle bestyrelse’, og
flere brancheforeninger har i den forbindelse udgivet en række
anbefalinger – det såkaldte kodeks for god selskabsledelse (også
kaldet corporate governance) – til inspiration for de lokale bestyrelser.
”Bestyrelsen i NK-Forsyning har siden 2019 årligt forholdt sig
til begrebet god selskabsledelse,” fortæller adm. direktør Steen
Lindhardt. ”Det er sket med afsæt i den ejerstrategi, som Næstved Kommune har vedtaget for selskabet, samt et sæt anbefalinger, som vores brancheforening DANVA har udviklet med udgangspunkt i principperne for god governance i aktieselskaber
tilpasset de helt særlige vilkår for forsyningsselskaber.”
”Bestyrelsen har forholdt sig til anbefalingerne efter det såkaldte
’følg eller forklar’-princip, hvor vi årligt forholder os til anbefalingerne og angiver, hvorvidt vi følger dem – og hvis ikke, forklarer
vi, hvorfor vi ikke gør og redegør for, hvordan vi i stedet har valgt
at indrette os.”

”Generelt følger vi de fleste anbefalinger. Men især på et enkelt
område er det ikke lykkedes at komme helt i mål. Det gælder andelen af kvindelige medlemmer i selskabets bestyrelse. I den nye
enhedsbestyrelse er der således kun to ud af i alt ni medlemmer,
der er kvinder. Procentuelt er det lidt bedre end i den foregående bestyrelse. Men sammensætningen er imidlertid resultatet af
demokratiske valgprocesser, som virksomheden ikke har indflydelse på, hvorfor det ikke giver mening f.eks. at opsætte måltal
for dette område,” siger Steen Lindhardt.
Hele kodekset med tilhørende forklaringer i forhold til anbefalingerne fremgår af NK-Forsynings hjemmeside. Her kan du
også læse mere om, hvad kodeks for god selskabsledelse i det
hele taget er for en størrelse.

Forventer ikke store udfordringer
inden for elnettet de næste 10 år
Bortset fra almindelig vedligeholdelse forventer NKE-Elnet ikke de
store udfordringer de næste 10 år, når det gælder elforsyningen af
de ca. 18.000 bolig- og erhvervskunder i det meste af Næstved by,
som udgør bestanden af kunder i NKE-Elnet.
Det fremgår af en netop offentliggjort netudviklingsplan for NKE-Elnet, som er udarbejdet i henhold til nye retningslinjer fra Energistyrelsen.
Formålet med netudviklingsplanen er at skabe gennemsigtighed
for alle markedsaktører om den fremtidige udvikling og behovene
i distributionsnettet og dermed skabe klarhed over behovet for investeringer og såkaldte fleksibilitetsydelser i de næste fem til ti år.

Den væsentligste udvikling kommer til at ske inden for vej- og søtransport, der primært omfatter opladning af elbiler, hvor der forventes et 9,3 % højere forbrug årligt. Derimod forventes kun en
beskeden stigning i forbruget af el til individuelle varmepumper i
selskabets forsyningsområde. Det skyldes, at de fleste naturgasområder, som ellers ville være potentielle aftagere af strøm, forventes
konverteret til fjernvarme (inden for NKE-Elnets forsyningsområde).

Planen lægger særlig vægt på den distributionsstruktur, som er
nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye belastninger, herunder ladestandere til elbiler. Netudviklingsplanen beskriver ligeledes anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet,
energilagring og andre ressourcer, som netvirksomheden skal bruge som alternativ til systemudvidelse.
Netudviklingsplanen fungerer dermed som et instrument til at sikre
koordinering af netudviklingen på distributions- og transmissionsniveauet og således samlet set bidrage til at understøtte en samfundsøkonomisk fornuftig udvikling af elforsyningsnettet i Danmark.
For NKE-Elnets vedkommende ser fremskrivningen af elforbruget i
de kommende år således ud:

Når det gælder solceller (taganlæg, forventes bestanden ikke at udvikle sig nævneværdigt i de kommende år i NKE-Elnets forsyningsområde, og derfor vil solcellernes bidrag til det samlede elforbrug
reelt falde fremadrettet.
Hele netudviklingsplanen kan downloades via vores
hjemmeside.

Fuglebjerg Renseanlæg er blevet
opgraderet
NK-Forsyning har i midten af maj indviet en større udvidelse og
forbedring af renseanlægget i Fuglebjerg. Bl.a. er der bygget en
efterklaringstank, som skal gøre anlæggets drift mere stabil og
sikker. Samtidigt bliver det mere robust i forhold til klimahændelser i form af ekstremregn. Det har også bevirket, at anlæggets
kapacitet er øget. Den øgede kapacitet udnyttes til en bedre kvælstoffjernelse.
Endelig er der investeret i nye styringstavler og måleudstyr til opsamling af data, som bl.a. skal optimere renseanlæggets energieffektivitet og sikre den førnævnte bedre styring af anlægget – især
ved kraftige regnskyl, fortæller Martin Pedersen. Han er driftsleder
i NK-Spildevand og oplyser, at investeringen i alt har andraget ca.
7,5 mio. kr.

”Vi har i disse år øget fokus på at sikre os mod risikoen for overløb
som følge af den øgede klimabelastning med flere ekstreme vejrhændelser,” siger Martin Pedersen. ”Men vi arbejder også meget
med at opnå en større ensartethed fra renseanlæg til renseanlæg
for herigennem at opnå besparelser på driften til gavn for kunderne.”
”I forvejen er renseanlæg som det i Fuglebjerg ubemandede det
meste af tiden og opereres via online styring fra centralrenseanlægget på Ydernæs i Næstved.”
Udover i Fuglebjerg har NK-Forsyning decentrale renseanlæg i Vallensved, Menstrup og Holme Olstrup.

Stærkt faldende COVID-19-tal i spildevandet
Sammen med 195 andre renseanlæg i Danmark har NK-Forsynings renseanlæg i Næstved, Fuglebjerg og Holme-Olstrup siden
sommeren 2021 flere gange ugentligt målt indholdet af virussen
SARS-CoV-2, der forårsager COVID-19, i spildevandet.
Alle tre steder toppede forekomsterne af SARS-CoV-2 i løbet af
februar i år. Her lå det såkaldte incidenstal (antallet af smittede pr.
100.000 indbyggere) på i omegnen af 1.000 COVID-19 smittede
pr. 100.000 indbyggere. Siden har tallene bevæget sig nedad og

lå ved udgangen af maj på ca. 10. Der forekommer altså stadigvæk COVID-19 i spildevandet.
Spildevandsprøver får større betydning
PCR- og antigen-test har hidtil været de vigtigste værktøjer til at
overvåge coronasmittens udvikling i Danmark. Men i takt med, at
testkapaciteten reduceres, spiller den nationale spildevandsovervågning en vigtigere og vigtigere rolle, når det drejer sig om at
overvåge smitteudviklingen på landsplan og regionalt.

Animationsfilm om, hvordan vi renser spildevand
Vi har i samarbejde med en række andre forsyningsselskaber
fået lavet en animationsfilm, hvor du kan lære, hvad der sker,
når spildevandet kommer ind på vores rensningsanlæg. Der gennemgår det en række forskellige renseprocesser, der opsplitter
spildevandet i forskellige typer af brugbare ressourcer. Det renses på tre måder – mekanisk, biologisk og kemisk.
Se videoen og læs mere om NK-Forsynings spildevandsrensning
på vores hjemmeside.

