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Envafors er kørt i stilling
For 12 administrative medarbejdere i Envafors’ Næstved-afdeling (NK-Forsyning) blev mandag den 15. august 2022 en ganske
særlig dag. Her skiftede de nemlig fysisk arbejdssted til Envafors-afdelingen på Nordvej 6 i Slagelse. Envafors er, som nævnt
i sidste nyhedsbrev, det nye fælles serviceselskab for NK-Forsyning og SK Forsyning.
Skiftet skyldes blandt andet, at det er i Slagelse-afdelingen,
at det nye fælles Envafors-kundecenter har til huse. Men det
kommer kunderne ikke til at mærke det store noget til. Snarere
tværtimod, idet sammenflytningen i det nye kundecenter gør
det muligt at udnytte og fordele ressourcerne bedre.
Udvidede telefontider
Siden mandag den 15. august har vi ændret åbningstiderne hos
Envafors i Næstved. Vi oplever, at meget få gør brug af muligheden for at møde op og få hjælp fysisk, men til gengæld efterspørger mange, at de kan få fat i os på telefonen i flere timer om
dagen, end det har været tilfældet indtil nu.

Vi har derfor udvidet vores telefontider med tre timer om dagen
fra mandag til torsdag og med 1,5 time om fredagen, så telefontiderne fremover hedder:
Mandag-torsdag kl. 8-17 • Fredag kl. 8-13
Vi har dermed sammenlagt udvidet vores telefontider med 13,5
time om ugen. Til gengæld har vi indskrænket vores fysiske åbningstider på Ærøvej 2 til tirsdag og torsdag kl. 9-15.
Envafors fylder mere og mere
I den kommende tid vil Envafors stille og roligt komme til at fylde mere og mere i kundernes møde med os. Bilerne har skiftet udseende, skilte og flag ved bygninger er blevet skiftet, og
i starten af efteråret forventes breve, dokumenter m.v. at skifte
udseende. Nye mailadresser med @envafors.dk forventes også
at komme op at køre i løbet af efteråret.
De sociale medieprofiler vil med tiden blive lagt sammen, mens
en ny fælles hjemmeside først en gang i det nye år vil erstatte
de nuværende hjemmesider for NK-Forsyning og SK Forsyning.

Flere ladestandere til elbiler på vej
Der kommer flere offentlige ladestandere til elbiler i Næstved.
NK-Forsyning har således netop etableret en ny transformatorstation, der skal forsyne fire nye ladepladser på Circle K-tankstationen på Havnegade i Næstved. Efter planen skal den nye
ladestation åbne inden udgangen af september.
Circle K er i øjeblikket i gang med en massiv udrulning af lade
standere på sine stationer. Derudover har selskabet for nylig
vundet et udbud af ladestandere på motorvejsrastepladserne
Tappernøje V og Tappernøje Ø på Sydmotorvejen E47 med 12
ladepladser på hver rasteplads.

”Alle steder er der tale om lynladere,” fortæller Kirsten Grumstrup, der er Communication Manager hos Circle K.
”Vores lynladere har en effekt på 300 kW, og der er plads til,
at to biler kan lade samtidigt. Hvis der er to biler ved samme
stander, deler de effekten og opnår hver en ladeeffekt på op
til 150 kW – efter hvad bilens batteri tillader. Men under alle
omstændigheder sikrer lynladerne, at optankningen går langt
hurtigere, end de fleste elbilsejere ellers er vant til, og at
ladetiden bliver så kort, som bilens batteri tillader.”

Også gang i elbilismen hos NK-Forsyning
Der bliver også flere elbiler i NK-Forsynings/Envafors’ flåde af køretøjer. Samtidig vælger flere og flere medarbejdere en elbil privat. Og dertil kommer, at mange af vores
leverandører og andre gæster i dag ankommer i en ren elbil eller en hybrid-model.
Det er baggrunden for, at NK-Forsyning netop har opsat egne ladestandere ved
centralrenseanlægget på Ydernæs, der også er administrativt hovedkvarter for NKVand og NK-Spildevand.
”Aktuelt har vi etableret fire ladepunkter på vores adresse Ved Fjorden 18” oplyser Alexander Kjærgaard, der er installatør i NK-Forsyning. ”Men det er planen at lave endnu
et par ladepunkter til medarbejdere og gæster.”
I forvejen har NK-Forsyning to ladestandere ved hovedkvarteret på Ærøvej 2, som husets gæster er velkomne til at benytte, plus to interne ladestationer på driftsområdet.

60 år gamle elkabler udskiftes
NKE-Elnet går nu i gang med at udskifte 7,5 km elkabler langs
Slagelsevej og ind til det tidligere elektricitetsværk i Kompagnistræde, hvor der nu er legeplads.
”Der er tale om nogle af de ældste kabler, vi har i vores for
syningsnet,” fortæller Peder Hansen, der er driftsleder i det tidligere NK-Service – nu Envafors’ Næstved-afdeling.

Vidste du, at…
Den første elpære, der lyste i Næstved by med strøm
fra elværket, blev tændt lørdag den 2. oktober 1909.
Ifølge Sjællands Tidende, der dengang i en note registrerede begivenheden, havde der samlet sig et mindre
opløb af borgere uden for Emil Jensens ejendom for
at overvære begivenheden. Få dage senere kunne bagermester Georg Jensen sætte strøm til byens første
elektromotor drevet af strøm fra elektricitetsværket.
Mens elektriciteten tidligt fandt vej fra mast til mast og
ind i boliger og virksomheder i Næstved, så var det stadigvæk gas, der blev brugt til at lyse op i de fleste gadelygter, ligesom det var gassen, der kogte kartoflerne.
(Kilde: Elforsyningen i Næstved 1909-2009)

”De gamle oliekabler blev gravet i jorden i 1954 og er nok de
første kabler, der blev anlagt ind til det gamle elektricitetsværk
i forbindelse med den store omstilling fra jævnstrøm til vekselstrøm i 1950’erne, som krævede tilførsel af strøm udefra. Og
kablerne har nu for længst udtjent deres værnepligt.”
Arbejdet med at udskifte de aldrende kabler påbegyndes d.
27. september og skal være afsluttet inden udgangen af 2022.
Anlægsarbejdet andrager en investering på mere end 8 mio. kr.

Næstved i 1896, 13 år inden
byen fik offentlig elforsyning.

Massescreening har haft stor effekt,
men myndighederne ånder nu lettet op
I 2020 satte Miljøstyrelsen gang i en massescreening af det danske grundvand for sprøjtemiddelrester, hvor der blev testet for
en lang række stoffer, der aldrig er blevet testet for tidligere.
Tredje og sidste runde af massescreeningen er nu afsluttet, og
når Miljøstyrelsen gør status, lyder konklusionen, at der ikke er
sket dramatiske nye fund. Og i det hele taget ånder myndighederne lettet op, idet de gik ind i massescreeningen med en vis
frygt for at finde flere grimme stoffer i grundvandet.

Resultater
• I løbet af den treårige indsats er der screenet for i alt 578 forskellige stoffer, som man ikke tidligere har screenet for.
• Heraf er de 534 stoffer slet ikke fundet i nogen af de 250
prøvesteder landet over.
• 44 stoffer blev fundet få gange, mens 12 stoffer er blevet
fundet så tit i grundvandet, at de er blevet tilføjet listen af
uønskede stoffer, som vandværkerne løbende skal kontrollere deres drikkevand for.
Der findes fortsat stoffer, som er under mistanke for at kunne
forurene grundvandet. Men der findes bare ingen analysemetoder til at detektere stofferne. Ikke endnu i hvert fald. Men der
arbejdes fortsat på at udvikle analysemetoder til foreløbig 117
prioriterede stoffer.

Du kan finde
resultaterne
af vores vand
analyser på vores
hjemmeside.

Vores strategi
er blevet mere
levende

Vi ved godt, at strategier godt kan være
tung læsning for nogle, så derfor har vi
lavet en interaktiv udgave af strategien, så
du selv kan klikke dig rundt og læse de
emner, der har din interesse. Prøv det nye
strategiværktøj på vores hjemmeside.

Du kan læse mere om
den nye vandsektorlov
og få en uddybning af
DANVA’s synspunkter
på D
 ANVA’s
hjemmeside.

Ny vandsektorlov i støbeskeen
Efter flere års tilløb – bl.a. som følge af forsinkelser på grund af
corona-pandemien – er en ny vandsektorlov nu i støbeskeen. Et
udkast til den nye lov lægger op til en række ændringer af især
den økonomiske regulering af og rammevilkårene for danske
vand- og spildevandsselskaber. Lovforslaget har netop været i
høring, og det får mildest talt ikke landets vandselskaber til at
klappe i hænderne.
DANVA, der er vores brancheorganisation, skyder således
lovforslaget ned med følgende hovedkonklusioner:
• Konsekvensen af lovforslaget vil være en endnu mere kompliceret og ugennemskuelig regulering af vandselskaberne. Dette er
i modstrid med den simplificering og afbureaukratisering, som
har været det politiske ønske siden forligskredsaftalen i 2015.
• Vandsektorlovens formål, der blev nedskrevet i 2015, negligeres
i både den økonomiske regulering og lovforslagets tilsynsdel.  
• Lovforslaget koncentrerer magt i centraladministrationen.
Centrale forhold i lovgivningen vil blive unddraget politisk
drøftelse og beslutning. Tilsvarende flyttes bestemmende
indflydelse med effekt for forsyningsforhold og lokalpolitiske
beslutninger til Forsyningssekretariatet. Dette indgreb i indflydelsen for de valgte til Folketinget og kommunalbestyrelserne
er en svækkelse af vores danske demokrati.  

• De økonomiske rammers udformning vil forhindre udførelsen
af samfundsmæssigt, hensigtsmæssige investeringer i eksempelvis klima- og ressourceudnyttelse. Der mangler simpelthen
omkostningsdækning til vandselskabernes investeringer.  
• Lovforslaget lægger samtidig op til en urealiserbar spareøvelse
i vandsektoren. De fremtidige effektiviseringskrav svarer til en
25% reduktion af vandselskabernes nuværende forretning over
de næste 10 år. Det tager ikke højde for, hvad der allerede er
effektiviseret, og det er alarmerende, at man anser det for sandsynligt, at dette kan ske uden konsekvenser for forsyningssikkerhed, klimainvesteringer og vandselskabernes øvrige virke.  
• Lovforslaget vil medføre højere omkostninger for vandselskaberne og forbrugerne, hvilket er i modstrid med de politiske
styresignaler.
”Hos NK-Forsyning bakker vi op om DANVA’s høringssvar,” udtaler adm. direktør Steen Lindhardt. ”Det gælder ikke mindst de
økonomiske rammers udformning og manglen på omkostningsdækning for vandselskabernes hensigtsmæssige investeringer i
klima- og ressourceudnyttelse.”

