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Dit lokale energiselskab
SK Forsyning er det lokale energiselskab i
Slagelse Kommune.
2012 var på alle måder været et travlt og spændende år. Der har været en række store projekter i
gang - nogle af disse er blevet startet op i løbet af
året, mens andre er fortsat fra året før.
Som det fremgår af regnskabstallene på side 13,
var 2012 et økonomisk fornuftigt år for koncernen.
En omsætning på 501 mio. kr. og et overskud på
96,6 mio. kr.
Overskuddet var imidlertid langt fra nok til at
finansiere et meget stort anlægsprogram, så
derfor var det nødvendigt med låntagning - til
især spildevands- og fjernvarmeprojekter. Disse
anlæg har imidlertid en meget lang levetid, så
en delvis lånefinansiering giver god mening.
Om nogle af de store projekter
Det store kloakeringsprojekt, hvor strandområderne i kommunen og det åbne land skal kloakeres,
fortsatte i 2012, hvor det var Keldstrup Strand,
som stod for tur.
I 2013-14 er det Kongsmark Strand, der skal
kloakeres og i 2015-16 er det Stillinge Strand.
Det store vandtransportledningsprojekt, som gør
det muligt at flytte rent drikkevand mellem de tre
eksisterende forsyningsområder i Slagelse, Korsør
og Skælskør byer samt råvand mellem Korsør
og Skælskør fortsatte i 2012. Der resterer nu kun
tilslutning på vandværkerne - et arbejde, som
foregår løbende.
Projektet har haft megen fokus - dels fordi det
har været meget synligt i lokalområdet, dels fordi
der blev gjort nogle meget spændende arkæolo-

giske fund, som har været beskrevet både på SK
Forsynings hjemmeside, i vores kundemagasin
Friske Forsyninger og i de lokale dagblade. Et af
de større fund var en brønd, der kan dateres til
omkring år 400 efter Kristi fødsel.
Slagelse og Agersø rensningsanlæg har været
under udbygning og modernisering i hele 2012.
Eksterne aktiviteter
I 2012 kørte SK Forsyning for første gang en
større el-salgskampagne med fokus på salg af
el til hele Vestsjælland. I kampagnen, der blandt
andet kunne ses på busser, i medierne og på
hjemmesiden, indgik oprettelsen af Energipuljen,
som giver støtte til lokale ildsjæle og deres projekter. Alle lokale ildsjæle kan i princippet søge støtte
fra puljen, hvor uddelingen sker en gang årligt.
De projekter, som SK Forsyning støtter, skal være
til gavn for almenheden og være noget, som alle
borgere i området kan deltage i.
Slagelse Festuge var også i 2012 et fokuspunkt,
hvor SK Forsyning for tredje år i træk var hovedsponsor. Vejret var imidlertid ikke med Festugen,
hvilket betød, at der ikke var så mange besøgende, som vi kunne have ønsket.
Energiforliget
Energiforliget blev vedtaget i Folketinget i marts
2012. Forliget fastlægger, hvordan folketingspartierne forestiller sig, at energiområdet skal udvikle
sig i de kommende år. En af de store følger af forliget er, at energibesparelserne skal forøges. For
SK Forsyning betyder det blandt andet, at vores
energirådgivere skal finde 75% flere besparelser
alene i 2013 og 2014 - et arbejde, som de er i fuld
gang med.

VIDSTE DU AT...?
SK Forsyning er det lokale
energiselskab i Slagelse Kommune
SK Forsynings ydelser leveres inden for vores
forsyningsområde - der er dog en undtagelse, nemlig
el, som vi også sælger til kunder udenfor forsyningsområdet. Vi forsyner knap 55.000 personer med el, godt
46.000 personer med vand, knap 12.000 personer med
varme og aftager spildevand fra hele Slagelse Kommune
borgere - dvs. mere end 77.000 personer.
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SELSKABETS STRUKTUR
Koncernen blev stiftet i 2008. Ved stiftelsen samlede eneaktionæren, Slagelse
Kommune, alle sine aktiviteter inden for el, vand, varme og spildevand i koncernen. Efterfølgende har koncernen erhvervet kommunes gadelysanlæg.

SK Gadelys A/S

Moderselskabet SK Forsyning A/S fungerer som holdingselskab for koncernens egentlige aktiviteter og ejer dens administrationsejendomme.

SK Energisalg A/S

SK Elnet A/S driver netvirksomhed for distribution af el inden for Slagelse
Kommune og Slagelse byer.
SK Energisalg A/S er et forsyningspligtselskab, der køber el på det fri elmarked og primært sælger el til kunderne i eget bevillingsområde men også til
kunder på resten af Sjælland.

SK Vand A/S producerer og distribuerer drikke-vand til kunderne i Slagelse
Kommune.
SK Spildevand A/S transporterer og renser spildevand i Slagelse Kommune.

SK Forsyning A/S

SK Varme A/S producerer og distribuerer fjernvarme til kunderne i Slagelse
Kommune. Forsy-ningsområdet udgøres af Korsør og Slagelse byer.

SK Spildevand A/S

SK Vand A/S

SK Varme A/S

SK Gadelys A/S leverer gadebelysning til Slagelse Kommune.
SK Service A/S beskæftiger sig med entreprenørvirksomhed, administration
og anden virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed. I dette selskab
er alle koncernens medarbejdere ansat.

VIDSTE DU AT...?
Som multiforsyningsvirksomhed opererer SK
Forsyning på en række markeder, der er præget
af forskellige former for regulering og med forskellige udviklingstendenser.
El-netvirksomheden er en monopolvirksomhed
og som følge deraf kraftigt reguleret af staten,
gennem Energitilsynet. Alle landets netselskaber
benchmarkes på kvalitet og effektivitet. På baggrund af resultaterne fastsættes selskabernes
indtægtsrammer, således at de mindst effektive
selskaber og de selskaber, der har haft flest afbrud
i forsyningen, skal reduceres deres omkostninger.
Varmeforsyningen er i delvis konkurrence med
andre opvarmningsformer, især olie og naturgas.
Området er reguleret af staten gennem Varmeforsyningsloven.
Varmeforsyningen er i delvis konkurrence med
andre opvarmningsformer, især olie og naturgas. Området er reguleret af staten gennem

SK Elnet A/S

SK Service A/S

Varmeforsyningsloven. Indenfor eksisterende
fjernvarmeområder er der forbud mod at etablere
nye oliefyr fra 2016 i eksisterende bygninger og i
nye boligområder må der ikke etableres gas- eller
oliefyr fra 2013. Derfor forventes væsentligt større
efterspørgsel på fjernvarme, hvilket SK Forsyning
er ved at forberede både i Slagelse og Korsør.
Vand- og spildevandforsyning er begge monopolvirksomheder og derfor reguleret af staten. Det
sker gennem Forsyningssekretariatet, der varetager håndhævelsen af Vandsektorloven. Området
bærer stærkt præg af, at det er ny lovgivning, der
endnu ikke er “modnet”, og derfor heller ikke har
fundet et reguleringsniveau, der opleves som fair
og retvisende af vandselskaberne. Der stilles i dag
store krav til effektivisering af forsyningerne, og
disse krav til ikke blive mindre i fremtiden. For at
kunne imødekomme kravene vil der sandsynligvis
ske en konsolidering, sådan som det også er set i
el-forsyningen.
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VISION, MÅL OGVÆRDIER
Med udgangspunkt i en overordnet mission om at:
give kunderne i forsyningsområdet en lokal og
sikker forsyning, til konkurrencedygtige priser
og med en tilfredsstillende service har bestyrelsen opstillet en vision for koncernen:
En attraktiv multiforsyningskoncern, der altid
matcher kundernes behov
På baggrund heraf er koncernens strategi – senest
revideret ultimo 2010 – formuleret således:
SK Forsyning A/S i 2020:
Forsyningssikkerhed og bæredygtighed
i international klasse.
Virksomheden ligger i top med hensyn til
uafbrudt forsyning til kunderne og er samtidig
uafhængig af fossile brændsler.
Høj forsyningssikkerhed er et must for, at koncernen er attraktiv for kunderne og for, at den kan
matche kundernes behov. Dette underbygges af
den kundetilfredshedsmåling, der blev gennemført primo 2012. Undersøgelsen viser tydeligt, at
forsyningssikkerheden er langt den væsentligste
faktor for kundernes tilfredshed med koncernen.
Forsyningssikkerheden skal sikres gennem en
effektiv organisation, moderne og bæredygtig
teknologi, vedligeholdte anlæg samt veluddannede
og tilfredse medarbejdere.

Uafhængigheden af fossile brændsler – for så vidt
angår koncernens egenproduktion og egetforbrug
– vil komme gennem udfasning af naturgas i fjernvarmeproduktionen, øget brug af vedvarende
energi til eget forbrug (samtidig med at dette
reduceres) samt konvertering til el- og hybridbiler i
transporten.
SK Forsyning tog et stort skridt hen imod målsætningen med købet af DONG Energy A/S’ kraftvarmeværk i Slagelse den 1. januar 2012, idet værkets el- og fjernvarmeproduktion er baseret på
biomasse.
Endvidere er det koncernens strategi at være en
aktiv og socialt ansvarlig del af det lokalsamfund,
vi er en del af. Dette udmønter sig på flere planer.
Dels har vi indgået en aftale med jobcenter
Slagelse, hvad angår ansættelse af medarbejdere,
dels har vi oprettet Energipuljen, som giver støtte
til lokale projekter, der er til gavn for almenheden i
Slagelse Kommune.
Som et led i arbejdet med at skabe en fælles
virksomhedskultur, har koncernens medarbejdere
formuleret et værdigrundlag. Dette skal være en
guide for den adfærd, alle ansatte har i forhold til
hinanden, til vores kunder og vores samarbejdspartnere. En gruppe medarbejdere arbejder som
værdiambassadører for at sikre, at værdierne er
og forbliver grundlaget for vores måde at agere på.
Værdigrundlaget bæres af disse fire værdier:
Troværdighed
Respekt
Åbenhed
Fornyelse
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VORES KUNDER
Kunderne er vores helt centrale omdrejningspunkt. Det er dem, vi er sat i verden for at
forsyne, og dem vi lever af. Derfor skal de
naturligvis have det bedste, vi kan præstere nemlig så høj forsyningssikkerhed som muligt
og så god service som muligt. Det arbejder
vores medarbejdere på hver eneste dag.
Som et led i at være så tæt på kunderne som
muligt, blev alle medarbejdere med kundekontakt lagt organisatorisk ind under Kundecentret
fra januar 2013. Det betyder, at der er et endnu
tættere samarbejde mellem medarbejderne. Det
betyder endvidere, at de hele tiden holdes orienterede, hvis der er områder, hvor der opstår behov
for særlig fokus.
Mødet med kunderne foregår mange forskellige
steder - i “marken”, i telefonen og virtuelt.
“I marken” foregår kundekontakten ofte i forbindelse med gravearbejder. Dem har vi mange af, og
derfor er det helt essentielt, at vi er gode til at
fortælle kunderne, hvad der skal ske, hvornår og
hvorfor. Det er et område, vi har haft øget fokus
på i de senere år, og dette arbejde fortsætter også
i fremtiden. Dette er blandt andet ensbetydende
med: Breve til berørte kunder, bedre skiltning,
information på hjemmesiden, borgermøder samt
annoncering og pressemateriale i relevante
medier.
Under sloganet: “Energi til Vestsjælland!”
forsøgte vi gennem en større el-salgskampagne i efteråret 2012 at få flere kunder
uden for eget forsyningsområde til aktivt
at vælge SK Forsyning som el-leverandør.
SK Forsynings kundemagasin Friske Forsyninger bliver igen husstandsomdelt
til alle husstande i Slagelse Kommune. Dette er en udløber af en
kundetilfredshedsmåling foretaget
i begyndelsen af 2012. Undersøgelsen synliggjorde, at kendskabet
til magasinet ikke var så højt, som
vi kunne ønske. I Friske Forsyninger
er der blandt andet fokus på:

• Energispareråd
• Gode historier om, hvordan man beskytter sin
bolig mod de forandringer i klimaet, som kan
have katastrofale følger for kundernes boliger
• De gode historier om miljø og energi, hvor det
primært er historier fra lokalområdet
• “De grønne pionerer” har, via cases, siden
magasinets start taget de gode energihistorier
op
Slagelse Festuge er en stor lokal begivenhed, som
SK Forsyning har været hovedsponsor for gennem
tre år. Sponsoratet indebærer blandt andet, at SK
Forsyning har en stor stand på Nytorv i forbindelse
med festugen. Der bliver som oftest udviklet et
særligt koncept for de aktiviteter, SK Forsyning
medbringer på festugen. Disse er med til at skabe
fokus på virksomheden. I 2012 var der fokus på
el-salg, fjernvarme og solceller. Vejret var imidlertid ekstremt vådt, og det betød, at der ikke var ret
mange besøgende den dag, hvor SK Forsyning
var på festugen.
Tidligere har SK Forsyning haft en “pølsecykel”
med til festugen. En anordning, hvor man, ved at
cykle i et par minutter på en særligt indrettet kondicykel, kan varme en pølse, som man så får selv.
Der har også tidligere været arrangeret en legeevent, som viste, hvad der ville ske, hvis man i kke
kloakerer nu, hvor klimaet ændrer sig, og det
regner mere end tidligere, Nemlig, at der ville
være kloakvand i gadehøjde.
I efteråret 2012 indgik SK
Forsyning en aftale om at være
hovedsponsor for Team Rynkeby
Vestsjælland. Det betyder blandt
andet, at to af direktionsmedlemmerne cykler med på
turen til Paris i juli 2013,
og at der forsøges indsamlet midler til Børnecancerfonden, hver
gang virksomheden
deltager i events
såsom messer,
Slagelse Festuge,
etc.
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VIDSTE DU AT...?
SK Forsyning fik i begyndelsen af 2012 foretaget
en kundetilfredshedsmåling, hvor 2000 kunder
blev inviteret til at deltage. Målingen er foregået
ved en anonym spørgeskemaundersøgelse, som
analysebureauet Interresearch har udført på SK
Forsynings vegne. Der blev foretaget en
opfølgende undersøgelse i begyndelsen af 2013.
Resultatet tegner generelt et positivt billede af
tilfredsheden med SK Forsyning. Den samlede
tilfredshed ligger på 5,5 point på en 7-pointskala.
Der er imidlertid et lille fald i den generelle tilfredshed - som i 2012 lå på 5,8. Men samlet set kan vi
godt være stolte - kunderne er tilfredse med vores
arbejde!
”Kendskab og omdømme” er gået fra 4,5 i 2012
til 4,6 i år. ”Information” er gået fra 4,2 til 4,4.
Kendskabet til Friske Forsyninger er steget fra
3,7 til 4,0, efter at det igen bliver husstandsomdelt.
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”Anlægsarbejder” lå og ligger på 5,3 - altså status
quo. Dette ser vi som noget positivt. SK Forsyning
haft ekstremt mange gravearbejder i det forløbne
år, og de har været til gene for trafikanterne. Det
kunne have påvirket negativt, men det har det
altså ikke! Det er sandsynligvis fordi, vi er blevet
meget konsekvente i at kommunikere med de
kunder, der bliver direkte berørt. Vores skiltning
i marken og kommunikationen på hjemmesiden
i forbindelse med gravearbejder har også fået et
løft, sådan at kunderne har bedre mulighed for at
vide, hvad der skal ske, hvorfor og hvor længe.
Som noget nyt har vi blandt spurgt kunderne, om
de har modtaget sms-beskeder i forbindelse med
driftsforstyrrelser, og om hvad de synes om denne
form for kommunikation. Kunderne har svaret,
at det er en god service, at indholdet af dem er
på et passende niveau, samt at beskederne er
lette at forstå. Den gennemsnitlige score på disse
spørgsmål er 6,4, så det er en kommunikationsform, vi vil fastholde og udbygge.

VAND
I årets løb er der arbejdet på det meget store
Vandtransportledningsprojekt, som forbinder
vandforsyningerne i Slagelse, Korsør og
Skælskør. Projektet er næsten gennemført.
Det sidste, der mangler, før projektet er
gennemført, er at vandværkerne bliver tilsluttet.
Det vil ske løbende i 2013
Projektet har omfattet en række ting:
Der skulle etableres en ny råvandsledning,
der vil kunne transportere råvand fra boringer
i Slagelse og nord for Slagelse til Valbygård
vandværk. Herved kan to ældre vandværker i
Slagelse by nedlægges.
Der skulle etableres en ny rentvandsledning,
der vil kunne transportere rent vand i begge
retninger mellem Lillevangsbeholderen i
Slagelse - Erdrup vandværk. Den nye ledning
vil kunne forsyne kunder i Korsør med vand
behandlet i Slagelse - eller forsyne kunder i
Slagelse behandlet på Erdrup vandværk.
Der skulle etableres ey råvandsledning fra Forlev
Vandværk til Erdrup Vandværk og videre til Nordre
Vandværk. Den nye ledning kan transportere vand
fra eksisterende boringer til det vandværk der har
kapacitet til at behandle vandet. Herved bliver det
muligt at nedlægge Forlev Vandværk, og dermed
i højere grad udnytte, at der er overkapacitet på
andre vandværker. Samlet set vil hele projektet få
indflydelse på både effektiviteten af vanddriften og
på forsyningssikkerheden.
I forbindelse med dette projekt skulle der graves
et 19 km langt tracé og lægges i alt ca. 30 km
vandledninger.
Der er gjort en række arkæologiske fund i
forbindelse med vandtransportledningsprojektet.
Blandt de største og også ældste kan nævnes
en brønd, der kan dateres til omkring 400 år efter
Kristi fødsel. I brønden blev endvidere fundet en
fibula - et smykke, som datidens kvinder brugte
til at holde klædedragten sammen med. Der blev
endvidere fundet spor fra mange forskellige
beboelsesområder, der stammer fra forskellige
tidsaldre. I beboelsesområderne er der fundet
mange rester af lertøj og keramik samt rester af
møddinger, som giver oplysninger om, hvordan
ernæringen har været sammensat i de forskellige
perioder.
De arkæologiske fund indebar imidlertid, at
projektet blev næsten et år forsinket.
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SPILDEVAND
2012 var et år, hvor blandt andet spildevandsområdet for alvor slog igennem som et vækstområde. Spildevandsplanen og de gamle
kommuners manglende renovering og modernisering af ledningsnettet betyder, at der frem
til 2020 skal ske en meget stor opdatering på
ledningsnettet. Denne opgave er SK Forsyning
i fuld gang med.

Ved design af anlægget er der tænkt i klimavenlige og grønne processer, f.eks. afvandes slam i
slambede uden anvendelse af energi og kemikalier
og endvidere er der fokus på lokalt genbrug af
næringsstofferne. Herved spares utilsigtet transport af slam. Mandskabshuset er forsynet med
grønt tag, det vil sige tagdækning med levende
planter.

SK Forsyning har gennem en årrække gjort opmærksom på, at der skal ske noget på området,
og at det vil blive dyrt for kunderne. Og nu skal
regningen altså betales

Kloakering af Kelstrup Strand i 2012
Hele ledningsnettet blev lavet i 2012. I 2013 bliver
der anlagt strøm til pumpestationerne, og så kan
området sættes i drift. Dette forventes at ske i
august måned 2013.

I løbet af 2012 har en række større spildevandsprojekter været i gang. Det meget store anlægsprogram på spildevand blev dermed fortsat med
modernisering af Slagelse og Agersø Rensningsanlæg og kloakering i sommerhusområder og i
åbent land.
Slagelse rensningsanlæg
Ombygningen af Slagelse rensningsanlæg, som
er en af de større investeringer i tilpasningen af
spildevandssystemet til de nye klimaudfordringer,
nærmer sig sin afslutning. Hen midt på efteråret
2013 kan størsteparten af det ombyggede anlæg
tages i brug. Det vil medføre bedre afløbskvalitet
til Tude å, samt forbedret slamhåndtering. Tilbage
står nu stort set kun etablering af et sandfang.
Hele ombygningen forventes tilendebragt
sommeren 2014.
Agersø rensningsanlæg
Agersø rensningsanlæg blev færdigetableret
ultimo 2012. Øen har hermed fået et moderne og
tidsvarende renseanlæg, som opfylder de nyeste
krav.

Ved kloakeringen af Keldstrup Strand indgår
følgende:
• Ca 5 km hovedledninger
• Ca 1 km trykledninger
• Ca 100 stk hovedbrønde
• Ca 360 stk skelbrønde
• 6 store pumpestationer og 18
minipumpestationer
Generelt om sommerhusområderne
Projektet med kloakering af sommerhusområderne
blev startet op i 2009, og i 2010 blev der etableret
transportledninger og pumpestationer fra Korsør
rensningsanlæg til sommerhusområdet.
Forud for kloakering af Keldstrup Strand blev det
første sommerhusområde, Næsby strand, kloakeret i 2010-2011. Og i 2013-2014 bliver Kongsmark Strand kloakeret.
Kloakeringen af sommerhusområderne forventes
at løbe frem til 2020.

VIDSTE DU AT...?
EU’s vandrammedirektiv, som fastlægger, at åer,
søer og kystnære områder skal blive renere, har
indflydelse på kloakering af sommerhusområder
i Danmark. Denne linje er naturligvis også en del
af Slagelse Kommunes Spildevandsplan 20102020 – og begge er noget, som SK Forsyning
skal leve op til. Derfor har de indflydelse i vores
forsyningsområde. I Slagelse Kommune er der
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stadig mange husstande i sommerhusområderne,
som ikke er tilsluttet den offentlige kloak. Det er
endvidere konstateret, at en del af sommerhusene
udleder delvist urenset spildevand via dræn ud
i vandløb og grøfter og efterfølgende i stranden.
Derfor har SK Forsyning en stor udfordring med
at få tilsluttet disse ejendomme til spildevandssystemet, således at påvirkningen af vores vandmiljø
kan begrænses.

ENERGISALG
El-handel er det forretningsområde, hvor SK
Forsyning er mest udsat for konkurrence. Og det
er en konkurrrence, der hele tiden bliver skærpet
- blandt andet fordi der med Energiaftalen skal
indføres en såkaldt engrosmodel. Denne betyder,
at det i fremtiden vil være el-handelsselskabet,
der har kontakten direkte til kunderne - også den
kontakt, der vedrører transporten af el. Modellen
indføres for at styrke markedet, men for de af SK
Forsynings kunder, der i dag køber både el, vand
og varme hos os, betyder det, at de fremover ikke
længere kan få alt på én regning.
Energi til Vestsjælland!
På grund af den øgede konkurrence på el-handel
har SK Forsyning intensiveret markedsføringen på
dette område - ligesom vi er i gang med at udvikle
flere attraktive produkter til kunderne. I efteråret
2012 indledte Sk Energisalg en storstilet el-salgskampagne, der forløb under sloganet: “ Energi til
Vestsjælland!”.
Det er første gang, koncernen har kørt en salgskampagne i så stor stil. Målet for kampagnen var
at få potentielle kunder i Vestsjælland til aktivt at
vælge SK Forsyning som el-selskab.

Indeholdt i kampagnen var oprettelsen af Energipuljen, som støtter lokale ildsjæle og de projekter,
de står for. Dette er i fin tråd med virksomhedens
overordnede strategi om at være en aktiv og
socialt ansvarlig del af det lokalsamfund, vi er en
del af.
I 2012 blev det blandt andet til støtte til Korsør Biograf og til Morgenbaderne i Skælskør. Biografen
får hjælp til et nyt lærred. Det gamle lærred skal i
fremtiden skal benyttes til at genindføre friluftsforestillinger om sommeren. Det er noget, som biografen tidligere har gjort, men det har i en længere
periode ikke været muligt, idet man har manglet et
egnet lærred. Det er der nu rettet op på. Dette vil
blive til gavn for mange borgere i Slagelse Kommune.
SK Forsyning deltager i en række events hvert
år, blandt andre kan nævnes Slagelse Festuge,
Forbrugs- og Erhvervsmesse i Slagelse og
Havnearkaderne i Korsør. Hver gang er SK Energisalg med på banen med gode tilbud på el for at
tiltrække nye kunder. Der er imidlertid rift om elkunderne, og da el samtidig er lavinteresseområde
for mange kunder, er det vanskeligt at flytte dem.

Korsør biograf har fået hjælp til at indkøbe et nyt lærred til biografen. Det betyder,
at det gamle lærred kan benyttes til open air forestillinger i sommermånederne
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VARME
SK Varme A/S forsynede med udgangen af 2012
6500 kunder med fjernvarme.
Dette vil ændre sig drastisk inden for det næste
års tid. SK Forsyning er nemlig i gang med en
af de største fjernvarmeudvidelser i Danmark.
I første etape er der indgået kontrakt med
mange storkunder i Slagelse by. Aftalerne med
storkunderne betyder et øget årligt varmesalg på
ca. 30.000 MWh.
Udvidelsen af fjernvarmeforsyningen i Slagelse
medfører, at der skal lægges en masse nye
fjernvarmeledninger i den østlige og sydlige del
af Slagelse by. Et arbejde, som SK Forsyning er
i fuld gang med. Helt konkret betyder udvidelsen
følgende:
• Der skal bygges en helt ny biomassefyret fjernvarmecentral ved ”Stop 39”. Byggeriet forventes
at gå i gang inden sommerferien i 2013. Den
nye biomassefyrede varmecentral skal anvende
CO2-neutral træflis som brændsel. Den nye
central placeres ved ”Stop 39” for at undgå
yderligere kørsel med brændsel gennem
Slagelse By og pga., at den fremtidige udvidelse
forventes at ske i det sydlige og østlige Slagelse

• Varmen fra den nye central skal distribueres via
de nye ledninger til de nye kunder via bl.a.
varmecentralerne ved Bilka (Central Syd) og på
Færøvej (Central Øst)
• Udvidelsen medfører en stigning i varmesalget
på ca. 20 % og CO2-udslippet forventes at
falde med 160.000 tons over de kommende 20
år
• Udvidelsen forventes at medføre investeringer
på ca. 100 mio. kr., og arbejdet vil medføre, at
der skabes en lang række nye arbejdspladser i
lokalområdet i etableringsfasen
SK Forsyning har et mål om, at koncernen inden
2020 skal være uafhængig af fossile brændsler.
Udvidelsen af fjernvarmen i Slagelse medfører et
meget stort skridt i den retning.
Hos SK Forsyning produceres 70 % af fjernvarmegrundlaget i dag ved hjælp af fossilfri brændsler.
Samtidig med, at der produceres fjernvarme, bliver
der også produceret en stor mængde elektricitet
på kraftvarmeværkerne, der ligeledes bidrager til
en kraftig reduktion af CO2-udledningen på elsiden.

SK Forsynings produktion af fjernvarme, som den ser ud i dag:
				Slagelse
Korsør
Samlet varmeproduktion
200.000 MWh 60.000 MWh
Heraf på biomasse og affald
180.000 MWh 20.000 MWh
Fossilfri el-produktion
55.000 MWh

HOVED- OG NØGLETAL
Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2012

2011

Koncern
2010

2009

2008

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

500.971

466.718

480.119

436.442

208.016

Bruttofortjeneste

211.514

188.168

212.399

156.487

53.230

Resultat før finansielle poster

102.374

75.167

84.151

47.813

9.978

Resultat af finansielle poster

22.712

-3.614

14.191

20.363

23.281

Årets resultat

96.611

55.899

83.496

52.733

25.015

Balancesum

2.202.205

2.019.047

1.803.244

1.972.090

816.435

Egenkapital

1.545.851

1.449.240

1.393.341

1.496.920

565.178

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning

Balance

Pengestrømme
Pengestrømme fra:
- driftsaktivitet

137.446

88.062

148.909

184.256

16.394

-272.009

-171.853

-163.701

-128.432

37.206

-327.423

-170.768

-163.056

-153.029

-32.715

15.209

131.528

-210.043

15.127

-1.192

-119.354

47.737

-224.835

70.951

52.408

140

133

137

129

126

Bruttomargin

42,2%

40,3%

44,2%

35,9%

25,6%

Overskudsgrad

20,4%

16,1%

17,5%

11,0%

4,8%

Afkastningsgrad

4,6%

3,7%

4,7%

2,4%

1,2%

70,2%

71,8%

77,3%

75,9%

69,2%

6,5%

3,9%

5,8%

5,1%

4,7%

- investeringsaktivitet
heraf investering i materielle
anlægsaktiver
- finansieringsaktivitet
Årets forskydning i likvider
Antal medarbejdere
Nøgletal i %

Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

Tallene stammer fra årsrapporten for 2012
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