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PROTOKOL
fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S
Onsdag, den 22. februar 2017 kl. 08.00
Nordvej 11, Slagelse

Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,
Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen,
Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen,
Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski

Fraværende:

Stina Hansen

Dagsorden:
TIL OFFENTLIGGØRELSE:
1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Orientering fra direktionen.
- Vand- og spildevandstakster på Sjælland
- Håndbog i behandling af KOD
- TV-kampagnen ”Kun 3 ting i dit lokum”
ØVRIGE:
4. Eventuelt.
5. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.
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Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.
Indstilling
Formanden indstiller:
At

dagsordenen godkendes.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.
Indstilling
Direktionen indstiller:
At fællesprotokollen godkendes.
Beslutning
Fællesprotokollen blev godkendt.

Pkt. 3. Orientering fra direktionen.
Vand- og spildevandstakster på Sjælland
SK Forsynings takster på spildevand har i de senere år været genstand for opmærksomhed, fordi de
var blandt de allerhøjeste på Sjælland. Frem for at være et udtryk for ineffektivitet (driftsomkostningerne pr. m3 er reduceret meget siden 2008), afspejlede de høje takster et stort
investeringsbehov, forårsaget af en ambitiøs spildevandsplan og et stort renoveringsefterslæb.
Tillige med bestyrelsens ønske om en kontrolleret gældsætning af virksomheden.
I de senere år er mange selskaber på Sjælland begyndt at ”følge med” takstmæssigt, fordi deres
respektive spildevandsplaner nødvendiggør det.
Nedenfor sammenlignes udgifterne til vand og spildevand i en række sjællandske kommuner,
baseret på et forbrug på 120 m3.
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Forsyningsselskab
Lolland
Odsherred
SK Forsyning
Guldborgsund
Næstved
Sorø
Lejre
Ringsted
Vordingborg
Kalundborg
Stevns
Faxe
Køge
Roskilde
Holbæk
Greve/Solrød

2016
11.312,64
9.944,20
9.862,70
9.353,31
9.259,45
9.142,00
8.935,03
8.508,75
8.432,70
8.349,60
*8.193,75
7.989,30
7.877.25
7.356,60
6.863,10
*3.900,00

2017
11.264,27
10.190,50
9.862,70
10.614,70
NA
9.940,75
8.335,03
8.865,15
8.471,10
NA
11.263,25
8.233,45
8.349,57
7.446,60
6.981,90
NA

Ændring %

-0,4
2,5
0,0
13,5
8,7
-6,7
4,2
0,5

3,1
6,0
1,2
1,7

*) kun spildevand
Det har ikke været muligt at få oplyst 2017-priserne fra NK-Forsyning, Kalundborg Forsyning og
Greve/Solrød.
Håndbog i behandling af KOD
I løbet af de kommende år stilles der krav om, at en langt større andel af husholdningsaffaldet skal
genanvendes herunder den kildesorterede organiske dagrenovation (KOD).
KOD’en kan efter en forbehandling nyttiggøres på landets biogasanlæg. Herved kan der produceres
biogas, som f.eks. kan anvendes til at producere elektricitet og varme. Restproduktet kan
efterfølgende udspredes på markerne, hvorved indholdet af nitrogen og fosfor nyttiggøres.
På Slagelse Renseanlæg er der i dag stor overskudskapacitet på biogasanlægget.
SK Spildevand A/S har derfor taget initiativ til, at mulighederne for udnyttelse af KOD’en undersøges
i samarbejde med en række øvrige interessenter, herunder Slagelse Kommune.
I rapporten beskrives de forhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med nyttiggørelse
af KOD’en på biogasanlæg, herunder en lang række juridiske barrierer. Rapporten indeholder
ligeledes en businesscase for anvendelse af KOD på Slagelse Renseanlæg.
Udarbejdelsen af rapporten er finansieret af Miljøstyrelsen.
På bestyrelsesmødet vil Vandchef Jan Jørgensen orientere nærmere om projektet, herunder
konklusionerne.
./.

Rapporten er vedlagt til orientering.
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TV-kampagnen ”Kun 3 ting i dit lokum”
SK Spildevand A/S er tovholder og idemager på et projekt omhandlende fremmedlegemer i
kloaksystemet.
Projektet er subsidieret af DANVA og Spildevandsteknisk Forening.
Kampagnen vil blive igangsat omkring den internationale mærkedag – Vandets dag –
d. 22. marts.
Kampagnen vil løbe over TV-skærmene på landsdækkende TV, i TV2s reklameblokke.
På mødet vises 1 eller 2 af de korte kampagnefilm, som skal formidle budskabet, og Jan Jørgensen
vil redegøre for baggrund, formål og SK Spildevands engagement i kampagnen.
Indstilling
Direktionen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

