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Projektkatalog 
2020–2022  
Mod nye tider i alle 
selskaber

Fra og med 2020 vil investeringskatalo-
get ikke længere kun omfatte et enkelt 
års aktiviteter, men indeholde konkrete 
forslag til prioriteringer for den kom-
mende treårige periode. Strukturen vil 
blive opbygget med baggrund i følgende 
detaljeringsgrad:

1. års aktiviteter:  
Her præsenteres omfang og formål af 
det kommende års investeringer, og de 
økonomiske rammer fastsættes i forde-
linger efter karakteren af de planlagte 
aktiviteter og med baggrund i de gen-
nemførte analyser.

2. års aktiviteter: 
Her præsenteres de forberedende ana-
lyser, som skal kvalificere det efterføl-
gende års investeringer. De økonomiske 
rammer fordeles med baggrund i de 
foreløbige projektanalyser.

3. års aktiviteter:  
Her antydes hvilke områder, der forven-
tes at skulle indgå i et efterfølgende pro-
jektforberedende forløb. De økonomiske 
rammer opdeles i forhold til idealpuljer-
ne i Asset Management-værktøjet, som 
beskriver det teoretiske tekniske forfald. 
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Selskaberne arbejder fortsat efter de 3 støttende 
forudsætninger for beslutning om igangsætning 
af et projekt:   

• Lovkrav – projekter gennemføres, hvis et lovkrav gør det nødvendigt

• Sikrer driftens udvikling – projekter gennemføres hvor den daglige drift 
er truet eller med fordel kan effektiviseres

• Gode forretninger – projekter gennemføres hvis det kan dokumenteres, at 
det bidrager positivt til selskabets økonomi

Den nye projektmodel skal understøtte ambitionen om at skabe et stærkere 
beslutningsgrundlag for de kommende investeringer, som bliver stadig vanske-
ligere og vanskeligere at prioritere imellem. 
 
Det er et krav fra bestyrelsen, at reinvesteringer i vand- og spildevandselska-
bet finansieres af likviditeten fra de historiske afskrivninger, mens der ved en 
udvidelse af arbejdsprogrammet kan søges om en lånefinansieret aktivitet. 
Undtaget fra dette princip er renoveringen af de blivende anlæg, som er samlet 
under overskriften ’Mod nye tider’. Økonomien skal også her holdes i balance. 
Investeringerne i varmeselskabet vurderes fortsat i en relativ kort tidshorisont 
og med fortsat fokus på at reducere driftsomkostningerne. Her må balancen 
skabes inden for de lovmæssige rammer, selskabet er underlagt i dag.

God læsning
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Idealpuljer 
og økonomiske 
råderum  
Idealpuljer
For at opretholde stabil drift i alle 3 sel-
skaber, er der løbende blevet renoveret 
ledninger og produktionsanlæg, hvor 
analyser eller driftsrapportering har vist 
det nødvendigt. 

Beslutningerne blev fra 2017 suppleret 
med input fra et nyt AM-værktøj. I første 
omgang har værktøjet omhandlet led-
ningerne i de 3 selskaber, idet lednings-
værdierne udgør 80 % af den samlede 
balancesum. Efterfølgende er værtøjet 
blevet forfinet, så der i spildevand nu kan 
analyseres på følgende hovedgrupper: Ren-
seanlæg/IT, pumpestationer samt brønde 
og bygværker. 

I vand- og varmeselskaberne er der lige-
ledes mulighed for at opdele forfaldet på 
produktionsanlæg, IT og øvrigt ledningsnet.

Værktøjet fastslår med rimelig stor sand-
synlighed hvor store idealpuljerne til rein-
vesteringerne skal være.

Definition af Idealpuljer: Den sum penge 
som skal bruges til at genoprette det tek-
niske niveau til starten af den budgetpe-
riode, forfaldet vurderes inden for.

Med baggrund i data fra AM-værktøjet kan 
idealpuljerne nu opdeles i følgende hoved-
grupper:

Investeringer 2020-2022
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Selskab               Ledninger    Renseanlæg/    Pumpestationer     Brønde                  Årligt teknisk      

(Mio. kr.)                       IT                                                                   og bygværker    forfald i alt

Spildevand               26,0        21,0                         18,0                              14,0          79,0

Selskab                    Ledninger     Produktion            Øvrigt                                  IT                 Årligt teknisk     

(Mio. kr.)                                                                                   ledningsnet                                          forfald i alt

Vand                               5,0          2,0                              3,0                                1,0          11,0    

Varme                           19,0          2,0                              2,0                                1,0          24,0   

De anførte tal er fortsat behæftet med 
usikkerhed. Analyserne i GIS databasen 
og regnskabssystemet, som er grundla-
get for alle opgørelserne, er mangelfulde 
visse steder. Eksempelvis er hele grupper 
af ledningssystemer opført som værende 
anlagt det samme år, selvom mæng-
den tydeligt afslører, at det ville være 
urealistisk. Forklaringen er, at lednings-
oplysningerne på et tidspunkt før sel-
skabsdannelsen er lagt ind i databasen i 

store puljer. Det bliver efterfølgende en 
opgave at adskille disse fejloplysninger 
fra hinanden. 

Endvidere er de gældende polkaværdier i 
vand- og spildevandselskabet ikke retvi-
sende i forhold til nedbrydning og slitage. 
Svolbrinte o.a. tekniske forhold kan føre 
til hurtigere nedbrud end de teoretisk 
fastsatte afskrivningsprofiler.
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Økonomisk råderum
Trods usikkerhederne i Asset Manage-
ment-portalen er resultatet særdeles 
anvendeligt. 

Størrelsesordenen på de årlige forringel-
ser i vandselskaberne antyder, at driftens 
afledte likviditetsvirkning er utilstræk-
kelig til at dække omkostningerne til en 
opretholdelse af produktionssystemerne 
og det betyder, at de ophobede efterslæb 
fortsat vil vokse. I varmeselskabet må 
investeringerne sikres gennem drifts-
mæssigt overskud eller lånoptagelse. 

Behovene (idealpuljerne) vurderes i for-
hold til de aktuelle økonomiske råderum, 
og det kan for perioden 2020-2022 præ-
senteres på følgende måde:

Investeringer 2020-2022
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Selskab               Driftens                            Gældsafvikling        Økonomisk råderum                    

(Mio. kr.)                   likviditetsvirkning

2021
Spildevand                            66,0                        8,3                                57,7               

Vand                                     9,4                        2,2                                   7,2             

Varme                                   17,3                      17,3                                  0,0                

2022
Spildevand                            67,8                        8,5                                59,3               

Vand                                     9,6                        2,2                                   7,4             

Varme                                   17,3                      17,5                                -0,2                

2020
Spildevand                            65,9                        8,0                                57,9               

Vand                                     9,0                         2,1                                  6,9             

Varme                                   17,0                       17,0                                  0,0                
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Spildevand 
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Alle indsatser i spildevandssel-
skabet retter sig mod at sikre 
et renere vandmiljø, en mere 
effektiv drift og bekæmpelse af 
konsekvenserne ved de ændre-
de regnvandsmønstre

10 11

Resumé: 
Det vil de kommende år være i spildevands-
selskabet, der foretages de mest omfattende 
investeringer. Investeringsporteføljen til renove-
ringerne finansieres via selskabets løbende drift 
i alle årene, hvorimod finansieringen af renove-
ringen af de blivende renseanlæg ’Mod nye tider’ 
finansieres delvist gennem den opbyggede likvi-
ditet og dels gennem lånoptagelse.
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Investeringsplanerne for perioden 2020-2022    
kan sammenfattes i følgende overblik (mio. kr.):

    2020 2021 2022     Perioden i alt

*4 x Renseanlæg    94,8 117,4  34,1         246,3
Blivende renseanlæg     2,6     1,9    9,7            14,2
Pumpestationer og bygværker    6,5          16,3  16,3            39,1
Ledningsnet    30,5  23,0  25,6            79,1
Sektorplanlægning                                  13,0  11,0    7,0            31,0
Innovation     0,5    0,5    0,5              1,5
Buffer                      4,8    5,0    0,2              9,8

I alt ekskl. 4 x renseanlæg                  57,9   57,7  59,3          174.7

*4 x renseanlæg (Mod nye tider) er medtaget for overblikkets skyld. 

Spildevand 

Investeringer 2020-2022
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Spildevand 
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De blivende renseanlæg
Som konsekvens af arbejdet med kloakeringen i det åbne 
land og reduktionen i antallet af blivende renseanlæg, vil der 
blive udarbejdet nye udledningstilladelser. De vil komme til 
at gælde for de nye renseanlæg og i tilknytning hertil også de 
bygværker og pumpestationer, som indgår i oplandene til de 
enkelte anlæg. Der vil i sammenhæng til myndighedskravene 
også kunne stilles krav om opførelse af forsinkelsesbassiner 
til regn- og spildevandshåndteringen.

Omfanget af disse krav er fortsat uafklaret, men dialogen i 
relation til arbejdet med renoveringen af Nykøbing F. rense-
anlæg antyder, at kravene må forventes at blive omfattende.

I 2019 blev der igangsat en analyse af de 5 resterende bli-
vende renseanlæg: Krumsø, Rykkerup, Hesnæs, Tårup og 
Frejlev. Analysen skal afspejle de kommende investeringer 
på renseanlæggene og forventes at være udarbejdet medio 
2020, og herefter udarbejdes der projektforslag. I 2021 udar-
bejdes udbudsmateriale til udførsel i perioden 2022-2024.

Umiddelbart er der ingen planer for selskabets 4 små meka-
niske trixanlæg, da de pt. overholder gældende lovkrav.

Der foreslås anvendt 2,6 mio. kr.   
til indsatserne i 2020. Det forventes på nuværende tidspunkt 
ikke, at renoveringerne af de 5 anlæg kan holdes inden for 
rammerne af driftens likviditetsvirkning.
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Spildevand 

Pumpestationer og bygværker
I ledningsnettet er der ca. 300 centrale pumpestationer, som har en varierende tilstand. 
Der er gennem de seneste år foretaget forskellige levetidsforlængende indsatser, men 
alle pumpestationer skal screenes m.h.p. at kunne overholde krav til driftsstyring og 
driftsdokumentation.
 
Derfor skal der i 2020 dannes et fuldt overblik over alle pumpestationer, og samtidig 
skal der udarbejdes en prioriteringsliste med hvilke stationer, som skal renoveres de 
enkelte år henover en forventelig 10-årige periode. 

I 2021 skal opgraderingerne udbydes i en rammeaftale, og det forventes, at der kan 
renoveres 30-50 pumpestationer årligt.

Investeringer 2020-2022
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De 125 nuværende bygværker har en central rolle i ledningsnettet. I 2011 blev de 
103 centrale bygværker i købstæderne samt uden for de større byer tilstands-
vurderet. Der er tilsvarende behov for at gennemføre en tilstandsvurdering af 
de sidste 22 bygværker. På samme måde som med pumpestationerne skal der 
gennemføres en analyse af bygværkerne med afklaring af, hvad der skal til for 
at levetidsforlænge og modernisere dem. Der skal udarbejdes en prioriterings-
liste, hvor de mest betydningsfulde bygværker renoveres først. Investeringen 
forventes gennemført over en 10-årig periode. 

Renoveringsarbejdet påbegyndes først i 2021.

Der foreslås anvendt 6,5 mio. kr. 
i 2020 til disse indsatser og efterfølgende ca. 16,3 mio. kr. årligt.
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Spildevand 

Ledningsnettet
Det er en massiv udfordring at tilpasse led-
ningsnettet til de varige klimaændringer, men 
et velfungerende og sammenhængende led-
ningsnet er en central del af løsningen. 

Derfor vil indsatserne i 2020 være, at der fort-
sat renoveres ledninger med NO-dig, registre-
ring af oppumpningsbrønde med ledninger 
som er tæret af svovlbrinte samt evt. reno-
vering af disse. Der vil være stort fokus på at 
fjerne uvedkommende vand fra ledningsnet-
tet i Nykøbing, men sideløbende også i Saks-
købing og Marielyst.

I 2021-22 fortsætter indsatsen med at sikre 
de eksisterende ledninger og fjerne uvedkom-
mende vand.

Der foreslås anvendt 30,5 mio. kr. til disse 
indsatser i 2020, men beløbet forventes redu-
ceret til mellem 23 og 25,6 mio. kr. årligt for 
at skabe et finansieringsmæssigt grundlag for 
indsatserne på pumpestationer og bygværker. 

Investeringer 2020-2022
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Spildevand 

Sektorplanlægningen
Kloakeringen i det åbne land omfatter forsat en opsamling af ejendomme, som ikke har 
efterkommet udstedte påbud. Samtidig er en ny spildevandsplan undervejs, og det for-
ventes, at den er godkendt i løbet af efteråret 2020. Den vil bl.a. komme til at omfatte 
ejendomme, som ligger i nærheden af de nuværende spildevandledninger.

I 2020 fortsættes arbejderne med etablering af bassiner som opsamling på allerede 
kloakerede områder, tilslutte nye kunder, samt gennemføre klimaprojekter i samar-
bejde med kommunen. Hvis der skal gennemføres renoveringer af vejanlæg, bliver 
klimasikring tænkt ind i projektet således, at så meget regnvand som muligt fjernes 
fra fællesledningerne.

I 2021-2022 vil arbejderne fortsætte med opfyldelse af spildevandsplanen og udfø-
relse af klimaprojekter.

Der foreslås anvendt 13 mio. kr.   
til disse indsatser i 2020 og efterfølgende mellem 7 og 11 mio. kr. årligt. 

Investeringer 2020-2022
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Spildevand

Innovation
I den kommende 3-årige periode vil de innovative indsatser alle koncentrere sig om det 
miljøvenlige slambehandlingsanlæg. For at sikre økonomisk råderum til eventuelle til-
pasninger og markedsføring, foreslås der afsat 0,5 mio. kr. årligt til driftsoptimering og 
markedsføring.

Investeringer 2020-2022



22 23

Påvirkninger 
af driftsbudgettet
I det omfang det er muligt, tilrettelægges investeringerne, så de giver størst 
mulig positiv effekt på de løbende driftsomkostninger, omend gevinsterne kan 
synes begrænsede. 

Den væsentligste årsag hertil skal findes i genopretningen af ledningsnettet, 
som kun perifert fører til målbare driftsbesparelser. De forventede økonomiske 
effekter fremgår af nedenstående skema:

        2020               2021               2022 

Historiske afskrivninger                64.367.723      64.064.496 65.661.389

Nye afskrivninger                    1.531.410         1.923.676    2.073.544

Øgede driftsomkostninger      109.676          0          93.884

Reducerede driftsomkostninger   -486.379            -64.017        -88.994  
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Vand

Investeringer 2020-2022
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Alle indsatser i vandselska-
bet skal rette sig mod at fast-
holde kundernes tillid til det 
høje kvalitetsniveau selska-
bet holder samt en effektiv 
og stabil drift.

Resumé: 
Vandselskabet har begrænset økonomisk 
råderum, og derfor bliver det i dette selskab 
særlig vigtigt at finde den rette balance mellem 
hensynet til sikker drift og fortsat reduktion af 
driftsomkostninger.
Investeringsporteføljen til renoveringerne finan-
sieres via selskabets løbende drift i alle årene.
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Investeringsplanerne for perioden 2020-2022    
kan sammenfattes i følgende overblik (mio. kr.):

    2020 2021 2022     Perioden i alt

Vandværker     4,6   3,5   3,0          11,1
Boringer      0,8   0,6   2,3            3,7
Ledningsnet     0,7   1,5   0,7            2,9
Innovation        0      0      0               0
Buffer                      0,8   1,6   1,4            3,8
I alt      6,8   7,0   7,1          20,9

Vand

Investeringer 2020-2022
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Vand

Vandværker
I 2017 blev der udarbejdet tilstandsrappor-
ter for bygningsmassen på selskabets 4 
vandværker. Samtidig gennemgik driftsper-
sonalet deres produktionsapparat på vand-
værkerne. Arbejdet udmøntede sig i 2 planer, 
som giver et overblik over de kommende 
renoveringer frem mod 2025. Til dette arbej-
de forventes det, at der skal afsættes i alt ca. 
16,7 mio. kr. Derfor vil der blive udført både 
vedligeholdelse på bygningerne og i produk-
tionen i 2020.

I 2021 forventes der ikke at skulle udføres 
arbejder på bygningsvedligeholdelsen. 
I stedet skal puljen bruges til flere renove-
ringsarbejder i produktionen. Vedligeholdel-
sesplanerne revideres hvert år for at have 
fokus på forsyningssikkerheden.

I 2022 forventer selskabet at gennemføre 
de sidste vedligeholdelsesarbejder på byg-
ningsmassen. Endvidere fortsætter renove-
ringerne af produktionsapparatet.

Der foreslås anvendt 4,6 mio. kr. 
til disse indsatser i 2020 og mellem 3,0 og 
3,5 mio. kr. de efterfølgende år.

Investeringer 2020-2022
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Vand

Boringer
Selskabet har 28 boringer fordelt på selskabets 4 vandværker. Med udgangen af 2019 
er der blevet tilstandsvurderet og renoveret 20 boringer. Det planlægges, at 6 boringer 
vil blive tilstandsvurderet i 2020 inkl. etablering af ny styring og kommunikation. De 
sidste 2 boringer har udfordringer med vandkvaliteten, og deres fremtid vil blive afkla-
ret sammen med vandmyndighederne i løbet af 2021, hvor boringerne enten vil blive 
renoveret eller sløjfet.

Såfremt boringerne skal nedlægges, vil de i 2022 muligvis skulle erstattes af 1-2 nye 
boringer. Herudover skal det afklares, om der skal etableres supplerende boringer i 
henholdsvis Stubbekøbing og Nysted.

Der foreslås anvendt 0,8 mio. kr.  
til disse indsatser i 2020, og efterfølgende er der afsat 0,6 mio. kr. til renovering eller 
sløjfning af 2 boringer i 2021 og 2,3 mio. i 2022 til etablering af nye boringer.

Investeringer 2020-2022
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Vand

Ledningsnet
For at fastholde vandspildet på det historiske lave 
niveau, skal der i 2020 udarbejdes en renoverings-
plan, som skal indeholde en plan for renoveringer af 
ledningsnettet i de 4 vandværksområder. Planen vil 
tage afsæt i ledningernes alder, materiale, brudfre-
kvens, placering og ledningens servicemål.

I 2021 og 2022 fortsætter renoveringen af ledninger 
samt vedligeholdelse af renoveringsplanen.

Der foreslås anvendt 0,7 mio. kr.  
til disse indsatser i 2020, og i de efterfølgende år skal 
der afsættes mellem 0,7 og 1,5 mio. kr. årligt.

Investeringer 2020-2022
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Vand

Innovation
Teknologien på målere udvikler sig med hastige skridt. Guldborgsund Vand investerede i 
nye elektroniske målere i 2012, og de fungerer upåklageligt. Imidlertid er datatransmis-
sionen til målerne begrænset på grund af batterilevetiden, og radiomodulet er stort set 
forældet. Der skal i 2020 gennemføres en grundig analyse af målernes fremtid, og i den 
forbindelse udarbejdes en handlingsplan for en eventuel implementering af ny teknologi 
i vandnettet.

Analyserne kan gennemføres inden for de fastsatte driftsbudgetter. 

Investeringer 2020-2022
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Påvirkninger 
af driftsbudgettet
I det omfang det er muligt, tilrettelægges investeringerne, så de giver størst 
mulig positiv effekt på de løbende driftsomkostninger, omend gevinsterne kan 
synes begrænsede.

Den væsentligste årsag hertil skal findes i genopretningen af ledningsnettet, 
som kun perifert fører til målbare driftsbesparelser. De forventede økonomiske 
effekter fremgår af nedenstående skema:

         2020               2021               2022 

Historiske afskrivninger   8.761.178        8.942.585        9.268.158
Nye afskrivninger       249.180           511.817       349.100

Øgede driftsomkostninger                  0          0                   0

Reducerede driftsomkostninger      -38.627            -84.468             -31.491
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Varme
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Alle indsatser i varmeselska-
bet skal rette sig mod at fast-
holde effektiv og stabil drift.

Resumé: 
Investeringerne i varmeselskabet skal ses i 
et kort tidsperspektiv. Det skyldes primært 
udsigterne til en ny økonomisk rammesty-
ring af varmeselskaberne i hele landet. Den 
3-årige oversigt skal derfor iagttages med 
dette forbehold.
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Varme

Investeringsplanerne for perioden 2020-2022  
kan sammenfattes i følgende overblik (mio. kr.):

    2020 2021 2022     Perioden i alt

Kedelcentraler      5,6    3,8    1,7          11,1
Boosterstationer (UC)     0,5    1,7    1,5            3,7
Ledningsnet                     7,0    3,0    3,0          13,0
I alt     13,1    8,5    6,2          27,8

Investeringer 2020-2022
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Varme
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Kedelcentraler 
I 2017 blev der gennemført en tilstandsvurdering af begge centraler. Renoverings-
arbejderne på produktionsapparatet som var nævnt i rapporterne, er alle blevet 
udbedret. På trods af den tidligere gennemgang har det vist sig, at der stadig er 
vitale dele på centralerne, som skal renoveres. Bioolien, som der fyres med, er så 
aggressivt et produkt, at der stadig er olierør og ventiler, som trænger til udskift-
ning. For at opretholde driftssikkerheden foreslås det, at der bliver afsat 4,8 mio. 
kr. i 2020 til renovering af olierør på Central Øst og ventiler på Central Nord. Sam-
tidig skal der udføres en analyse af alle komponenter på centralerne.

Spædevandsanlægget på Central Nord har høje driftsomkostninger, og samtidig 
vil et nyt anlæg forbedre arbejdsmiljøet væsentligt. Derfor anbefales det, at der 
afsættes en pulje på 0,75 mio. kr. til et nyt osmoseanlæg. 

Tilstandsvurderingerne fra 2017 indeholdt også en vurdering af bygningsmassen. 
Der er udarbejdet en renoveringsplan, som påbegyndes i 2021, og den forventes at 
blive gennemført over de næste 10 år.

Der foreslås anvendt 5,6 mio. kr.   
til disse indsatser i 2020 og mellem 1,7 og 3,8 mio. kr. de efterfølgende år.
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Varme
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Boosterstationer og 
undercentraler
Inden for en årrække skal der ske en 
opgradering af undercentralerne. For at 
få afklaring på både undercentralerne og 
boosterstationerne skal der i 2020 udarbej-
des et overblik over deres tilstand, og det 
skal besluttes, hvilke renoveringstiltag der 
skal til for at kunne opretholde en sikker 
drift fremover.

I 2021 skal renoveringerne udbydes og påbe-
gyndes, og det forventes at både boosterne 
og undercentralerne kan renoveres over en 
3-årig periode.

Der foreslås anvendt 0,5 mio. kr.  til disse 
indsatser i 2020, men de efterfølgende 
år  skal der forventes afsat 1,5-1,7 mio. kr. 
årligt. 
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Ledningsnet
I de sidste 3 år er ledningsnettet blevet ter-
mograferet med drone. Det har resulteret 
i, at små begyndende brud er blevet lokali-
seret, inden de er blevet store og kritiske. 
Denne indsats har medvirket til at vandspil-
det aldrig har været lavere, end det er i dag.

I 2020 er der behov for at udskifte ledninger 
på Egevænget, Vestensborg Alle og Kirsti-
nebergparken. Endvidere skal der i løbet af 
året udarbejdes en renoveringsplan, som 
skal indeholde en plan for de øvrige lednin-
ger og ventilbrøndene. Der skal tages afsæt i 
ledningernes alder, materiale, brudfrekvens, 
placering og ledningernes servicemål.

I 2021 og 2022 fortsætter renoveringen af 
ledninger samt vedligeholdelse af renove-
ringsplanen.

Der foreslås anvendt 7 mio. kr. 
til disse indsatser i 2020.
 
Det vil, sammen med de øvrige forslag bety-
de, at der skal optages nye lån i selskabet til 
finansiering af de forestående udfordringer. 
Fra 2021 synes niveauet igen at dale til at 
kunne blive indeholdt i det forventede drifts-
resultat.
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Påvirkninger 
af driftsbudgettet
I det omfang det er muligt, tilrettelægges investeringerne så de giver størst 
mulig positiv effekt på de løbende driftsomkostninger, omend gevinsterne kan 
synes begrænsede. 

Den væsentligste årsag hertil skal findes i genopretningen af ledningsnettet, 
som kun perifert fører til målbare driftsbesparelser. De forventede økonomiske 
effekter fremgår af nedenstående skema:

        2020               2021                2022 

Historiske afskrivninger                 16.359.311      16.923.992      16.987.325
Nye afskrivninger      668.433            417.500           297.500

Øgede driftsomkostninger        13.000          0                   0

Reducerede driftsomkostninger   -186.212            -65.401              -8.000
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