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2020 har været et meget specielt år for Guldborgsund 
Forsyning. Aldrig – som i ALDRIG – har vi oplevet noget 
lignende. 

Det hele startede med, at vores direktør gennem mere 
end 10 år sagde op – til stor overraskelse for os alle, tror 
jeg nok.

Heldigvis har vi fundet en ny kapabel person – endda fra 
vores egne rækker, og jeg vil gerne benytte lejligheden til 
at takke vores Adm. direktør Niels Rasmussen, for at have 
bragt hele forsyningen flot igennem et svært år.

For 11. marts brød helvede jo for alvor løs med regerin-
gens lock down af Danmark.

Lige pludselig skulle vi til at leve med lukkede kontorer 
og hjemsendte administrative medarbejdere, som 
måtte drive virksomheden videre fra mere eller mindre 
interimistiske hjemmekontorer. Men også kendetegnet 
ved, at vores driftsfolk tog de nye udfordringer op med 
fornem ildhu.

Et meget vigtigt budskab i denne sammenhæng er, at 
vores kunder ikke har kunne mærke ændringer i vores 
leverancer. Faktisk har det alt sammen fungeret rigtigt 
godt, og det er lykkedes at få hverdagen til at hænge godt 
sammen. 

Mod nye tider 

Oven i købet selvom vi har haft ekstra meget at se til med 
vores kæmpestore renoveringsprojekt Mod nye tider. 

Der er fuld fart på byggepladserne. Allerede inden udgan-
gen af 2020 nåede vi at holde rejsegilder på de nye anlæg 
i Marielyst og Nykøbing F, og her i begyndelsen af 2021 
har vi også holdt rejsegilde i Stubbekøbing.
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Alle projekterne er skredet planmæssigt frem og er stort 
set blevet afviklet til tiden uden voldsomme komplikatio-
ner. Dog har corona-situationen bevirket, at tidsplanerne 
er skredet lidt.

Men i løbet af 2021 kan vi se frem til at indvi nye topmo-
derne renseanlæg i Stubbekøbing, Marielyst og Gedser og 
del-indvi det meste af et helt nyt renseanlæg i Nykøbing 
F. Anlæg, som vil sætte en ny standard for spildevands-
rensning i vores forsyningsområde. Så er vi rigtig godt på 
vej mod en bedre fremtid alle sammen.

Myndigheder lægger op til 
nye ekstreme effektiviseringskrav

Når det er sagt, så står vi også over for nye, store udfor-
dringer, når det gælder vores rammebetingelser. 

I foråret lagde myndighederne nemlig op til nye, ekstreme 
effektiviseringskrav til hele vandsektoren. Forsynings-
sekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen, mener således, at den danske vandsektor 
kan hente effektiviseringsgevinster for ca. 3,9 mia. kr. 
frem mod 2030. Det svarer til, at der i gennemsnit skal 
spares 3,5 % årligt. 

Det skal ses i forhold til, at Forsyningssekretariatet i 
forbindelse med udskilningen af de kommunale forsy-
ningsselskaber estimerede, at sektoren kunne spare ca. 
1 mia. kr. på operationen gennem effektivisering. Dengang 
var det netop udskilte Guldborgsund Forsyning blandt de 
mest ineffektive i Danmark, men siden 2013 har piben fået 
en anden lyd. 

Baggrunden er, at vi har rationaliseret og effektiviseret 
spildevandsområdet i en sådan grad, at Guldborgsund 
Forsyning er rykket fra bunden til at ligge flot, når Forsy-

ningssekretariatet sammenligner effektiviteten i landets 
spildevandsselskaber. 

Regulering truer 
med økonomisk skibbrud

Og netop i det faktum ligger også vores største bekymring 
i forhold til kommende ny regulering. For vi er faktisk al-
lerede reguleret helt i bund.

DANVA, der er vandsektorens brancheorganisation, har 
taget kraftigt til genmæle mod Forsyningssekretariatets 
vurdering af det fremtidige reguleringspotentiale, som de 
mener, bygger på deciderede fejl og desuden spekulative 
og urealistiske forudsætninger, der puster potentialet 
voldsomt op. 

I yderste konsekvens frygter DANVA, at en række forsy-
ningsselskaber kommer til at lide økonomiske skibbrud 
og enten må gå i betalingsstandsning eller blive sat under 
administration.

For at citere DANVA, så viser ’reguleringen af vandsel-
skaberne sig i sit 10. jubilæumsår at være så meget ude 
af balance, at der er brug for en ny vandsektorlov. Selska-
berne løser i dag flere samfundsopgaver, end de kan for 
at være i økonomisk ligevægt. Og forventningerne fra 
beslutningstagere og borgere er, at vandselskaberne skal 
løse endnu flere opgaver – fx i forhold til håndtering af 
klima-løsninger, minimering af spildevands-overløb og 
oversvømmelser, samt sikring af drikkevand m.v.

Vandselskabernes økonomi skal ifølge loven hvile i sig 
selv, og de skal have fuld omkostningsdækning for deres 
udgifter. Men udformningen af effektiviseringskravene er 
uhensigtsmæssige og trækker handle- og investerings-
kraften ud af vandselskaberne.
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DANVAs beregninger viser, at den måde, der stilles 
effektiviseringskrav på i dag, har den konsekvens, at 
vandselskaber kun har en omkostningsdækning på ca. 
58 % ved afskrivning over 75 år. Det betyder, at alle 
nye projekter og aktiviteter giver underskud, og kon-
sekvensen er, at flere selskaber ikke hviler økonomisk 
i sig selv.

Jeg vil ikke sige, at Guldborgsund Forsyning på helt kort 
sigt står og kigger ned i en afgrund. Men vi mærker også 
udfordringerne og er enige med den øvrige branche i, at 
vandsektorloven har brug for en  modernisering.

Venter på 4. år
For fjernvarmeselskabets vedkommende venter vi nu 
på 4. år på den varslede regulering af fjernvarmeområ-
det. Derfor har vi indtil videre udskudt overgangen til en 
ny reguleringsmodel. Men der er ingen tvivl om, at vi 
kommer til at ændre vores fokus i selskabet til en langt 
mere konkurrenceorienteret strategi, og et mindset, 
hvor vi analyserer mulighederne for at udvide vores 
forretningsområde.

Optimist – trods alt
Men overordnet er jeg nu alligevel optimist – trods alt.
Med det, vi allerede har været i stand til at klare, er vi i 
Guldborgsund Forsyning ikke i tvivl om, at vi – medar-
bejdere og ledelse i Guldborgsund Forsyning – også 
fremadrettet vil kunne klare de udfordringer fremtiden 
måtte byder på. 

Selvfølgelig i tæt dialog og samspil med vores kunder, 
ejer og øvrige forretningspartnere.

Vi er en forsyning i balance – OGSÅ under corona.
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Ny administrerende direktør

30. januar opsagde Guldborgsund Forsynings administrerende 
direktør gennem 10 år, Flemming Bach, sin stilling for at blive 
ny direktør i Næstved Havn. 

Bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning valgte en afløser fra 
egne rækker, og pr. 1. maj 2020 tiltrådte Niels Rasmussen som 
ny adm. direktør for forsyningsselskabet. 

Forinden havde Niels Rasmussen siden 2011 været produkti-
onschef og medlem af ledergruppen i forsyningsselskabet. 
Niels Rasmussen har tidligere været Site Manager i Coor Ser-
vice Management (Facility Management), og inden da, var han 
Quality & Service Manager i Ardagh Glass Holmegaard (1989-
2008). I starten af sin erhvervskarriere var han ansat i Sjæl-
landske Kraftværker.

Niels Rasmussen er oprindeligt uddannet maskinmester og har 
senest taget en uddannelse i strategisk ledelse på CFL, samt 
Niels Brocks Executive Bestyrelsesuddannelse.

Under sin ansættelse i Guldborgsund Forsyning har Niels 
Rasmussen været primus motor bag en række væsentlige 
fornyelser i forsyningsselskabet. 

Ikke mindst skal i denne forbindelse fremhæves ISO 22000 
certificeringen af selskabets fire vandværker i 2012. Som et af 
de første vandselskaber i Danmark, valgte Guldborgsund 
Forsyning her at indføre den højeste standard for kvalitets-
sikring af vandforsyningen – svarende til de krav, der stilles til 
fødevareproducerende virksomheder.

Siden har Niels Rasmussen været initiativtager til en række 
innovative tiltag. Det seneste drejer sig om arbejdet med at 
introducere videoovervågning som et strategisk værktøj til at 
effektivisere og reducere spildtid for selskabets produktions-
medarbejdere.
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22. januar
Guldborgsund Forsyning prækvalificerer fire entrepre-
nørfirmaer til at deltage i EU-udbuddet om totalreno-
vering af Nykøbing F Renseanlæg. Mod nye tider III blev 
udbudt i hovedentreprise, og de fire prækvalificerede 
entreprenørfirmaer blev:

• Hansson & Knudsen A/S, Odense
• Arkil A/S, Vojens
• Zacho-Lind A/S, Ishøj
• Munck Havne & Anlæg a/s, Nyborg

Rigtig god fremdrift i renoveringsprojektet Mod nye tider
Gennem hele 2020 har der været rigtig god fremdrift i renoveringsprojektet Mod nye tider, som er det 
største anlægsprojekt i Guldborgsund Forsynings historie. Og samlet set er der også tale om et af dan-
markshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevandssektoren med et samlet budget på mere 
end 300 mio. kr.

Her er nogle af årets mange mærkedage:
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12. februar
Med den gamle byrådssal i Stubbekøbing Rådhus som 
en nostalgisk ramme om begivenheden skrev Guldborg-
sund Forsyning kontrakt med det lokale entreprenør-
firma Troels Jørgensen A/S, Kettinge, om totalrenove-
ring af Stubbekøbing Renseanlæg.

Entreprisen omfatter totalrenovering af Stubbekøbing 
Renseanlæg, som er nedslidt og ikke mere teknologisk 
tidssvarende - og som på sigt ikke opfylder fremtidens 
krav og udfordringer. Kontraktsummen lød på 27,1 mio. kr.
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27. februar
Der blev taget 1. spadestik til totalrenoveringen af Stub-
bekøbing Renseanlæg. Først strøg Produktionschef  
Carsten Jacobsen det gamle frønnede Guldborgsund 
Forsyning flag. Og derefter hejste næstformand i be-
styrelsen, Camillo Krog, et nyt særligt byggepladsflag.

"Det gør vi for at markere, at en æra er slut og en ny skal 
til at begynde,” kommenterede formanden for bestyrel-
sen, Ole Bronné Sørensen. ”Det nye byggepladsflag vil 
nu vaje over byggepladsen indtil vi om godt et års tid 
skal indvie et spritnyt anlæg. Og så hejser vi et nyt og 
permanent Guldborgsund Forsyning flag.”
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10. maj
I forbindelse med etablering af en pumpestation og en ny trykledning fra Scandlines terminalen i Gedser Havn 
stødte entreprenøren på uforudsete problemer, som kom til at forsinke anlægsarbejdet i flere uger.

Udfordringerne bestod i flere forhold. Oprindeligt var det planen at anlægge trykledningen ved styret underbo-
ring under Gedser by. Men på grund af mange store sten i kridtlaget var det nødvendigt at grave ledningen ned 
på traditionel vis. Hertil kom, at grundvandsspejlet i området på det tidspunkt lå på det højeste niveau i 100 år. 
Derfor var det nødvendigt at foretage en grundvandssænkning der, hvor pumpestationen skulle stå. Men så 
dukkede endnu en udfordring op. Der viste sig nemlig at være olie i grundvandet, som viste sig at stamme fra en 
læk i en olieledning, der forsyner færgerne med brændstof. 
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18. maj
Der blev holdt god afstand og sprittet grundigt af, da 
Guldborgsund Forsyning skrev kontrakt med MSE Entre-
prise A/S i Nørre Alslev om totalrenovering af Marielyst 
Renseanlæg. 

Renseanlægget i Marielyst er dimensioneret til en vin-
terbelastning på 16.000 PE (personenheder) og en 
sommerbelastning på 24.000 PE. Entreprisen omfatter 
opførelse af en multibygning, der indkapsler alle instal-
lationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med 
undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, 
så både støj- og lugtgener reduceres væsentligt. End-
videre omfatter multibygningen mandskabsfaciliteter. 
Der skal også opføres en ny koncentreringstank og en 
pumpestation til retur- og overskudsslam. Samtidig 
skal de eksisterende proces- og efterklaringstanke 
renoveres. Til alle bygværker hører desuden nye ma-
skin- og elinstallationer samt systemprogrammering. 
Kontraktsummen lød på 38,6 mio. kr.
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25. maj
Guldborgsund Forsyning skrev kontrakt med Munck-
Havne & Anlæg a/s, Nyborg, om renovering af Nykøbing
F. Renseanlæg – en kontrakt til en samlet værdi af 110
mio. kr. Entreprisen omfatter udover opførelse af en 
multibygning, opførelse af en ny indløbspumpestation
og en modtagerstation for septisk slam samt fordeler-
bygværk og slampumpestation tillige med to efterkla-
ringstanke og et udløbsbygværk. Ydermere skal der 
opføres to sparebassiner á 5.000 m³. Det sidste af de 
to 5.000 m³ store sparebassiner idriftsættes maj 2022.
Med disse to nye sparebassiner og den tidligere forkla-
ringstank, som også er ombygget til sparebassin (3.000
m³), vil risikoen for overløb (aflastninger) fra rensean-
lægget til Tingsted å reduceres markant.
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16. juni
I strålende sommersol skrev Guldborg-
sund Forsyning kontrakt med Troels 
Jørgensen A/S, Kettinge om renovering 
Gedser Renseanlæg. Kontrakten er den 
sidste af de i alt fem i forbindelse renove-
ringsprojektet Mod nye tider. Entreprisen 
omfatter opførelse af en multibygning. 
Der skal også opføres en ny koncentre-
ringstank og en pumpestation til retur- og 
overskudsslam. Samtidigt skal de eksi-
sterende proces- og efterklaringstanke 
renoveres. 
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17. juni
Det var en glad formand for Guld-
borgsund Forsynings bestyrelse, der 
17. juni tog første spadestik til reno-
veringen af Marielyst Renseanlæg. 
Formandens glæde skyldtes ikke 
kun, at arrangementet markerede 
starten på endnu en etape af det 
store renoveringsprojekt Mod nye ti-
der, men også at ”vi er i stand til at 
markere og fejre denne begivenhed i 
en lidt større flok, end vi har været 
vant til under corona-nødberedskabet 
de seneste tre måneder.”
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23. juni
Der blev taget første spadestik til renoveringen af Ny-
købing F. Renseanlæg. Det skete bl.a. med nedgravning 
af en tidskapsel indeholdende informationer om projek-
tet og visse nostalgiske effekter fra det gamle rensean-
læg, som tidligst må åbnes i 2045.
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25. juni
Første spadestik på totalrenovering af 
Gedser Renseanlæg blev foretaget med en 
’tripel-spade’, som blev betjent af hoved-
entreprenøren sammen med formand og 
næstformand i Guldborgsund Forsynings 
bestyrelse. Når det nye renseanlæg står 
færdigt, bliver trykledningen fra Gedesby 
Renseanlæg koblet på anlægget, hvoref-
ter det eksisterende renseanlæg i Gedesby 
rives ned. Og samtidig kobles den nye 
trykledning fra Scandlines færgetermina-
len i Gedser Havn på det nye renseanlæg.
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2. juli  
Teknisk aflevering af det første af de i alt fem Mod nye tider delprojekter. Det drejer sig dels om anlæg af en 3 km. lang 
trykledning fra Gedesby til Gedser Renseanlæg og dels om byggeriet af en pumpestation ved Scandlines terminalen 
på Gedser Havn samt anlæg af trykledninger herfra til Gedser Renseanlæg.
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25. november
Rejsegilde på det første af de fire nye 
renseanlæg i renoveringsprojektet Mod 
nye tider På grund af corona-situationen 
og det gældende forbud mod større for-
samlinger blev rejsegildet gennemført 
med et minimum af deltagere. Som kon-
sekvens heraf havde forsyningen valgt at 
live-streame begivenheden, så medarbej-
dere og andre interesserede kunne kigge 
med på corona-sikker vis.

https://youtu.be/W-W34rK9p8A)
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10. december 
Guldborgsund Forsyning holdt rejsegilde på det nye 
renseanlæg i Nykøbing F., der er det suverænt største 
anlæg i renoveringsprojektet Mod nye tider. På grund af 
det skærpede forsamlingsforbud blev rejsegildet live-
streamet, ligesom det skete i Marielyst.

https://www.youtube.com/watch?v=CreAZ8AAmKw
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Corona  
11. marts lukkede regeringen Danmark ned, og i den 
forbindelse overgik Guldborgsund Forsyning til et mid-
lertidigt nødberedskab. De fleste administrative medar-
bejdere skulle efterfølgende arbejde hjemmefra, og 
forsyningens hovedkontor på Gaabensevej blev lukket 
for offentlig adgang. Kunderne kunne dog fortsat komme 
i kontakt med og blive betjent af medarbejderne via mail 
og telefon. 

For at undgå personlig kontakt i størst muligt omfang 
blev forsyningens driftsfolk samtidigt fordelt på 4 loka-
tioner, hvorfra de driftede anlæggene som normalt.

Til trods for den unormale situation lykkedes det at 
drifte selskabet videre, uden at kunderne oplevede no-
gen forskel.

Selvom restriktionerne blev lettet noget hen over som-
meren, fortsatte coronaen med at volde kvaler efter 
sommerferien, og i september genindførte forsyningen 
skærpede foranstaltninger med henblik på at undgå ri-
siko for at blive ramt af virussen. 

I første omgang var de genindførte foranstaltninger dog 
knapt så vidtgående, som det var tilfældet efter nedluk-

ningen af samfundet 11. marts. Mens opdelingen af 
driftsfolkene i fire enheder blev genindført, blev medar-
bejderne på Gaabensevej igen sendt på hjemmearbejde.

På grund af den fortsat negative udvikling omkring co-
rona i efteråret – herunder med forbud mod forsam-
linger på først mere end 50 personer og senere 10 per-
soner – måtte flere planlagte aktiviteter udskydes på 
ubestemt tid. Det gjaldt bl.a. en række byggeplads-
events på renseanlæggene i Marielyst, Nykøbing F. og 
Gedser.

Selvom vi er rigtig mange, der har savnet kontakten og 
samspillet med gode kolleger i det daglige, så er vi 
stolte over at have magtet at præstere rigtig flotte re-
sultater under de givne forhold – stadigvæk som et 
stærkt hold, men nu hver for sig. 

Og så er vi jo alle sammen nærmest blevet verdensme-
stre i at holde møder virtuelt via Teams.

Bl.a. har vi med stor succes afholdt generalforsamling og 
en række bestyrelsesmøder virtuelt i Teams, og det bliver 
et værktøj, vi også efter corona vil gøre mere brug af.
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Ideen med det miljøvenlige slambehandlingsanlæg er, at slammet fra renseanlægget i princippet afbrændes 
i en særlig ovn ved en temperatur på op til 1000 grader. Det betyder, at alle skadelige stoffer – herunder  
mikroplast, medicinrester, hormonforstyrrende stoffer og uønskede bakteriekulturer elimineres totalt, des-
uden sker der en markant reduktion af tungmetaller. Restproduktet er dels et askelignende granulat med en 
forholdsvis god gødningsværdi, som uden problemer kan anvendes på landbrugsjord eller i haver. Dels bliver 
der i mindre omfang udskilt et restprodukt (slagger) i forbindelse med ’vask’ af røggasserne, som er mindre 
anvendeligt, men som dog forventes at kunne bruges i fx asfaltproduktion eller naturgenopretning.

Intet andet sted i Danmark er der opført tilsvarende anlæg, og hvis det viser sig at blive den forventede succes, 
vurderes potentialet at være overvældende stort – både herhjemme og i udlandet.  

Miljøvenlig slambehandling

På Frejlev Renseanlæg blev der i oktober 2019 mon-
teret et pilotanlæg til miljøvenlig slambehandling.

I foråret 2020 blev pilotanlægget sat i drift. 
Driftsuheld førte imidlertid til, at anlægget blev 
stoppet, og efterfølgende blev der arbejdet med 
planlægning af en ombygning af anlægget.

Det ombyggede anlæg vil øge anlæggets kapacitet 
med 250 %. Beslutning om ombygning træffes primo 
2021.
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Priser og takster
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                                2013       2014      2015       2016       2017      2018       2019      2020      2021

Vand - m3                                                                      20,09       18,45      18,99       18,64       20,52      18,64        16,76       16,71       17,71
Vandafledningsafgift                  35,62        36,67      44,34        45,23        53,74       53,74         53,74       50,59      54,15
Varme - m3                                     1,82         1,87         1,97          1,97          1,97         1,97          1,97          2,05        2,02
Varme - kWh               0,4288    0,4320    0,4730    0,4730    0,4730    0,4730    0,4730    0,4923    0,4858

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

Spildevandsafledning ender på 
2019-niveau
I 2020 måtte Guldborgsund Forsyning uventet ty til at 
sænke taksten for afledning af spildevand med næsten 
6 % på grund af regulatoriske krav. For 2021 er de af 
myndighederne fastsatte indtægtsrammer igen blevet 
normaliseret. Resultatet er derfor, at spildevandstak-
sten for almindelige kunder stiger med 5,13 kr. pr. m³ til 
55,72 kr./m³. Det betyder, at taksten i 2021 igen bliver 
på 2019-niveau..

Lille stigning i vandtakster

Når det gælder rent drikkevand fra Guldborgsund For-
synings egne vandværker i Nykøbing F., Stubbekøbing, 
Sakskøbing og Nysted stiger taksten med 1 kr. pr. m³ til 
17,71 kr./m³. For en gennemsnitsfamilie betyder det en 
stigning på 87 kr. på årsbasis.

Guldborgsund Forsynings kunder kan i 2021 se frem til stort set uændrede takster. Dermed fastholdes en udvikling, 
der nu på fjerde år reelt betyder faldende priser, når man tager prisudviklingen i den samme periode i betragtning.
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Spildevand                        2020 (kr.)             2021 (kr.)

Vandafledningsafgift pr. m³ (Forbrug <500 m³/år)       40,47               44,58
Moms (til staten) pr. m³          10,12                             11,14
Spildevandsafledning i alt pr. m³         50,59                               55,72
Ordinær tanktømning inkl. moms       773,94                            994,56

Vand                          2020              2021

Vandafgift (den egentlige vandpris) pr. m³           7,00                  7,80
Statsafgift pr. m³              7,73                                   7,73
Drikkevandsbidrag (til staten) pr. m³           0,24                                  0,24
Moms (til staten) pr. m³             1,75                 1,94
Vandpris i alt pr. m³          16,71                                17,71

Fjernvarme                           2020             2021

Pr. kWh inkl. moms        0,4923           0,4858
Pr. m³ gennemstrømning inkl. moms            2,05                                  2,02
Fast årlig afgift pr. m² bolig jf. BBR inkl. moms              30,42                               28,09

Fortsat flot tilgang af nye kunder 

Guldborgsund Forsyning bød i 2019 velkommen til 
usædvanligt mange nye kunder, og denne positive 
udvikling er fortsat gennem hele 2020, hvor vi i.  kort 
før årsskiftet rundede 279 nye forbrugssteder.

De fleste nye kunder tæller med i både, vand, varme 
og spildevand, idet der typisk er tale om udstykning 
af nye boligområder, som er blevet tilsluttet alle tre 
forsyningsområder på én gang.

Fjernvarmen falder 
Trods forventet afgiftsstigning 

Guldborgsund Forsyning har siden 2014 haft uæn-
drede fjernvarmetakster. Men i 2020 blev prisen sat 
op med ca. 4 %. – svarende til ca. 600 kr. på årsbasis

for en gennemsnitlig kunde i et normalt varmeår. Som 
følge af reducerede driftsomkostninger har bestyrel-
sen imidlertid valgt at sænke taksterne for 2021 med 
hvad der svarer til 3 % eller ca. 477 kr. pr. år.

Taksterne for 2021 ser således ud:
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Projektkatalog 
2021-2023

En forsyning i balance

Guldborgsund Forsyning forventer i de kommende tre 
år at skulle investere 185,7 mio. kr. i nye anlæg, lednings-
net og andre projekter. Hertil kommer investeringerne i 
forbindelse med renoveringsprojektet Mod nye tider. 
Dette fremgår af det årlige projektkatalog, som i oktober 
2020 blev godkendt af forsyningens bestyrelse.

Spildevandsområdet sluger hovedparten af de store 
millioninvesteringer med et samlet investeringsbudget 
på 126,8 mio. kr. ud over investeringerne i Mod nye tider. 
Heraf går 83,7 mio. kr. til ledningsnet, pumpestationer 
og bygværker. Endvidere optræder en ’ny’ post under 
overskriften Sektorplanlægning med 34,3 mio. kr. Tallet 
dækker over forventede følger af kommunens nye 

spildevandsplan for 2020-2024, som forventes vedta-
get i begyndelsen af 2021. Den omfatter bl.a. ny kloa-
kering i det åbne land og myndighedernes opsamling 
af ejendomme, som ikke har efterkommet hidtil ud-
stedte påbud.

Inden for drikkevandsområdet omfatter projektkatalo-
get samlede investeringer på 23,2 mio. kr.  Bl.a. skal 
Nykøbing F. Vandværk renoveres i 2021. 

I varmeselskabet er der planlagt investeringer på 35,8 
mio. kr., hvoraf de 20 mio. kr. går til ledningsnettet de 
næste tre år.
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For yderligere oplysningerØnsker du nærmere oplysninger vedr. sikkerhed og arbejdsmiljø i dit samarbejde med 

Guldborgsund Forsyning, kan du henvende dig til Guldborgsund Forsynings 

arbejdsmiljøkoordinator. 
Navn:

Tlf:

Mail:

… en god ide?
Har du gode ideer til, hvordan vi sammen kan blive bedre?
Send gerne en mail til ovenstående. 

Scan QR-koden og læs Guldborgsund Forsynings sikkerhedsfolder.

En god arbejdsplads er et fælles ansvar
Sikkert og sundt arbejdsmiljøOprydning: Hold det pænt og ryddeligt omkring dig – hver dag!

Sikkerhedstjek: Alt materiel i brug skal overholde gældende regler.
Personlige værnemidlerOrienter dig om og følg altid som minimum arbejdsområdets påbud 

og forbudsskilte.

Forbud
Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol 

eller euforiserende stoffer på Guldborgsund Forsynings arbejdsområde. 
Rygning: Det er kun tilladt at ryge i de specifikt udpegede rygeområder.Færdsel på arbejdsområdet

 
Færdsel: Gang og kørsel skal ske med agtpågivenhed i forhold til andre. 

Kørsel: Vis hensyn på pladsen og kør med max 20 km/t.

Miljøhensyn 
Tomgangskørsel er kun tilladt i max 1 min. Affald: Tag dit affald med, når du forlader pladsen.Kemikalier: Forebyg og reagér på udslip efter den gældende 

beredskabsplan.

Du bliver bedt om at forlade området, hvis… • Du ikke overholder gældende regler, efter du er blevet påbudt 

   at følge dem.
• Du anses for at være til fare for dig selv eller andre.

Særligt for spildevand
 
Arbejdet med og ved spildevand kræver ekstra omtanke. Husk derfor: Gyldige vaccinationer: Hepatitis A, stivkrampe og polio. Vask hænder: Før og efter toiletbesøg og før spisning. Påklædning: Brug evt. overtræksdragt eller sørg for at bruge skiftetøj 

og handsker. 

 

 

Særligt for vand
Inden arbejde på vandværker eller ledningsnet påbegyndes skal du 

have gennemført et hygiejnekursus hos Guldborgsund Forsyning. 
Dokumentation for gennemført introduktion skal altid kunne fremvises 

ved arbejde på vandværker eller ledningsnet.

Særligt for byggepladserOphold på byggepladsen uden for normal arbejdstid må ikke finde 

sted uden skriftlig dispensation fra Guldborgsund Forsynings 

arbejdsmiljøkoordinator.

Alt arbejde i fællesområder skal koordineres og planlægges i 

samarbejde med Guldborgsund Forsynings 
arbejdsmiljøkoordinator. 

 

Fokus på sikkerhed

Fokus på sikkerhed

I Guldborgsund Forsyning har vi stor fokus på sikker-
hed - både i forhold til vores medarbejdere, entrepre-
nører, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.

Arbejdet med sikkerhed er i 2020 blevet suppleret 
med en sikkerhedsfolder, som fx udleveres til alle 
medarbejdere hos entreprenører og underentrepre-
nører på vores byggepladser. Det er et krav, at alle 

læser og sætter sig ind i indholdet, 
før de begynder deres arbejde for forsyningen.  
 
Som supplement til sikkerhedsfolderen har vi også 
trykt et antal sikkerhedsplakater til ophængning på 
vores anlæg og byggepladser. Plakaten gengiver i 
koncentreret form sikkerhedsfolderens vigtigste 
budskaber. 
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Guldborgsund Forsyning er
en moderne forsyningskoncern

En forsyning i balance

Selskaberne er indbyrdes juridisk selvstændige enheder, og ledelsen af de enkelte selskaber sker i forhold til det 
aktuelle selskabs rammevilkår og individuelle forhold – også selvom der kan være sammenfald til beslutninger i 
resten af koncernen.

Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern, der leverer fjernvarme og drikkevand, samt sikrer effektiv 
afledning og rensning af spildevand.

Guldborgsund Forsyning har siden 2010 været udskilt fra Guldborgsund Kommune som en forsyningskoncern bestå-
ende af fem selvstændige selskaber.

Guldborgsund Forsyning Holding A/S ejes 100 % af Guldborgsund Kommune. De øvrige selskaber i koncernen ejes alle 
100 % af Guldborgsund Forsyning Holding A/S. 

I alt består koncernen af fem aktieselskaber, hvoraf Guldborgsund Forsyning Holding A/S er moderselskab for de øv-
rige selskaber:

Guldborgsund Forsyning Holding A/S 
(koncernholdingselskab - ejes 100% af Guldborgsund Kommune) 

Guldborgsund Forsyning A/S 

(håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens aktiviteter) 

Guldborgsund Vand A/S 

(vandforsyning) 
 

Guldborgsund Varme A/S 

(varmeforsyning)

Guldborgsund Spildevand A/S 

(spildevandshåndtering) 
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Guldborgsund Forsyning er
en moderne forsyningskoncern

Projektorganisation 
Mod nye tider
Guldborgsund Forsyning har i 2018 etableret en 
særskilt projektorganisation for renoveringspro-
jektet Mod nye tider, der omfatter totalrenovering 
af de fire renseanlæg i Nykøbing F., Stubbekøbing, 
Marielyst og Gedser, nedlæggelse af renseanlæg-
get i Gedesby samt etablering af trykledning 
herfra til renseanlægget i Gedser. 

De 5 gyldne dråber

Lige siden Guldborgsund Forsyning blev til pr. 1. januar 
2010, har organisationens vision, mål og værdier taget 
afsæt i ’De 5 Gyldne Dråber’.
 
Alle beslutninger, indkøb og øvrige initiativer, som ikke 
er dikteret af lovgivning, bliver holdt op mod ’De 5 
Gyldne Dråber’. Og hvis initiativet ikke består dråbe-
testen, dvs. at den som minimum giver merværdi i for-
hold til et af punkterne, så bliver det ikke iværksat og 
gennemført.

1. Pris
Vores ydelser skal leveres til priser, der afspejler sel-
skabets fokus på sund forretningsdrift

2. Forsyningssikkerhed 
Der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser. Det 
gælder både de planlagte og de ikke-planlagte aktivite-
ter og hændelser.

3. Tryghed
Vores kunder skal trygt og sikkert kunne modtage rent 
drikkevand og varme, samt aflede spildevand baseret på 
en miljømæssigt hensynsfuld og økonomisk effektiv drift.

4. Miljø
Vi skal reducere den samlede miljøbelastning og generelt 
bidrage til at søge løsninger, der også kan inspirere andre 
til at finde nye og mindre miljøbelastende løsninger.

5. Service
Vi ønsker fortsat at sætte kundernes behov i centrum 
for udviklingen af Guldborgsund Forsyning, og med 
baggrund i dem at sikre en høj grad af trivsel i selskabet 
og en stor faglig professionalisme. 
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En forsyning i balance

Bestyrelse

Ole Bronné Sørensen

Camillo Krog

Lis Magnussen

John Brædder

Henning Kamper

Bo Abildgaard

Hans Erik Pedersen

Jimmi Reinhart Christiansen

Lone Gade

Carsten Jacobsen

Ole Bronné Sørensen,   
Horbelev. (Formand for bestyrelserne i alle 5 koncern-
selskaber) Født 1956. Pensioneret Politiassistent i 
Nykøbing F. 

Camillo Krog,  
Idestrup. (Næstformand for bestyrelserne i alle 5 
koncernselskaber). Født 1977. Selvstændig, indehaver 
af rengøringsfirma i mere end 20 år. 

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Guldborgsund Kommune
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Hans Erik Pedersen,  
Øster Ulslev. Født 1952. Salgskonsulent i 
Lemvigh-Müller.

Henning Kamper,  
Nykøbing F. Født 1948. Pensioneret skoleleder, 
Taleinstituttet.

Lis Magnussen,  
Horbelev. (Menigt medlem i bestyrelserne i alle 5 
koncernselskaber). Født 1954. Uddannet landmand.

John Brædder,   
Toreby. (Menigt medlem i bestyrelserne i alle 5 
koncernselskaber). Født 1962. Borgmester (2. 
periode), agrarøkonom og tidligere landmand.

Henning Kamper,  
(Menigt medlem af bestyrelserne i Guldborgsund 
Holding A/S, Guldborgsund Forsyning A/S og 
Guldborgsund Varme A/S) Født 1948. Pensioneret 
skoleleder, Taleinstituttet.

Bo Abildgaard,  
(Menigt medlem af bestyrelserne I Guldborgsund 
Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S) Født 
1963. 2. viceborgmester, salgskonsulent hos 
DataLarsen & Co.

Forbrugerrepræsentanter (Sidder i bestyrelserne for Guldborgsund 
Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S):

Medarbejderrepræsentanter (Sidder i bestyrelserne for Guldborgsund 
Forsyning Holding A/S og Guldborgsund Forsyning A/S):

Jimmi Reinhart Christiansen, 
Født 1973. Smed. Ansat i Guldborgsund forsyning i 
2010. Sikkerhedsrepræsentant for vand og varme i 
Guldborgsund Forsyning.

Lone Gade, 
Født 1982.  Økonomi. Ansat i 
Guldborgsund Forsyning 2010. 
 

Carsten Jacobsen, 
Født 1962. Produktionschef, Spildevand proces. 
Ansat i Guldborgsund forsyning 2010.
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En forsyning i balance

Kodeks for god selskabsledelse
Med afsæt i de tidligere bestyrelsers indsats samt et sæt anbefalinger, som vores brancheforening DANVA har ud-
viklet med udgangspunkt i principperne for god governance i børsnoterede selskaber tilpasset de helt særlige vilkår 
for forsyningsselskaber, har bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning siden 2019 forholdt sig til vores eget ’Kodeks for 
god selskabsledelse’.

I den forbindelse har bestyrelsen forholdt sig til i alt 39 anbefalinger efter det såkaldte ’følg eller forklar’-princip, hvor 
selskabet årligt forholder sig til anbefalingerne, forklarer hvis man ikke gør, og begrunder hvordan man i stedet har 
valgt at indrette sig.

De 39 anbefalinger er opdelt i følgende hovedområder:

• Introduktion

• Rammerne for ejerudøvelse

• Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskabet

• Samspillet mellem selskabet og ejerkommunen

• Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

• Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse

• Øvrige forhold

Hele kodekset med tilhørende forklaringer i forhold til de 39 anbefalinger fremgår af Guldborgsund Forsynings hjem-
meside under menupunktet ’Om os’. Her kan man også læse mere om, hvad kodeks for god selskabsledelse i det hele 
taget er for en størrelse.
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Carsten Jacobsen       Klaus Hermann       Niels Rasmussen       Claus Prier       Lars Fisker

Direktion og chefgruppe

Niels Rasmussen Adm. direktør
Lars Fisker Anlægschef
Klaus Hermann Finanschef
Claus Prier Produktionschef, Vand & Varme, Spildevand transport
Carsten Jacobsen Produktionschef, Spildevand proces

Projektorganisation Mod nye tider
Jesper Reinhold Projektchef



Guldborgsund Spildevand A/S
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En forsyning i balance

33.575

Så mange ejendomme rensede Guldborgsund Spildevand A/S ved udgangen af 
2020 spildevand fra. Spildevandet ledes gennem et ledningsnet på sammenlagt 
1.996 km. til et af vores renseanlæg.

Bier og blomster

I forbindelse med renoveringsprojektet Mod nye tider besluttede Guldborgsund 
Forsyning, at vi fremover vil give vores truede bestand af bier et bedre sted at 
være – i hvert fald på vores arealer. Forsyningen har allerrede tilplantet de åbne 
arealer i forbendelse med alle bassinner, både i 2019 og 2020. med en særlig 
insektvenlig græs- og blomsterblanding, og det kommer også til at ske på vores 
nye renseanlæg. På den måde håber vi at kunne bidrage til at fastholde og 
gerne øge bestanden af bier og insekter. 
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Jagten på uvedkommende vand 
giver fortsat gode resultater
I forbindelse med jagten på uvedkommende vand i 
Guldborgsund Forsynings spildevandsledninger 
opdager forsyningens medarbejdere løbende flere 
og flere såkaldte fejltilslutninger, der belaster ren-
seanlæggene unødigt.

Det uvedkommende vand kan blandt andet komme 
ind i afløbssystemet på følgende måder:

• Indsivning af grundvand. Hvis grundvandet står 
højere end afløbsledningerne, kan der sive grund-
vand ind gennem utætheder i afløbssystemet.

•  Indsivning af regnvand. I forbindelse med og umid-
delbart efter kraftig nedbør kan regnvandet sive 
direkte ind i afløbssystemet på vej gennem jorden.

•  I separatkloakerede områder kan overfladevand i 
visse tilfælde finde vej fra regnvandsledningen og 
ind i spildevandsledningen.

•  Drænafstrømning. Der kan komme vand fra dræn-
systemer (omfangsdræn og lign.), som er tilsluttet 

 afløbssystemet. Det kan også komme fra mark-
dræn, som normalt ikke må være tilsluttet afløbs-
systemet.

•  Fejlkoblinger. I separatkloakerede områder kan der 
komme vand fra fejltilslutninger til spildevandssy-
stemet, dvs. afledning af regnvand til spildevands-
ledningen.

Siden 2014 har Guldborgsund Forsyning haft særlig 
fokus på uvedkommende vand, og i denne periode er 
det lykkedes at reducere omfanget af uvedkom-
mende vand væsentligt. Der er dog fortsat lang vej 
til at udrydde problemet, idet det typisk kræver et 
ressourcekrævende detektivarbejde.

Men der sker løbende fremskridt. Alene i 2020 har 
forsyningen registreret mere end 250 fejlkoblinger 
hos vores kunder. Hver ejendom udleder ca. 300 m³ 
overfladevand om året i gennemsnit, hvilket svarer 
til en øget belastning på ledningsnettet med ca. 
75.000 m³ årligt.

Senest har medarbejdere fra drifts- og projektorga-
nisationen i fællesskab og på tværs af organisationen 
desuden afdækket 6 fejltilsluttede vejbrønde og 12 
ejendomme med fejltilslutninger i Tingsted.

I efteråret blev det såkaldte Dræn Marielyst projekt 
afsluttet efter tv-inspektion af ca. 14 km. hovedled-
ning samt stikledninger, og her blev der fundet 25 
fejltilslutninger.
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Betydelig investering 
afhjælper kloakproblemer 
omkring Sakskøbing
Guldborgsund Forsyning påbegyndte i juni et 
omfattende anlægsarbejde med etablering af 
nye kloakledninger, hvor regnvand blev koblet 
fra fællessystemet. I stedet blev der etableret 
et separat rørsystem til at aflede regnvand og 
sende det direkte til recipienten, så det ikke 
belaster forsyningens ledningsnet og ikke 
påfører forsyningen omkostninger til transport 
og rensning.

Herudover omfattede investeringen klimasik-
ring af flere områder i Sakskøbing. Disse 
projekter omfattede bl.a. adskillelse af regn 
og spildevand i flere områder syd for Sakskø-
bing Station samt nye afskærende ledninger 
til at lede spildevand og overfladevand uden 
om kritiske punkter i den lokale geografi.
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Guldborgsund Spildevand A/S
 

11 nye bassiner til regnvand 
reducerer risikoen for overløb 

Guldborgsund Forsyning har i 2020 færdiggjort 11 
nye bassiner til forsinkelse af regnvand ved heftige 
regnskyl på Nord- og Østfalster Bassinerne skal 
medvirke til at undgå overløb fra renseanlæggene 
– først og fremmest i Nykøbing F., men også i Tårup. 
Efter færdiggørelse af bassinerne, vil overfladevand, 
der opsamles i forbindelse med kraftig regn, ikke 
længere belaste renseanlæggene som hidtil, men vil 
i stedet blive ledt direkte ud i åer og vandløb i de 
respektive områder.

De første fire anlæg blev anlagt i efteråret 2019 i 
Alstrup, Bregninge, Falkerslev og Maglebrænde Øst. 
De øvrige anlæg er placeret i landsbyerne Lundby, 
Maglebrænde (2 forskellige steder), Meelse (2 for-
skellige steder), Stangerup samt Aastrup. I alt kan 
de 11 bassiner rumme ca. 11.000 m³. 

26. november 
Den såkaldte Egelev-sag, hvor 22 grundejere i slut-
ningen af 2019 fik medhold i byretten i en sag om 
tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, som blev op-
krævet i forbindelse med kloakering af Egelev i 2013 
og 2014, blev på ny behandlet af en dommer – denne 
gang i landsretten.

Her blev der 10. december afsagt dom i sagen, som 
igen faldt ud til Egelev-grundejernes fordel. Lands-
retten afviste således det forældelseskrav, som 

Guldborgsund Forsyning procederede for. Sagen 
forventes endeligt afsluttet i 2021.

Ny spildevandsplan 

Guldborgsund Kommune har i efteråret 2020 udar-
bejdet en spildevandsplan for 2020-2024, Den ende-
lige plan blev 12. november 2020 sendt i høring af 
byrådet. Den forventes framlagt på byrådsmødet i 
april 2021.

Den nye spildevandsplan repræsenterer en viderefø-
relse og opdatering af den tidligere spildevandsplan 
for 2014-2020. Den store opgave i kommunens spil-
devandsplaner har været at definere områderne, der 
overholder de statslige vandområdeplaner.

De indeholder krav til forbedret spildevandsrensning 
frem mod 2027. Det skønnes, at der pr. udgangen af 
2020 fortsat er ca. 1.300 ejendomme, som skal have 
forbedret spildevandsrensning frem mod 2027.

Heraf skal der i planperioden kloakeres ca. 300 ejen-
domme, som ligger langs eksisterende spildevands-
ledninger og/eller i landsbyer, hvor det vil være mest 
hensigtsmæssigt med en fælles kloakeringsløsning.

Spildevandsplanen for 2020-2024 omfatter også ca. 
320 ejendomme, der skal separere regn- og spilde-
vand på egen grund.

Spildevandsplanen findes udelukkende i en digital 
udgave, som kan downloades her: 

https://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/20#/
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Udsigtsplatforme

I forbindelse med renoveringsprojektet Mod nye tider 
etablerede Guldborgsund Forsyning i 2020 udsigtsplat-
forme ved byggepladserne i Stubbekøbing og Nykøbing 
F. Her kan interesserede få overblik over og følge med i, 
hvordan renoveringen af renseanlæggene skrider frem.

Beredskabsplaner opdateret
Guldborgsund Forsyning har i 2020 opdateret sine be-
redsskabsplaner i relation til forebyggelse af miljøskader 
i forbindelse med spildevandsafledning. Det fine resultat 
bygger på et tæt og meget givende tværorganisatorisk 
arbejde, hvor de to produktionsledere, Plan & Projekt, 
rådgivere og Koncernservice sammen har arbejdet med 
at forebygge større miljøpåvirkninger

Ny kommandocentral for 
spildevand på Englandsvej

I løbet af 2020 er Guldborgsund Forsynings værksteder 
på Skovalleen, samt spildevandsproces blevet flyttet 
til forsyningens eksisterende faciliteter på Englandsvej, 
der i forvejen omfattede vand, varme, samt spildevand 
transport.

Samtidig med flytningen blev der indrettet en ny ’kom-
mandocentral’ for spildevand.  I den forbindelse er der 
bl.a. opsat skærme, som teknikerne i afdelingen skal 
forbi for at blive opdateret, inden de kører ud til dagens 
opgaver.

Flytningen af værkstedet samt sammenlægning af 
spildevand proces og transport er et led i den overord-
nede strategi for centralisering af mandskab, som følge 
af projektet Mod nye tider.  Målet er at opnå  en  bedre 
vidensdeling, samarbejde,  mere synergi på tværs af 
arbejdsopgaver samt central overvågning af alle anlæg. 
De første erfaringer med det nye system viser, at det 
fungerer rigtig godt.
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Vandværk                          Ledningsnet (m.)      Leveret vand (m3)

Nykøbing F.     193,471                  959.728
Nysted       40,795                                     86.755
Sakskøbing       62,861                                   155.376
Stubbekøbing       25,577                  109.261
I alt              379               1.311.120

En forsyning i balance

322,7 km vandledninger
Guldborgsund Vand A/S ejer og administrerer 4 vandværker med et tilhørende 
ledningsnet på sammenlagt ca. 322,7 km. De fire vandværker forsynede ved 
udgangen af 2020 i alt 9.957 husstande og virksomheder, hvilket er 81 flere end 
året før. 

Ledningsalder
2020              Antal meter

0 til 25 år gamle                  105.567

26 til 50 år gamle                 145.460

51 til 75 år gamle                    38.070

Mere end 75 år gamle                17.744

Ukendt alder                               15.862
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Et vandselskab i 
forholdsvis god balance

Når det gælder vandselskabet, så har vi i 2020 for alvor 
mærket gevinsten af vores ISO 22000 certificering i 
2012. Rutinerne er kortlagt, risici er afdækket, og der 
foregår løbende indsatser med henblik på at vedlige-
holde og renovere vores vandværker og ledningsnet. Det 
redder os i nogen grad fra de meget alvorlige følger af 
den offentlige regulering af sektoren, som aktuelt truer 
mange vandselskaber. Der synes således at være no-
genlunde ro omkring vandselskabets udvikling i de 
nærmest følgende år. Dog vil der fremadrettet fortsat 
være stærk fokus på at reducere omkostningerne som 
følge af de fortsat mere og mere snævre økonomiske 
rammer, som myndighederne pålægger os.  

Guldborgsund Forsyning blev pr. 19 november ISO 
22000 recertificeret uden bemærkninger. Det skete i 
forbindelse med en ekstern audit ved Force Technology.

Omfattende 
renovering i Skaskøbing
På vandværket i Sakskøbing er der i 2020 fortaget en 
omfattende renovering, både indvendigt og udvendigt. Der 
er bl.a. lagt nyt tag på vandværket og udskiftet ventiler 
og rør til filtre samt foretaget mange mindre renoveringer/
forbedringer, som optimere den daglige drift. Der er in-
stalleret nyt el og programmeret nye styringer, så de 
passer til IT strategien. Som afslutning på renoveringen 
på vandværket er der opsat alarmer og videoovervågning 
som er blevet etableret i videoovervågningsprojektet. 

Ledningsalder
2020              Antal meter
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51 til 75 år gamle                    38.070

Mere end 75 år gamle                17.744
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En forsyning i balance

Det hører vi på vandrørene…

I 2013 og de efterfølgende år blev der monteret såkaldte 
’noise loggere’ på hele ledningsnetet. Noise loggerne 
fungerer på den måde, at de registrerer støj fra vand, der 
fosser ud af ledningsnettet. Fra 2013 og i de efterføl-
gende år  er det lykkedes – bl.a. ved hjælp af lytte-funk-
tionen – at reducere vandspildet fra over 20 % til under 
10 % om året. Og i 2019 nåede vi faktisk ned på et historisk 
lavt vandspild på 5,7 %.

Noise loggerne bruges stadigvæk til detektering af læka-
ger, og så sent som i november måned var noise loggere 
årsag til, at forsyningen opdagede et ’lusket’ brud på et 
vandrør i Sakskøbing. Målt ud fra faldet i natforbruget i 
Sakskøbing har indsatsen imidlertid sparet vandselskabet 
for et vandspild på 11.500 m³ på årsbasis!

Vi sparer på vandet som aldrig før

Hver dansker er nu nede på gennemsnitligt at bruge 101 
liter vand i døgnet. Det er en halvering af vandforbruget 
på 20 år og et fald på 5 liter i forhold til året før. Det 
viser vandsektorens nøgletal for 2019, der er indsamlet 
af vores brancheorganisation DANVA. 

For Guldborgsund Forsynings vedkommende viste vand-
forbruget fra 2019 til 2020 en stigning i det samlede 
forbrug i 1.22 %. 

Gamle bygninger 
får en chance mere

Guldborgsund Forsyning ansøgte i foråret kommunen om 
tilladelse til at nedrive to gamle forsyningsbygninger i 
tilknytning til selskabets vandværk på Elvej i Sakskøbing. 

Begge ejendomme er klassificeret som bevaringsværdige, 
men er i en meget dårlig stand, ligesom grunden er klas-
sificeret  som forurenet. 

Under høringsfasen havde både Museum Lolland-Falster 
og Guldborgsund Bevaringsfond imidlertid indvendinger 
mod nedrivning af bygningerne.

I første omgang lagde forsyningen op til an frist for ende-
lig beslutning om nedrivningen pr. udgangen af 2020. Men 
for at give mulighed for at byde ind med lokale ideer til at 
skabe nyt liv i de smukke gamle bygninger valgte forsy-
ningen kort før jul at forlænge fristen med et halvt år.

 

Mange private vandværker oplever voksende problemer 
med at opfylde nye krav til forsyningssikkerhed og admi-
nistrative rutiner. Guldborgsund Forsyning tilbyder i den 
forbindelse at indgå samarbejdsaftaler med enkeltstå-
ende eller klynger af private vandværker. Forsynings-
selskabet er desuden åben overfor analyser af yderligere 
samarbejdsformer.

Der findes 46 private vandværker i Guldborgsund Kom-
mune. Heraf har Guldborgsund Forsyning allerede et til-
lidsfuldt samarbejde med ca. en halv snes af vandvær-
kerne. 

Samarbejde med 
private vandværker
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Vandboringer renoveret

I starten af året blev der tilstandsvurderet 6 boringer 
i Nykøbing. To af disse viste sig at være i så ringe 
stand, at de er blevet renoveret med nye foringsrør 
for at forlænge boringernes levetid. Som en del af 
renoveringen af boringerne er der blevet omlagt 
styring, ligesom der er udført tilretning på de øvrige 
af selskabets boringer. Endvidere er blevet installeret 
automatisk pejling på 26 af selskabets 28 boringer.

Drikkevand fra 
hanen er både godt og billigt

En halv liter drikkevand koster således kun 3,6 øre i 
gennemsnit, hvor en tilsvarende flaske kildevand 
nemt koster 15 kr. eller mere på en tankstation. 
Nøgletallene fra DANVA viser også, at danskerne har 
vand i hanen stort set hele døgnet alle årets 365 dage. 
Den gennemsnitlige oppetid var i 2019 højere end 
99,99 procent. 

Og så er vores drikkevand af høj kvalitet. Guldborg-
sund Forsyning tester løbende drikkevandet for pe-
sticider, og vi har i 2020 ikke registreret overtrædelser 
af de gældende myndighedskrav
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En forsyning i balance

6.694   
målere var ved udgangen af 2020 tilsluttet Guldborgsund Varme. Det er 87 
flere end året før. 

Leveringen af fjernvarme bygger på et tæt og tillidsfuldt samarbejde med REFA 
Energi A/S og i roesæsonen også med Nordic Sugar. 

234,3 km
Fjernvarmeforsyningen omfatter et ledningsnet på 234,3 km., der forsyner 
følgende områder: 
• Nykøbing Falster med nærmeste opland
• Ønslev
• Eskilstrup
• Gunslev
• Systofte

170.684.234

Så meget varme leverede Guldborgsund Varme i 2020 målt i kWh. Det er 5,11 % 
mindre end året før, hvilket kan tilskrives et færre antal graddage. Målt i m³ er den 
leverede mængde varme 4.8 mio. m³, hvilket er - 3 % i forhold til året før.
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En forsyning i balance

Vi venter fortsat 
– nu på 4. år

I 2017 indgik politikerne på Christiansborg en bred politisk 
aftale om en langsigtet regulering af fjernvarmesektoren. 
Siden da har en arbejdsgruppe arbejdet med konkretise-
ring af indholdet i reguleringen. Der er imidlertid – nu på 
4. år – fortsat ingen afklaring.

Derfor har vi indtil videre udskudt overgangen til en ny 
reguleringsmodel. Men der er ingen tvivl om, at vi frem-
adrettet kommer til at ændre vores fokus i selskabet til 
en langt mere konkurrenceorienteret strategi – og et 
mindset, hvor vi nøje skal analysere mulighederne for at 
fastholde og gerne udvide vores forretningsområde.

Usædvanligt varmeår
Vejret bliver ved med at te sig usædvanligt. Januar 2020 
blev således den varmeste nogensinde med en gennem-
snitstemperatur på 5,5 °C mod normalt 1,4 °C. Det gav sig 
også udslag i antallet af graddage. I 2018 blev a conto 
opkrævningerne til fjernvarmekunderne i Guldborgsund 
Forsyning beregnet på baggrund af et forventet varme-
forbrug på 2.900 graddage. For 2019 forventede vi oprin-
deligt, at vi kunne holde os under 2.800 graddage. Men 
det viste sig, at antallet af graddage for 2019 landede på 
ca. 2570. Og i 2020 har vi registreret 2.433 graddage.

Alligevel udløste årsopgørelserne i marts 2020 ikke de 
store tilbagebetalinger. Til trods for det lave antal grad-
dage havde forbruget af varme målt i kWh nemlig ikke 
ændret sig synderligt meget i forhold til det foregående 
år. Og hvordan hænger det så sammen? Ja, vi tror, at det 
skyldes de mange dage med kraftig blæst i fyringssæso-
nen 2019. For hvis der er noget, der virkelig kan flytte 
varmekalorier væk fra et hus, så er det netop blæst.

Gratis tilslutning til 
fjernvarme for privatkunder

Guldborgsund Forsyning har i 2020 tilbudt privatkunder 
gratis tilslutning til fjernvarme i forsyningens dæknings-
område. Dog skal de nye kunder selv afholde udgiften til 
stikledninger på egen grund, der afregnes pr. løbende 
meter.

Historisk lavt 
vandspild i fjernvarmen
Overvågningen af Guldborgsund Forsynings fjernvarme-
ledninger med droner har været en stor succes. Allerede 
efter de første droneoptagelser med varmesøgende ka-
mera i 2018 blev der opdaget og efterfølgende udbedret 
adskillige utætheder. 

Efter den seneste droneovervågning, som fandt sted i 
foråret 2020, har forsyningens medarbejdere jagtet de 
markante ’varme pletter’, som dronefotograferingerne 
viste. Indsatserne har i den grad båret frugt, idet det er 
lykkedes at reducere vandspildet i fjernvarmenettet fra 
ca. 40 m³ i døgnet til 15 m³/døgn, hvilket er et historisk 
lavt niveau.

Forhandlinger om ny samarbejds-
aftale  med REFA starter i 2021
Selskabet køber affaldsvarme og flisvarme fra REFA. De 
eksisterende samarbejdsaftaler trænger til en opdatering 
og generel tilretning til 2021 forhold. Dette arbejde har 
de 2 selskabers direktioner aftalt gennemført i 2021.
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Droneovervågning af fjernvarmenettet
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En forsyning i balance

Mange nye investeringer 
på IT- og teleområdet
2020 har IT-mæssigt været et meget aktivt år for Guld-
borgsund Forsyning, og de afledte processer har fået og 
får omfattende konsekvenser for alle medarbejdere i 
selskabet – såvel administrative som driftsfolk.

Forsyningen har i årets løb fortsat omstillingen til en IT- 
og vidensbaseret virksomhed med store opdateringer af 
selskabets IT-systemer til følge. Udover at opgraderin-
gerne indebærer en fremtidssikring af vores systemer, så 
vil det også øge hastigheden mærkbart.

Samtidigt har vi investeret 1,5 mio. kr. i en ny serverpark, 
der blev sat i drift i februar 2021.

Vi har også fået et nyt trådløst netværk, som er instal-
leret på Gaabensevej, Englandsvej og alle byggepladser. 
I den forbindelse er vores sikkerhedspolitik blevet opgra-
deret. Bl.a. har vi udgivet en ’Medarbejderinstruks for 
anvendelse af IT og behandling af personoplysninger’ 
samt en slettepolitik.

Ligeledes er vi i gang med en opgradering af vores forbru-
gersystem, som sættes i drift i maj 2021. Vi har allerede 
udvidet kundernes mulighed for digital adgang til vores 
systemer. Og det ser ud til, at kunderne umiddelbart tager 
de nye muligheder til sig. I 2020 har vi eksempelvis hånd-
teret mere end 3.000 flytteafregninger elektronisk, 
hvilket er en fordobling i forhold til året før.

Desuden arbejder vi intensivt med at forbedre mulighe-
derne for fjernadgang til samtlige driftssystemer og on-
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line-styring af anlæggene. Der er i den forbindelse 
etableret videoovervågning af renseanlæggene, og 
samlet set forventes disse investeringer fremadret-
tet at afstedkomme en stor gevinst i forhold til de 
mange timer, som vores driftsfolk årligt bruger på 
landevejene.

På teleområdet har vi indgået en ny treårig aftale med 
TDC, og i den forbindelse er der foretaget en større 
oprydning og omlægning af vores abonnementer, li-
gesom medarbejderne har fået nye telefoner med 
opdaterede funktioner.

Ny hjemmeside
I samarbejde med et webbureau har vi indgået aftale 
om etablering af en ny hjemmeside til afløsning af den 
gamle, som har fungeret siden 2013. Den nye hjem-

meside indebærer ud over et nyt design bl.a. forbedrede 
muligheder for vores kunder for at betjene sig selv. 

På Facebook

Starten af 2021 kommer Guldborgsund Forsyning 
også på Facebook. Det bliver ikke med en ’sladder-
spalte’, som mange sikkert forbinder Facebook med. 
Men vi ønsker bl.a. at bruge den nye kanal til at orien-
tere vores kunder om større anlægs- og ledningsar-
bejder.

Sygefravær

Guldborgsund Forsyning har i løbet af 2020 registre-
ret et sygefravær på 5,63 dage pr. medarbejder mod 
6,25 dage året før. Det er forsat pænt under resultat-
målet på max 6,5 dage pr. medarbejder pr. år.
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1.000 kr. 2020

Spildevand Varme Vand Service Holding Koncern

Nettoomsætning 132.509 112.419 17.907 44.434 0 262.835
Produktionsomkostninger -34.477 -73.531 -4.417 -7.265 0 -114.540
Bruttoresultat 98.032 38.888 13.490 37.169 0 148.295
Distributionsomkostninger -71.979 -20.318 -8.547 -8.189 0 -101.948
Administrationsomkostninger -13.563 -10.082 -2.592 -30.474 -89 -24.581
Resultat af primær drift 12.490 8.488 2.351 -1.494 -89 21.766
Andre driftsindtægter 3 103 19 250 1.719 374
Andre driftsomkostninger -68 0 0 -37 -1.630 -37
Resultat før finansielle poster 12.425 8.591 2.370 -1.281 0 22.103
Resultat af dattervirksomheder 0 0 0 0 4.862 0
Resultat af assosierede virksomheder 0 0 0 0 0 0
Resultat før finansielle poster 12.425 8.591 2.370 -1.281 4.862 22.103
Finansiering netto -8.058 -8.591 -1.859 1.281 0 -17.225
Årets resultat før skat 4.367 0 511 0 4.862 4.878
Skat 3 0 -12 -7 0 -16
Årets resultat 4.370 0 499 -7 4.862 4.862

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 17 0 17
Grunde og bygninger 137.701 133 20.988 0 0 158.822
Produktionanlæg og maskiner 1.951.956 266.596 172.659 0 0 2.391.211
Andre anlæg 6.420 1.575 36.070 3.732 0 47.797
Igangværende anlægsprojekter 104.655 48 135 0 0 104.838
Materielle anlægsaktiver 2.200.732 268.352 229.852 3.732 0 2.702.668
Finansielle anlægsaktiver 5.998 17.121 2.396 0 2.199.421 25.515
Anlægskativer i alt 2.206.730 285.473 232.248 3.749 2.199.421 2.728.200
Varebeholdninger 917 1.911 538 0 0 3.366
Tilgodehavende fra salg 5.083 3.127 485 195 0 8.889
Andre omsætningsaktiver 12.951 12.642 1.350 4.757 18 23.691
Likvide midler 17.089 39.981 7.557 12.670 1 77.299
Omsætningsaktiver i alt 36.040 57.661 9.930 17.622 19 113.245
Aktiver i alt 2.242.770 343.134 242.178 21.371 2.199.440 2.841.445

Passiver

Egenkapital i alt 2.012.034 522 185.509 1.358 2.199.380 2.199.380
Hensættelser 700 0 1.474 0 0 1.854
Langfristet gæld i alt 166.811 221.183 44.103 3.107 0 435.205
Gæld til pengeinstituter 0 0 0 0 0 0
Leverandør af varer og tjenester 14.826 27.834 1.080 2.275 0 46.014
Anden kortfristet gæld 48.399 93.595 10.012 14.631 60 158.992
Kortfristet gæld i alt 63.225 121.429 11.092 16.906 60 205.006
Gæld i alt 230.036 342.612 55.195 20.013 60 640.211
Passiver i alt 2.242.770 343.134 242.178 21.371 2.199.440 2.841.445

En forsyning i balance
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Pengestrømsanalyse koncern

1.000. kr. 2020

Resultat af primær drift 21.766
Regulering udskudt skat pga skatteafgørelse 0
Hentættelse til tab på debitor -309
Andre indtægter og udgifter 338
Afskrivninger 93.936
Nedlagte anlæg, rør m.v. 13.377
Ændring i varebeholdninger 239
Ændring i tilgodehavender 482
Ændring i leverandør & anden gæld 9.339
Pengestrømme før finansielle poster 139.168
Finansiering netto -17.226
Pengestrømme fra driftsaktivitet 121.942
Salg af materielle anlægsaktiver 0
Køb af immaterielle anlægsaktiver 0
Køb af materielle anlægsaktiver -170.719
Salg af finansielle anlægsaktiver inkl afdrag på 
gældsbreve 40.720
Køb af finansielle anlægsaktiver -40.847
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -170.846
Optagelse af langfristet gæld 0
Afdrag på langfristet gæld -27.251

Gæld til pengeinstitutter 0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -27.251

Ændring i likvider -76.156
Likvider 31.12.2019 153.455
Likvider 31.12.2020 77.299



Guldborgsund Forsyning A/S 
Gaabensevej 116

4800 Nykøbing F.

Telefon 7244 1212   

info@guldborgsundforsyning.dk

www.guldborgsundforsyning.dk

https://www.guldborgsundforsyning.dk

