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Gang i pennene igen –
ny kontrakt til 110 mio.

Renoveringsprojektet ’Mod nye tider’ kører efter planen. 
Når det gælder Nykøbing Renseanlæg, har vi netop skre-
vet kontrakt med Munck Havne og Anlæg. I Marielyst er 
der skrevet kontrakt med MSE i Nr. Alslev, og arbejdet 
starter op lige om lidt. Renoveringen af Stubbekøbing Ren-
seanlæg skrider planmæssigt frem. Og vedrørende det 
femte og sidste projekt, som drejer sig om renovering af 
Gedser Renseanlæg, så har vi netop modtaget foreløbige 
tilbud fra 4 entreprenører, som vi nu har indledt nærmere 
forhandlinger med.

Udfordringer i Gedser
I forbindelse med etablering af en pumpestation og en ny 
trykledning fra Scandlines terminalen i Gedser Havn er en-
treprenøren stødt på uforudsete problemer. Det har forsin-
ket anlægsarbejdet. 

Udfordringerne består 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 har det været nødvendigt at grave ledningen 
ned på traditionel vis. Hertil kommer, at grundvandsspej-
let i området i øjeblikket ligger på det højeste niveau i 100 
år. Derfor har det været nødvendigt at foretage en grund-
vandssænkning der, hvor pumpestationen skal stå. 

Men så dukkede endnu en udfordring op. Der viste sig 
nemlig at være olie i grundvandet, som formentlig stam-
mer fra en læk i en olieledning, der forsyner færgerne med 
brændstof. Så lige nu ligger arbejdet stille og afventer, at 
myndighederne tager stilling til, hvad der skal ske.

Betydelig investering skal 
afhjælpe kloakproblemer omkring Sakskøbing
Guldborgsund Forsyning påbegynder i juni et omfatten-
de anlægsarbejde med etablering af nye kloakledninger 
i Sakskøbing, hvor regnvand skal kobles fra fællessyste-
met. I stedet etableres et separat rørsystem til at aflede 
regnvand og derefter sende det direkte til Sakskøbing 
Fjord, så det ikke belaster forsyningens ledningsnet.

Investeringen udgør en klimasikring af det eksisterende 
ledninger i Sakskøbing by.  Projektet omfatter nye regn-
vandsledninger fra separatkloakerede områder ved Elvej, 
Nystedvej, Søndergade og Emil Aarestrups Gade. De nye 
afskærende ledninger sikrer, at overfladevand ikke sendes 
til rensningsanlægget, men kommer til den rette recipient

Tilgangen af nye kunder fortsætter
Tilgangen af nye kunder fortsætter, hvilket er super po-
sitivt. På Kalvevænget i Stubberup er flere grunde på et 
tidligere udstykket areal blevet solgt. Kloakeringen er nu 
blevet udført, så udstykningen er klar til, at ’nybyggerne’ 
kan påbegynde deres byggeri.

God sommer
Nyhedsbrevet holder nu sommerferie, men vi er tilbage 
igen i begyndelsen af august og ønsker god sommer trods 
udfordringerne med corona-virusset.
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