
Bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning har netop god-
kendt budgetterne for 2021. Det indebærer bl.a., at tak-
sterne for vand og spildevand forhøjes en lille smule, 
mens prisen for varme falder pænt. For en gennemsnits-
familie, der både modtager vand, varme og spildevandsaf-
ledning fra forsyningen, betyder prisændringerne således 
sammenlagt stort set uændrede priser på årsbasis. 

På vores hjemmeside kan du læse pressemeddelelsen om 
taksterne for 2021 og samtidig se de nye takstblade for 
vand, spildevandsafledning og varme med oplysninger om 
alle vores priser i det kommende år. 

Projektkatalog: Investeringer for trecifret
millionbeløb de næste tre år
Guldborgsund Forsyning 
forventer i de kommende 
tre år at skulle investere 
185,7 mio. kr. i nye anlæg,
ledningsnet og andre 
projekter. Hertil kommer 
investeringerne 
forbindelse med 
renoverings-
projektet Mod 
nye tider. Det 
fremgår af det 
årlige projektkatalog, 
som bestyrelsen netop har godkendt.

Spildevandsområdet sluger broderparten 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 spilde-
vandsplan, som forventes vedtaget i begyndelsen af 2021 
og omfatter bl.a. ny kloakering i det åbne land og opsam-
ling af ejendomme, som ikke har efterkommet hidtil ud-
stedte påbud.

Inden for drikkevandsområdet omfatter projektkataloget 
samlede investeringer på 23,2 mio. kr.  Bl.a. skal Nykø-
bing F. Vandværk renoveres i 2021. I varmeselskabet er 
der planlagt investeringer på 35,8 mio. kr. Her er det især 
ledningsnettet, der holder for med et samlet investerings-
budget på 20,0 mio. kr. de næste tre år.

Jagten på uvedkommende 
vand giver fortsat gode resultater
I forbindelse med jagten på uvedkommende vand i Guld-
borgsund Forsynings spildevandsledninger opdager forsy-
ningens medarbejdere løbende flere og flere såkaldte fejl-
tilslutninger, der belaster renseanlæggene unødigt. 

Senest har medarbejdere fra drifts- og projektorganisatio-
nen i fællesskab og på tværs af organisationen ved hjælp af 
et regulært detektivarbejde afdækket 6 fejltilsluttede vej-
brønde og 12 ejendomme med fejltilslutninger i Tingsted.

For nylig blev det såkaldte Dræn Marielyst projekt afsluttet 
efter tv-inspektion af ca. 14 km. hovedledning samt stikled-
ninger. Her blev der fundet 25 fejltilslutninger.

Begge sager er gode eksempler på, at der med konstruktivt 
samarbejde på tværs i forsyningen skabes gode resultater.
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