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Tilfredsstillende 
årsregnskab

Guldborgsund Forsyning kom ud af 2019 med et godt 
resultat og en stærkt forbedret likviditet. Det fremgår 
af årsregnskabet, der blev fremlagt og godkendt på de 
respektive koncernselskabers fælles ordinære general-
forsamling, der fandt sted 29. april.

Koncernen realiserede i 2019 et samlet overskud på 16,4 
mio. kr. og selskabets likviditet er øget med næsten 30 %. 

Du kan se og downloade en kopi af hele årsberetningen 
for 2019 på vores hjemmeside.

Intensiveret indsats mod 
aflastninger fra Nykøbing F Renseanlæg
Guldborgsund Forsyning har intensiveret indsatsen for 
at undgå aflastninger fra Nykøbing F Renseanlæg til 
Tingsted å. 

Forsyningsselskabet har iværksat massive foranstalt-
ninger med henblik på at undgå specielt såkaldte regn-
vandsbetingede aflastninger, som desværre historisk 
set ofte er forekommet og fortsat kan forekomme. 

Vi har i årets løb konstateret betydelige mængder af så-
kaldt ’uvedkommende vand’, som formentlig stammer 
fra fejltilslutninger, indsivninger og fejlkoblinger, der be-
laster renseanlægget med helt op til 3.600 m³ i timen. 
Vi arbejder løbende med at lokalisere kilderne til det 
uvedkommende vand, men det indebærer et omfattende 
detektivarbejde.

For at imødekomme det skærpede fokus på aflastninger 
fra Nykøbing F. Renseanlæg har vi ombygget en eksiste-
rende forklaringstank på renseanlægget til et såkaldt spa-
rebassin, hvilket giver en ekstra bufferkapacitet på godt og 
vel 3.000 m³. Sparebassinnet er allerede taget i drift.

I forbindelse med den forestående renovering af Nykø-
bing F Renseanlæg anlægges yderligere sparebassinka-
pacitet. Det betyder, at når det nye anlæg står klar, så 
har vi en samlet sparebassin-kapacitet, som vil reducere 
antallet af aflastninger markant.

Vi vil gerne samarbejde 
med de private vandværker
Vi tilbyder de private vandværker et samarbejde hvor 
den administrative del af vandværksdriften, der vedrører 
opkrævninger, årsafregninger og lukketjeneste, indgår i 
samarbejdet. 

Vi har allerede i dag samarbejdsaftaler med et antal 
vandværker. Og med håbet om, at endnu flere kan finde 
det attraktivt, lægger vi op til en dialog, hvor vores leder 
af Kunder & Finans, Klaus Hermann, er dialogpartner.

I disse Corona-tider
Som følge af Corona-pandemien har Guldborgsund For-
syning nu i snart to måneder fungeret med et nødbered-
skab, hvor mange medarbejdere arbejder hjemmefra og 
uden fysisk kontakt med vores interessenter.

Men til trods for at møder og anden dialog i øjeblikket 
typisk foregår fra vores hjemmearbejdspladser via fx 
Microsoft Teams, så er det faktisk lykkedes at få en 
hverdag til at køre med vores entreprenører, rådgivere 
og øvrige interessenter, som fungerer forbavsende godt, 
forlyder det fra organisationen.

Ole Bronné Sørensen. 
Formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning


