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Tilfredsstillende årsregnskab 
fra Guldborgsund Forsyning 
trods corona

Guldborgsund Forsyning kom ud af 2020 med et 
resultat på 4,9 mio. kr. Det er tilfredsstillende, idet 
regnskabet i princippet bare skal hvile i sig selv. Det-
te fremgår af årsregnskabet, der blev fremlagt og 
godkendt på de respektive koncernselskabers fæl-
les ordinære generalforsamling, som fandt sted 26. 
april. Og for andet år i træk blev generalforsamlin-
gen afviklet virtuelt på grund af corona.

Den altoverskyggende opgave i 2020 har bestået i 
at sikre fremdrift i det kæmpestore renoveringspro-
jekt Mod nye tider. Der har været fuld fart på byg-
gepladserne, og alle projekter er skredet planmæs-
sigt frem og er stort set blevet afviklet til tiden uden 
voldsomme komplikationer. Dog har corona-situati-
onen bevirket, at tidsplanerne er skredet lidt. 

Ny droneoverflyvning af fjernvarmenettet
Guldborgsund Varme har i lighed med tidligere år 
igen foretaget natlige overflyvninger af fjernvarme-
nettet i Nykøbing med droner. Disse er udstyret med 
termiske kameraer, som er i stand til at registrere 
eventuelle brister i systemet. Overflyvningerne 
sker typisk i kolde nætter, og vi har i år registreret 
28 såkaldte ’varme pletter’.  

Der er ikke nødvendigvis tale om brud på rørene de 
pågældende steder, for de varme pletter kan skyldes 
andre forhold, fx højtliggende rør eller dårlig isole-
ring. Derfor gennemgår forsyningens teknikere dro-
neregistreringerne grundigt, og ud fra deres kend-
skab til ledningsnettet, udvælger de et antal steder, 
hvor man graver ned for at kigge nærmere på den 

varme plet. Og efter de seneste overflyvninger, bliver 
det formentlig aktuelt 7-10 steder.

Vellykket klimatilpasningsprojekt
I forbindelse med byggeriet af den nye SUNDskole 
i Sundby har Guldborgsund Kommune besluttet at 
gennemføre et klimatilpasningsprojekt. Det inde-
bærer, at skolen fremover håndterer alt overflade-
vand på egen matrikel ved nedsivning i stedet for at 
sende overfladevandet i kloakken. 

Det betyder mindre belastning af renseanlægget 
ved Sundby. Forsyningen kan i stedet nøjes med at 
etablere en pumpestation samt ca. 170 meter led-
ning til at transporterer det ’rigtige’ spildevand til 
renseanlægget, hvilket ikke kræver nye og større 
ledninger til regnvandet. 

Alt i alt er der tale om en god samfundsløsning og 
et fornemt eksempel på en miljørigtig løsning, der 
sågar understøtter FNs Verdensmål, når det gælder 
klimatilpasning.

Pæn interesse for at 
blive kontorelev i forsyningen
Guldborgsund Forsyning har besluttet at ansætte en 
kontorelev i administrationen på Gaabensevej. Ved 
ansøgningsfristens udløb havde 26 kandidater lagt 
billet ind på stillingen. Heraf er seks blevet taget ud 
til samtale.  Forsyningen glæder sig til at byde den 
nye kontorelev velkommen efter sommerferien.
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