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Der er rigtig god fremdrift i renoveringsprojektet ’Mod 
nye tider’, som er det største anlægsprojekt i Guldborgs-
und Forsynings historie. Og samlet set er der også tale 
om et af danmarkshistoriens største renoveringsprojek-
ter inden for spildevand med et samlet totalbudget på 
flere hundrede millioner kroner.

I sidste uge tog vi første spadestik til totalrenoveringen af 
Stubbekøbing Renseanlæg, som det lokale entreprenør-
firma, Troels Jørgensen A/S i Kettinge skal stå for. 

Ugen forinden modtog vi tilbud på renoveringen af Ny-
købing F Renseanlæg fra de fire entreprenørfirmaer, 
som var prækvalificeret til at byde på opgaven. Her skal 
vi nu igennem en forhandlingsrunde med alle tilbudsgi-
verne, inden vi forventer at kunne skrive kontrakt med 
en af leverandørerne i slutningen af april.

I midten af marts forventer vi at modtage indledende 
tilbud på renovering af renseanlægget i Marielyst fra tre 
indbudte hovedentreprenører. Samtidig er vi i fuld gang 
med at gøre udbudsmateriale klar til udbud af Gedser 
Renseanlæg, som efter planen skal udbydes i begyndel-
sen af april.

Og så skal vi da ikke glemme, at det ligeledes lokale MSE 
Entreprise A/S i Nr. Alslev om en måneds tid er klar til at 
aflevere det Mod nye tider-projekt, som blev udbudt al-
lerførst. Nemlig etablering af en pumpestation i Gedes-
by og en 3 km lang trykledning til Gedser Renseanlæg 
samt en særlig ledning med tilhørende pumpestation til 
at pumpe spildevand og slam fra Scandlines terminal i 
Gedser Havn til det lokale renseanlæg uden om det ek-
sisterende kloaknet.

Vær opmærksom på, at du kan følge udviklingen i reno-
veringsprojektet på vores hjemmeside. Klik på Mod nye 

tider på forsiden og vælg det renseanlæg, du er interes-
seret i at vide mere om.

Få fjernvarme uden 
at betale tilslutningsafgift
Det er billigt. Det er nemt. Det er miljøvenligt. Og nu skal 
du heller ikke mere betale tilslutningsbidrag for at blive 
tilsluttet fjernvarme i Guldborgsund Forsynings dæk-
ningsområde. Dog skal nye kunder selv afholde udgiften 
til stikledninger på egen grund, der afregnes pr. løbende 
meter. Men selve tilslutningsbidraget byder vi på.

Desuden har vi besluttet ikke længere at opkræve investe-
ringsbidrag fra virksomheder ved nye tilslutninger.

Læg dertil, at fjernvarme er en meget driftssikker op-
varmningsform. Den enkelte fjernvarmeinstallation har 
typisk også en længere levetid end andre varmeinstal-
lationer. Desuden er fjernvarme en fremtidssikret tek-
nologi – bl.a. fordi en hvilken som helst energikilde kan 
anvendes.

Vandets Dag 2020
Vandets Dag eller Verdens Vanddag er en FN-temadag, 
der finder sted hvert år den 22. marts for at sætte fokus 
på vores drikkevand.

I år er temaet for Vandets Dag ’klimaændringer og vand’ 
– og hvordan de to begreber er uløseligt forbundet. Til-
pasning til vandvirkningerne af klimaændringer kan så-
ledes bidrage til at beskytte helbredet og redde liv, lige-
som mere effektiv brug af vand vil reducere udledningen 
af drivhusgasser.
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