Spildevand kan
afdække coronasmitte tidligere
I medierne har der været skrevet om en ny mulighed for at

Rigtig mange nye kunder på vej

coronateste i Danmark – de nye test er udført ved at ana-

Guldborgsund Forsyning har i de sidste to år oplevet en stor

lysere spildevand for coronavirus i særlige områder. Også

tilgang af nye kunder inden for alle tre forsyningsområder

sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har for nylig under

– vand, spildevand og varme. Og den udvikling ser ud til at

et samråd omtalt denne nye testmetode. Under samrådet

fortsætte og endda blive intensiveret i indeværende år.

ønskede partiet Venstre svar på, hvorfor Danmark endnu
ikke har taget spildevandstest for coronavirus i brug.

Siden 2019 har vi registreret 346 nye forbrugssteder, hvilket i sig selv er yderst positivt. Men allerede på nuværende

I flere andre lande har man allerede taget metoden i brug.

tidspunkt forventer vi at skulle tilslutte i omegnen af 330

Det gælder bl.a. i Sverige, hvor analyser af spildevandet har

nye forbrugssteder i 2021, og der kan meget vel blive tale

været med til at forudsige smitteudviklingen i en række

om endnu flere.

områder. Mennesker udskiller nemlig coronavirus i toilettet inden for et døgn – altså før man typisk oplever symp-

De største ’klumper’ drejer sig om to nye boligområder i

tomer. Derfor kan løbende test af spildevandet være en vej

Nykøbing F. (ved Stubbekøbingvej) og i Sakskøbing (Rør-

til hurtigt at afsløre smitteudbrud, så man kan sætte ind

bækhuse). Hertil kommer mindre boligbebyggelser på H.P.

med lokale tiltag.

Jensensgade og Aage Sørensensgade i Nykøbing.

Herhjemme har DTU Fødevarer siden 2015 målt resistens

Desuden omfatter de nye forbrugssteder en række nye

i Københavns spildevand, og i april 2020 registrerede de

sommerhuse og enkelttilslutninger af sommerhusgrunde

SARS-CoV2 (coronavirus/Covid-19) i spildevandet. Senest

i Marielyst og Bøtø.

har HOFOR, der er landets største spildevandsselskab, i
samarbejde med andre aktører med succes gennemført

Snart på Facebook

smittetest i spildevandet helt ned på bygningsniveau.

Guldborgsund Forsyning planlægger at etablere en
brand-side på Facebook. Det bliver ikke med en ’slad-

Forsøget dokumenterer, at det er muligt at afdække smit-

derspalte’, som mange sikkert forbinder Facebook med.

teudbrud på fx et plejehjem, en skole, en stor virksomhed

Men vi ønsker bl.a. at bruge den nye kanal til at komunikere

eller en anden institution, hvor det er særlig vigtigt at spore

nyheder og andre informationer ud til vores kunder. Dette

smitteudbrud tidligt.

kunne f.eks. være informationer omkring større anlægs- og
ledningsarbejder, aktuelle driftssituationer m.v.

Guldborgsund Forsyning følger med i debatten og afventer
i øjeblikket myndighedernes stillingtagen og eventuelle ef-
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terfølgende anvisninger.
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