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Formandens ord 

2019 har været et gedigent arbejdsår 
Først og fremmest har vi brugt mange kræfter på at få 
søsat vores kæmpe renoveringsprojekt "Mod nye tider", der 
er et af danmarkshistoriens største anlægsprojekter inden 
for spildevand. Efter en lidt tung opstart hvor vi måtte 
annullere det oprindelige EU-udbud i totalentreprise på 
grund af manglende konkurrence på markedet, så er vi ved 
udgangen af 2019 kommet godt i vej med en ændret 
strategi. 

I stedet for én stor totalentreprise er projektet nu opdelt i 
fem hovedentrepriser, hvoraf de første to allerede er i gang 
eller kontraheret. Det har hele tiden været afgørende for 
bestyrelsen, at renoveringsprojektet skal være afsluttet 
inden udgangen af 2021. Den seneste udvikling med 
Coronavirus i foråret 2020 og de deraf følgende restriktioner 
og aktiviteter for at reducere smittespredning kan dog vise 
sig så omfattende, at dette kan rykke på tidsplanen og 
tidspunktet for afslutning af det store renoveringsprojekt.

En forsyning i balance
Når det gælder strategi, så var 2019 også året, hvor vi 
lancerede en ny ambitiøs strategi for Guldborgsund 
Forsyning for perioden 2019-2022. Det skete under 
overskriften "En forsyning i balance". 

Med den nye strategiplan indfører Guldborgsund Forsyning 
et balance-princip, som baserer sig på fire grundlæggende 
former for balance:

• Økonomisk balance
• Teknologisk balance
• Balance i forhold til kunder og det omgivende samfund
• Miljømæssig balance

Innovative tiltag
Vi har i 2019 valgt at satse stærkt på innovation og grøn 
omstilling med investering i et pilotanlæg til forbrænding 

af slam på Frejlev Renseanlæg. Hvis pilotprojektet bliver 
en succes, ser vi meget store perspektiver i denne form for 
miljøvenlig slambehandling, som totalt eliminerer en række 
uønskede stoffer.

Desuden vil jeg gerne fremhæve vores gode drikkevand, hvor 
der ikke er problemer med pesticider og som desuden 
smager godt – som det fremgik af en temalørdag på DR2 i 
december, hvor vi deltog i Vand Grand Prix 2019 sammen 
med 28 andre danske forsyningsselskaber. Her smagte 
professionelle sommeliers bl.a. på vandet fra Nysted 
Vandværk og kunne konkludere, at ”det smager virkelig godt”.

Forstærket fokus på social kapital
I 2019 har vi endvidere øget vores fokus på den sociale 
kapital. 

Den sociale kapital er den usynlige værdi, der ligger i stærke 
indre samarbejdsrelationer. Social kapital omregnes 
sjældent til økonomisk værdi. Men der er en klar forbindelse 
mellem et højt niveau af social kapital og blandt andet:

• Højere kvalitet og produktivitet
• Mere innovation og videndeling
• Bedre resultater i forhold til kerneopgaven
• Øget trivsel og tilfredshed med jobbet

På forkant
Vi er desuden på forkant med digitalisering af alle vores 
processer, og dertil kommer, at Guldborgsund Forsyning 
har en stærk økonomi, stabil drift og højt engagerede 
medarbejdere.

Men vi har også udfordringer. Bl.a. afventer vi på tredje 
år en overordnet politisk afklaring af fremtidens 
forretningsbetingelser inden for fjernvarme-området, 
hvor vi desuden oplever en stadig mere barsk konkurrence 
i forhold til el-bårne løsninger.
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Under overskriften "Mod nye tider" lavede Guldborgsund 
Forsyning i slutningen af 2018 et EU-udbud af totalre-
novering af 4 renseanlæg i totalentreprise. Idéen med 
at udbyde det omfattende projekt i totalentreprise var 
dels at opnå synergieffekter ved at udbyde flere store 
projekter samlet og dels at tiltrække nye, innovative 
ideer til forbedring af ”fremtidens renseanlæg”.

Forsyningsselskabet måtte imidlertid med en vis skuf-
felse konstatere, at det oprindelige EU-udbud ikke af-
stedkom den forventede konkurrence på markedet. Til 
trods for at 13 entreprenører/konsortier i udgangssitua-
tionen havde tilkendegivet interesse for EU-udbuddet, 
indkom der faktisk kun ét tilbud. Derfor besluttede 
Guldborgsund Forsyning i maj 2019 at aflyse det oprin-
delige udbud.

Ny strategi
I stedet blev det besluttet helt at ændre strategi omkring 
den omfattende anlægsopgave. I stedet for én stor to-

talentreprise blev renoveringsprojektet delt op i 5 ho-
vedentrepriser, hvoraf de 2 er EU-udbud (hvilket kræves 
på grund af projekternes omfang) og 3 er såkaldte un-
derhåndstilbud – dvs. at en række inviterede entrepre-
nører får mulighed for at byde ind på opgaverne. Samti-
dig blev der indgået kontrakt med det rådgivende 
ingeniørfirma EnviDan om projektering af de enkelte 
entrepriser.

Største anlægsprojekt 
i forsyningens historie
Renoveringsprojektet drejer sig om renseanlæggene i 
Nykøbing F., Marielyst, Gedser og Stubbekøbing. Som en 
del af projektet nedlægges det eksisterende renseanlæg 
i Gedesby, og i stedet pumpes spildevandet fra Gedesby 
til Gedser Renseanlæg via en ny trykledning. Samtidig 
etableres der en særlig ledning til at pumpe spildevand 
og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til det lokale 
renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet.

De vigtigste 
begivenheder i 2019

På vej mod nye tider med ændret 
strategi for historisk stort anlægsprojekt

En forsyning i balance
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Renoveringen af de fire renseanlæg er den største an-
lægsopgave i Guldborgsund Forsynings historie, og det er 
så vidt vides ikke set før i Danmark, at et forsyningsselskab 
totalrenoverer fire renseanlæg på én gang. Der er reelt 
tale om, at der skal bygges fire nye anlæg oven på de 
gamle, som fjernes helt efterhånden som projekterne 
skrider frem. De samlede omkostninger til renoveringerne 
forventes at løbe op i ca. 280 mio. kr., og samlet set for-
ventes projektet at strække sig over ca. tre år frem til 
ultimo 2021. Set i lyset af den aktuelle Coronakrise i  
foråret 2020, kan dette tidspunkt dog meget vel rykke sig. 

Forsinkelse indhentes
De fem entrepriser udbydes tidsmæssigt forskudt i 
forhold til hinanden. Og det råder i væsentlig grad bod 
på den forsinkelse af projektet, som gennemførelse af 
de nye udbud naturligt indebærer. Derfor forventer vi 

fortsat, at alle delprojekter vil kunne være afsluttet in-
den udgangen af 2021. 

Ved udgangen af 2019 var etableringen af trykledningen 
mellem Gedesby og Gedser godt i gang. Fire indbudte 
entreprenørfirmaer afgav i december underhåndstilbud 
på renovering af renseanlægget i Stubbekøbing, og fire 
entreprenørfirmaer blev umiddelbart efter årsskiftet 
prækvalificeret til at byde på renoveringen af Nykøbing 
F. Renseanlæg.

Ved indgangen til 2020 resterer der igangsætning af yder-
ligere to etaper af renoveringsprojektet ”Mod nye tider”:

• Totalrenovering af Marielyst Renseanlæg (underhånds-
tilbud, maj 2020)

• Totalrenovering af Gedser Renseanlæg (underhånds-    
 tilbud, juni 2020)

Milepæle i projektet

Underhåndsbud: Stubbekøbing, Marielyst og Gedser

Entreprise               Opstart                      Udbud                 Tilbud                Kontrakt             Anlæg              Aflevering
                    Projektering                                                                                                              Opstart

Stubbekøbing             16.05.19                  16.10.19                16.12.19               12.02.20                27.02.20                17.06.21
Marielyst                      01.04.19                  15.01.20                23.04.20               11.05.20                18.05.20                09.09.21
Gedser                             15.10.19                  23.03.20                25.05.20               16.06.20                23.06.20                11.10.21

EU-udbud: Nykøbing F.

Entreprise               Opstart                 Udbud             PQ             Tilbud           Kontrakt        Anlæg              Aflevering
                    Projektering                                                                                                             Opstart

Nykøbing F.                 01.04.19              16.10.19      03.01.20       15.04.20          28.04.20           06.05.20              15.05.22
Transport-                       
ledningerne                

01.04.19              24.07.19                              26.08.19          16.09.19            02.10.19      Ultimo maj 2020
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På Frejlev Renseanlæg blev der i oktober 2019 monteret 
et pilotanlæg til miljøvenlig slambehandling.

Det er et forbrændingsanlæg. Men der er ingen skorsten. 
Der kommer 2 produkter ud af anlægget: Nogle bags 
med henholdsvis gødningsholdig aske som helt uden 
risiko kan spredes ud på marker eller i haver, samt bags 
med slagger og bl.a. tungmetaller til deponi.

Idéen med anlægget er, at slammet fra renseanlægget 
i princippet afbrændes i en særlig ovn ved en temperatur 
på op til 1000 grader. Det betyder, at alle skadelige stof-
fer herunder mikroplast, medicinrester, hormonforstyr-
rende stoffer og uønskede bakteriekulturer elimineres 
totalt, og desuden sker der en markant reduktion af 
tungmetaller.

Restproduktet er dels et askelignende granulat med en 
forholdsvis god gødningsværdi, som kan anvendes på 
landbrugsjord f.eks. til økologisk landbrugsdrift eller i 
haver. 

Dels bliver der i mindre omfang udskilt et restprodukt 
(slagger) i forbindelse med ”vask” af røggasserne, som 
er mindre anvendeligt, men som måske kunne bruges i 
fx asfaltproduktion eller deponeres.

Intet andet sted er der opført tilsvarende anlæg i den 
størrelse, og hvis det viser sig at blive den forventede 
succes, vurderes potentialet at være overvældende 
stort - både herhjemme og i udlandet. 

De vigtigste 
begivenheder i 2019

Fantastisk spændende 
pilotprojekt med store perspektiver 

En forsyning i balance
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FN’s verdensmål er også en sag for danske forsyningsselskaber

I 2015 vedtog verdens regeringsledere 17 verdensmål for en bæredygtig fremtid, som skal opfyldes inden år 2030. 
Verdensmålene indeholder i alt 169 delmål og understøttes af 244 indikatorer, som man på nationalt plan kan måle 
udviklingen på. Og for første gang har vand fået sit eget mål, Verdensmål 6, som omhandler ’Adgang til – og en 
bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle’.

Men der er flere verdensmål, som påvirker vandsektoren. Det gælder bl.a. i forhold til bæredygtigt forbrug og 
beskyttelse af vandmiljøer, hvor vandselskaberne kan spille en betydelig rolle. Ikke kun i forbindelse med drik-
kevand, spildevand og klimatilpasning, men også i forhold til fx energi.

Der er også områder uden for vandselskabernes umiddelbare kerneydelser, hvor verdensmålene kan være ud-
gangspunkt for nye aktiviteter og indsatser – eksempelvis inden for arbejdsmiljø og ligestilling. Det handler også 
om at dele de gode danske løsninger med partnere i andre lande og på den måde bidrage til, at hele verden når 
målene. (Kilde: Danva)

Sådan fungerer det 
miljøvenlige slamforbrændingsanlæg
Det våde slam, som kommer fra renseanlægget, kører 
langsomt igennem en snegl, hvor det opvarmes ved 
hjælp af termisk olie med en temperatur på ca. 250 
grader. Herved afdamper det meste af det vand, der 
er i slammet.

I enden af tørreanlægget falder det næsten tørre slam 
ned i en container hvorfra slammet bliver sneglet ind 
i en roterende ovn, hvor det afbrændes ved tempera-
turer på op til 1.000 grader. 

Varmen fra denne forbrænding bliver genanvendt til 
at opvarme den termiske olie til tørring af slammet 
tidligere i processen. Slammet bliver altså tørret med 
sin egen energi. 

I forbindelse med forbrændingen udskilles størstede-
len af de tungmetaller, som findes i slammet. De 
fordamper ved meget lave temperaturer omkring 
160-200 grader – det er derfor de er så farlige – men 
i forbindelse mad ”vask” af røggasserne i en cyklon, 
fortætter de igen og binder sig til flyveaske og opsam-
les i en stor sæk med restaffald, som anbringes i 
sikkert deponi. 

Forbrændingen sikrer, at alle former for organiske 
produkter herunder medicinrester, antibiotika, penicil-
lin eller diverse cocktails af husholdningskemikalier 
samt mikroplast forsvinder fuldstændigt. Tilbage er 
der kun aske, som indeholder et niveau af fosfor og 
andre næringssalte, som kendes fra kunstgødning. 

Dette restprodukt, som udgør en væsentlig del af 
restprodukterne fra forbrændingen (svarende til ca. 
60 tons pr. år fra pilotanlægget i Frejlev), er lugtfrit og 
kan forventeligt helt uden nogen form for risiko spre-
des på marker eller i haver.

Alle eventuelle øvrige emissioner recirkuleres via 
renseanlægget, altså i et lukket system således at der 
ikke forekommer nogen former for eksterne emissio-
ner.

Teknologien bag forbrændingen i Frejlev er ikke ny. Det 
nye er tørreprocessen samt det, at tingene er koblet 
sammen og skaleret ned til en så lille størrelse, at det 
i princippet er bygget ind i to 40 fods containere, som 
står oven på hinanden. 
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Guldborgsund Forsyning har i 2019 budt velkommen til 
usædvanligt mange nye forbrugssteder. Det gælder 
både, vand, varme og spildevand, og nogle af de nye 
forbrugssteder tæller med alle tre steder, fordi det 
drejer sig om nye udstykninger, som er blevet tilsluttet 
såvel vand og spildevand som fjernvarme.

Især varmeselskabet har haft en stor tilgang af nye 
forbrugssteder, 89 – heraf 3 nye erhverv. Det er yderst 
positivt, fordi det viser, at fjernvarmen er konkurrence-
dygtig, samtidig med at mange vælger fjernvarme, fordi 
der stort set ikke er tale om vedligeholdelse, når det 
først er installeret.

Inden for vandselskabet har vi registreret 71 nye for-
brugssteder, der primært kan henføres til nye udstyk-
ninger i områder, der forsynes med drikkevand fra et af 
vores fire vandværker.

På spildevandsområdet har vi registreret 75 nye for-
brugssteder. Det skyldes dels nye udstykninger, herun-
der i områder, hvor vandforsyningen sker via private 
vandværker. Men det tæller også med, at nogle ejen-
domme i oplandet, som for længst har fået påbud om 
tilslutning fra Guldborgsund Kommune, nu drypvis bliver 
tilsluttet.

De vigtigste 
begivenheder i 2019

Flot tilgang af nye forbrugssteder

En forsyning i balance
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Guldborgsund Forsyning har i 2019 intensiveret ind-
satsen for at undgå aflastninger fra Nykøbing F. 
Renseanlæg til Tingsted å. 

Forsyningsselskabet har iværksat massive foran-
staltninger med henblik på at undgå specielt så-
kaldte regnvandsbetingede aflastninger, som des-
værre historisk set ofte er forekommet og fortsat 
forekommer, selv i forbindelse med relativt beher-
skede nedbørssituationer. 

Vi har i årets løb konstateret betydelige mængder af 
såkaldt "uvedkommende vand", som formentlig 
stammer fra fejltilslutninger, indsivninger og fejlkob-
linger, der belaster renseanlægget med helt op til 
3.600 m³ i timen. Vi arbejder løbende med at lokali-
sere kilderne til det uvedkommende vand, men det 
indebærer et omfattende detektivarbejde.

Indsatserne mod uvedkommende vand har dog båret 
frugt.

I 2019 udgjorde det samlede indløb til vores 11 ren-
seanlæg således lige knap 6 mio. m³. Heraf var 2,6 
mio. m³ "rigtigt" spildevand, altså det som skylles ud 
via toiletter og køkkenvaske hos vores kunder. Resten, 
ca. 3,3 mio. m³, var uvedkommende vand. Og det var 
næsten 0,8 mio. m³ mindre end året før. 
 
Blandt de løsninger, som har været med til at påvirke 
udviklingen i positiv retning, kan nævnes afkobling af 
regnvand via separeringsløsninger (fx i Kraghave), 
etablering af bassiner til regnvandsforsinkelse og 
såkaldte semisepareringsløsninger (fx på Dalbyvej) til 
nem og billig afledning af regnvand fra bebyggelser, 
veje og pladser, hvilket dokumenteret kan bevirke at 
70-80 % af overfladevandet ikke ender i kloakken.

Intensiveret indsats mod 
aflastninger fra Nykøbing F. Renseanlæg
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Som opfølgning på spildevandsplanen 2014-2020, 
etableres der 12 forsinkelsesbassiner på Nord- og 
Østfalster. Forsinkelsesbassinenerne har til formål at 
opmagasinere og forsinke overfladevandet inden det 
tilføres recipienten. Til hvert enkelt bassin og udledning 
følger en udledningstilladelse fra kommunen, som an-
giver den tilladte udledning fra området. 

Det er udledningstilladelserne som bestemmer stør-
relsen på bassinerne, hvor der taget hensyn til åer og 
kapaciteten i åerne og de rørlagte vandløb. Udledningen 
af overfladevandet er flere steder reduceret helt ned til 
0,36 l/sek. pr. hektar, som er den afledte effekt af klima-
tilpasningsfaktorer og tilpasning af recipienten. Den 
store succes i dette projekt er, at nu ledes vandet til-
bage til det naturlige miljø, hvorved man undgår belast-
ninger af ledningsnettet og derved renseanlæggene – 
først og fremmest på Nykøbing Falster, men også på 
Tårup. 

De første fire anlæg blev anlagt i efteråret 2019 i Al-
strup, Bregninge, Falkerslev og Maglebrænde Øst. 

De øvrige anlæg placeres i landsbyerne Lundby, Magle-
brænde (yderligere 3 forskellige steder), Meelse, Stan-
gerup og Vejringe samt Aastrup. I alt kan de 12 bassiner 
rumme 12.000 m³. Anlægsarbejderne starter i april 
2020 og afsluttet inden årets udgang.

Når bassinerne er færdige, vil overfladevand, der opsam-
les i forbindelse med kraftig regn ikke længere belaste 
ledningsnettet, men vil i stedet blive ledt direkte ud i åer 
og vandløb i de respektive områder. Bassinerne er desig-
net således, at de er klimatilpasset og ikke skal fremstå 
som tekniske anlæg, men tilpasset de enkelte placeringer, 
således at de falder naturligt ind i landskabet. Etablerin-
gen af bassinerne er en afledt konsekvens af Guldborg-
sund Kommunes Spildevandsplan for 2014-2020. Det er 
Guldborgsund Forsyning, der anlægger bassinerne.

De vigtigste 
begivenheder i 2019

Anlægger 12 bassiner til regnvandsforsinkelse

En forsyning i balance
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Mod nye balancer
En forsyning i balance. Sådan lyder overskriften i en ny 
4-årig strategiplan for Guldborgsund Forsyning, der i 
november 2018 blev godkendt af bestyrelsen. Strate-
giplanen omfatter perioden 2019-2022 og opstiller en 
række ambitiøse mål og forslag til konkrete indsatser, 
som forsyningsselskabet ønsker at opnå og gennem-
føre inden udgangen af 2022. 

Blandt udfordringerne nævnes bl.a. et alvorligt efter-
slæb på renovering af renseanlæg og spildevandsled-
ninger. I vandselskabet vil fokus være på at sikre vand-
værkernes boringer og anlæg mod forfald og risikoen 
for forurening af grundvandet. For fjernvarmeselskabet 
står først og fremmest det fortsatte gode samarbejde 
med REFA højt på agendaen. Og i serviceselskabet er 
især IT-systemer og forbedrede digitale løsninger pri-
mære fokusområder. På tværs af alle selskaber indgår 
en fortsat markant reduktion af energiforbruget som et 
indsatsområde med høj prioritet.

Med den nye strategiplan indførte Guldborgsund Forsy-
ning et balance-princip, som baserer sig på fire grund-
læggende former for balance:

• Økonomisk balance
• Teknologisk balance
• Balance i forhold til kunder og det omgivende samfund
• Miljømæssig balance

Klimaatlas forudsiger markante 
ændringer i Guldborgsund Kommune

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har udviklet et ’Klimaatlas’, hvor man bl.a. kan se den forventede klima-
udvikling frem mod år 2100 på kommunebasis. Klimaforandringerne afhænger primært af indholdet af drivhusgas-
ser som fx CO2 i atmosfæren. Derfor indgår koncentrationen af drivhusgasser i klimamodellerne med scenarier 
baseret på henholdsvis middel CO2-niveau og højt CO2-niveau. Derudover viser graferne dels et realistisk (bedste) 
gennemsnitsbud på udviklingen og henholdsvis et øvre og nedre bud, som viser det samlede spænd i estimaterne. 

For Guldborgsund Kommune spår klimaatlasset om en markant stigning i antallet af skybrud frem mod år 2100 
og også ganske betydelige stigninger i såkaldte 10-årshændelser. Men generelt forventes nedbørsmængderne i 
sommerperioden at være meget stabile omkring det nuværende niveau (gennemsnittet for 1981-2010). Faktisk 
siger rapporten, at det er meget usikkert om sommernedbøren øges, mindskes eller forbliver uforandret. Derimod 
forventes vinternedbøren at stige med 11-42 % frem mod det næste årtusindskifte. (Kilde: DMI)
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Guldborgsund Forsynings kunder kan i 2020 se frem til 
faldende takster for spildevandsafledning, mens taksten 
for forsyning med rent drikkevand fra forsyningsselska-
bets fire vandværker stort set forbliver uændret. Derimod 
stiger prisen på fjernvarme en lille smule efter ikke at have 
ændret sig siden 2014. 

Spildevandsafledning 
bliver billigere
Egentlig besluttede bestyrelsen for et år siden at fastfryse 
spildevandstaksten på 2018-niveau helt frem til og med 2020. 
Men myndighedskrav i form af en lavere indtægtsramme og 
højere effektiviseringskrav end forventet betyder tilsammen, at 
Guldborgsund Forsyning kun må opkræve ca. 130 mio. kr. i vand-
afledningsafgift i 2020, hvilket er 7,0 mio. kr. mindre end i 2019.

Resultatet er derfor, at spildevandstaksten for almindelige 
kunder sænkes med 3,15 kr. pr. m³ til 50,59 kr. pr. m³. Det er en 
prissænkning på 5,9 %. 

For en enkelt gruppe spildevandskunder stiger taksterne dog i 
2020. Det gælder kunder, der er tilsluttet tanktømningsordnin-
gen. Disse kunder har i flere år været begunstiget af meget lave 
priser, som ikke har givet dækning for omkostningerne ved at 
drive ordningen. Dette forhold er nu bragt i balance, og derfor 
stiger prisen på ordinær tanktømning i 2020 fra 448 kr. til 773,94 
kr. på årsbasis.

Stort set 
uændrede vandtakster
Når det gælder rent drikkevand fra Guldborgsund Forsynings 
egne vandværker i Nykøbing F., Stubbekøbing, Sakskøbing og 
Nysted forbliver taksten stort set uændret i 2020.

Priser og takster

En forsyning i balance
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Guldborgsund Forsyning har siden 2014 haft uæn-
drede fjernvarmetakster. Men fra 2020 sættes prisen 
op med ca. 4 %. Det betyder, at prisen for fjernvarme 
kommer til at stige ca. 600 kr. på årsbasis for en gen-
nemsnitlig kunde i et normalt varmeår.

En af årsagerne til prisstigningen er fortsat høje krav 
fra staten til energibesparelser i henhold til den så-
kaldte energispareordning. Det er besparelser, som 
bliver stadigt vanskeligere og derfor også dyrere at 
realisere, fordi alle selskabets "lavt hængende frug-
ter" er høstet. 

Desuden er antallet af graddage reduceret. Fjernvar-
meselskabet har tidligere baseret sine opkrævninger 
på 2.800 graddage, men det tal har statistisk vist sig 
at være for højt. Derfor er 2020-budgettet lagt efter 
2.700 graddage. Det betyder, at indtægterne skal 
sikres på et mindre salg, hvilket også bidrager til, at 
prisen på fjernvarme må stige.

Den gode nyhed er, at bestyrelsen har vedtaget ikke 
længere at opkræve investeringsbidrag (private) ved 
nye tilslutninger.

Spildevand                        2019 (Kr.)             2020 (Kr.)

Vandafledningsafgift pr. m³ (Forbrug <500 m³/år)       42,99               40,47
Moms (til staten) pr. m³          10,75                                10,12
Spildevandsafledning i alt pr. m³         53,74                               50,59
Ordinær tanktømning inkl. moms      448,00                             773,94

Vand                          2019              2020

Vandafgift (den egentlige vandpris) pr. m³           7,04                  7,00
Moms (til staten) pr. m³             1,76                                  1,75
Statsafgift pr. m³              7,73                  7,73
Drikkevandsbidrag (til staten) pr. m³           0,24                                  0,24
Vandpris i alt pr. m³          16,77                               16,72

Fjernvarme                           2019             2020

Pr. kWh inkl. moms          0,473            0,4923
Pr. m³ gennemstrømning inkl. moms            1,97                                  2,05
Fast årlig afgift pr. m² bolig jf. BBR inkl. moms              29,22                                30,42

Taksterne for 2020 ser således ud: 

Fjernvarmen stiger med 600 kr
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Guldborgsund Forsyning planlægger i de kommende tre 
år at investere en lille halv milliard kroner i nye anlæg 
og renovering af de eksisterende – herunder ledningsnet. 
Det fremgår af det årlige projektkatalog, som fra 2020 
ikke længere kun omfatter et enkelt års aktiviteter, men 
indeholder konkrete forslag til prioriteringer for den 
kommende treårige periode.

Af projektkataloget for 2020-2022 fremgår det, at inve-
steringsplanerne især vedrører spildevandsområdet. 
Alene totalrenoveringen af de fire renseanlæg i Nykøbing 
F., Stubbekøbing, Gedser og Marielyst forventes at 
komme til at koste ca. 280 mio. kr. 

Men herudover ventes "ordinære" investeringer i bl.a. 
ledningsnet, pumpestationer og bygværker m.v. at løbe 
op i 175 mio. kr.

Når det gælder vandværkerne, dvs. de vandværker, som 
Guldborgsund Forsyning selv driver i Nykøbing F., Ny-
sted, Sakskøbing og Stubbekøbing, forventer Guldborg-
sund Forsyning at investere 20,9 mio. kr. i bl.a. vandvær-
ker, boringer og ledningsnet i de kommende tre år.

Og endelig planlægger forsyningsselskabet at investere 
27,8 mio. kr. inden for fjernvarmeområdet nærmest lige-
ligt fordelt mellem investeringer i kedelcentraler og 
ledningsnet.

Projektkatalog 
2020-22

En forsyning i balance
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Med udgangspunkt i Verdens Toiletdag 19. november 
2019 iværksatte Guldborgsund Forsyning en mini-
kampagne i samarbejde med haller og svømmehaller 
samt folkeskoler i Guldborgsund Kommune.

Verdens toiletdag er en officiel international FN 
”overholdelsesdag”, som er iværksat for at inspirere 
til handling og til at tackle den globale sanitetskrise. 
På verdensplan lever 4,5 milliarder mennesker uden 
”sikkert forvaltet sanitet”, og omkring 892 millioner 
mennesker praktiserer såkaldt ”åben afføring”.

Sådan er det heldigvis langtfra i Danmark, men selv i 
vores civiliserede samfund giver toiletbesøg jævnligt 
anledning til problemer for spildevandsselskaberne. 

Dårlig toiletskik koster 
millioner
Det koster således de danske spildevandsselskaber 
et større tocifret millionbeløb i ekstra omkostnin-
ger om året at fjerne propper i kloakkerne og 
de tilhørende pumpestationer og pumper.

Alene i Guldborgsund Forsyning bruger vi 
årligt ganske betydelige summer på at af-
hjælpe problemerne. Ofte når vi at få sendt 
en mand ud og redde en pumpe, inden den 
brænder helt sammen. Men det sker alli-
gevel relativt tit, at en pumpe bliver 
smadret, og så koster det 30-50.000 kr. til 
en ny pumpe.

Gulvklude og fiberklude 
er langt de største 
syndere
Nogle af de største syndere er gammeldags gulvklude 
og fiberklude, som jævnligt giver anledning til proble-
mer. Selvom pumperne er forsynet med knive, så kan 
klude være så genstridige og sejlivede, at de alligevel 
vikler sig ind i pumpen og får den til at gå i stå og 
brænde sammen. Selv små emner som vatpinde og 
cigaret skodder kan være fatale for en pumpe.

Men der er i øvrigt næsten ingen grænser for, hvad 
forsyningens folk finder i spildevandssystemet – lige 
fra mobiltelefoner og andre elektronikapparater, tøj, 
ringe og andre smykker til briller, tandproteser og 
sågar pengesedler.

Mini-kampagne 
for god toiletskik
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Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern, der leverer fjernvarme og drikkevand, samt sikrer 
effektiv afledning og rensning af spildevand.

Guldborgsund Forsyning har siden 2010 været udskilt fra Guldborgsund Kommune som en forsyningskoncern 
bestående af fem selvstændige selskaber.

Guldborgsund Forsyning Holding A/S ejes 100 % af Guldborgsund Kommune. De øvrige selskaber i koncernen ejes 
alle 100 % af Guldborgsund Forsyning Holding A/S. I alt består koncernen af fem aktieselskaber, hvoraf 
Guldborgsund Forsyning Holding A/S er moderselskab for de øvrige selskaber:

• Guldborgsund Forsyning A/S (håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens selskaber og aktiviteter).  
• Guldborgsund Vand A/S (vandforsyning).
• Guldborgsund Varme A/S (varmeforsyning).
• Guldborgsund Spildevand A/S (spildevandshåndtering).

Guldborgsund Forsyning er 
en moderne forsyningskoncern

Guldborgsund Forsyning Holding A/S 
(koncernholdingselskab - ejes 100% af Guldborgsund Kommune) 

Guldborgsund Forsyning A/S 

(håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens aktiviteter) 

Guldborgsund Vand A/S 

(vandforsyning) 
 

Guldborgsund Varme A/S 

(varmeforsyning)

Guldborgsund Spildevand A/S 

(spildevandshåndtering) 

Selskaberne er indbyrdes juridisk selvstændige enheder, og ledelsen af de enkelte selskaber sker i forhold til det 
aktuelle selskabs rammevilkår og individuelle forhold, også selvom der kan være sammenfald til beslutninger i resten 
af koncernen.

En forsyning i balance
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Guldborgsund Forsyning er 
en moderne forsyningskoncern

Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af 
Guldborgsund Kommune

Ole Bronné Sørensen,   
Horbelev. (Formand for bestyrelserne i alle 5 koncern-
selskaber) Født 1956. Pensioneret Politiassistent i 
Nykøbing F. 

Camillo Krog,  
Idestrup. (Næstformand for bestyrelserne i alle 5 
koncernselskaber). Født 1977. Selvstændig, indehaver 
af rengøringsfirma i mere end 20 år. 

Lis Magnussen,  
Horbelev. (Menigt medlem i bestyrelserne i alle 5 
koncernselskaber). Født 1954. Uddannet landmand.

John Brædder,   
Toreby. (Menigt medlem i i bestyrelserne i alle 5 
koncernselskaber). Født 1962. Borgmester 
(2. periode), agrarøkonom og tidligere landmand.

Henning Kamper,  
Nykøbing F. (Menigt medlem af bestyrelserne i 
Guldborgsund Holding A/S, Guldborgsund Forsyning 
A/S og Guldborgsund Varme A/S) 
Født 1948. Pensioneret skoleleder, Taleinstituttet.

Bo Abildgaard,  
Sundby. (Menigt medlem af bestyrelserne i Guldborg-
sund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S) 
Født 1963. 2. viceborgmester, salgskonsulent hos 
DataLarsen & Co.

Forbrugerrepræsentanter (Sidder i 
bestyrelserne for Guldborgsund Vand 
A/S og Guldborgsund Spildevand A/S)

Hans Erik Pedersen,  
Øster Ulslev. Født 1952. Salgskonsulent i  
Lemvigh-Müller.

Henning Kamper,  
Nykøbing F.  Født 1948. Pensioneret skoleleder, 
Taleinstituttet.

Medarbejderrepræsentanter (Sidder 
i bestyrelserne for Guldborgsund 
Forsyning Holding A/S og Guldborg-
sund Forsyning A/S)

Jimmi Reinhart Christiansen, 
Født 1973. Tekniker. Ansat i Guldborgsund forsyning i 
2010. Sikkerhedsrepræsentant for vand og varme i 
Guldborgsund Forsyning.
 

Lone Gade, 
Født 1982.  Økonomi. Ansat i  
Guldborgsund Forsyning 2010. 
 

Carsten Jacobsen, 
Født 1962. Opgavekoordinator Renseanlæg.  
Ansat i Guldborgsund Forsyning 2010.
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Bestyrelse

Henning Kamper

Hans Erik Pedersen

Jimmi Reinhart Christiansen

Lone Gade

Carsten Jacobsen

En forsyning i balance
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Bestyrelse

Ole Bronné Sørensen

Camillo Krog

Lis Magnussen

John Brædder

Bo Abildgaard
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Kodeks for god selskabsledelse
Børsnoterede selskaber har arbejdet med begrebet kodeks for god selskabsledelse i årtier, men inden for de seneste 
par år har flere brancheforeninger udgivet en række anbefalinger til inspiration for bestyrelserne i bl.a. de danske 
forsyningsselskaber.

Bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning har på den baggrund valgt at tage denne udfordring op. Det er sket med afsæt 
i de tidligere bestyrelsers indsatser samt et sæt anbefalinger, som vores brancheforening DANVA har udviklet med 
udgangspunkt i principperne for god governance i børsnoterede selskaber tilpasset de helt særlige vilkår for forsynings-
selskaber.

I den forbindelse har bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning forholdt sig til i alt 39 anbefalinger efter det såkaldte ”følg 
eller forklar”-princip, hvor selskabet årligt forholder sig til anbefalingerne, forklarer hvis man ikke gør, og begrunder 
hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.
De 39 anbefalinger er opdelt i følgende hovedområder:

• Introduktion
• Rammerne for ejerudøvelse
• Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskabet
• Samspillet mellem selskabet og ejerkommunen
• Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
• Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse
• Øvrige forhold

Det nye kodeks blev endeligt godkendt af bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde i januar 2019. 

Hele kodekset med tilhørende forklaringer i forhold til de 39 anbefalinger fremgår af Guldborgsund Forsynings hjem-
meside under menupunktet ”Om os”. Her kan man også læse mere om, hvad kodeks for god selskabsledelse i det hele 
taget er for en størrelse.

Direktion og ledergruppe 
Niels Rasmussen Adm. direktør (konstitueret)
Klaus Hermann Afdelingsleder for Kunder & Finans
Lars Fisker Afdelingsleder for Plan & Projekt

Niels Rasmussen • Klaus Hermann • Lars Fisker

En forsyning i balance
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Projektorganisation 
”Mod nye tider”
Guldborgsund Forsyning har i 2018 etableret en 
særskilt projektorganisation for renoveringsprojektet 
”Mod nye tider”, der omfatter totalrenovering af de 
fire renseanlæg i Nykøbing F., Stubbekøbing, Mari-
elyst og Gedser, samt nedlæggelse af renseanlægget 
i Gedesby og etablering af trykledning herfra og fra 
Scandlines terminal til renseanlægget i Gedser. 

Projektchef: Jesper Reinhold (foto)

De 5 gyldne dråber

1. Pris
Vores ydelser skal leveres til priser, der afspejler sel-
skabets fokus på sund forretningsdrift.

2. Forsyningssikkerhed 
Der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser. Det 
gælder både de planlagte og de ikke-planlagte aktivite-
ter og hændelser.

3. Tryghed
Vores kunder skal trygt og sikkert kunne modtage rent 
drikkevand og varme, samt aflede spildevand baseret på 
en miljømæssigt hensynsfuld og økonomisk effektiv drift.

4. Miljø
Vi skal reducere den samlede miljøbelastning og generelt 
bidrage til at søge løsninger, der også kan inspirere andre 
til at finde nye og mindre miljøbelastende løsninger.

5. Service
Vi ønsker fortsat at sætte kundernes behov i centrum 
for udviklingen af Guldborgsund Forsyning, og med 
baggrund i dem at sikre en høj grad af trivsel i selskabet 
og en stor faglig professionalisme.

med
Stempel

med
Stempel

med
Stempel

med
Stempel
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33.446
Så mange ejendomme rensede Guldborgsund Spildevand A/S ved udgangen af 
2019 spildevand fra. Spildevandet ledes gennem et ledningsnet på sammenlagt 
1.996 km. til et af vores renseanlæg.

Meget nedbør
 
2019  blev det vådeste år på landsplan siden Dansk Meteorologisk Institut i 1874 
begyndte at registrere de årlige nedbørsmængder. Også i Guldborgsund var 
nedbørsmængden større i 2019 end i 2018 dog ikke så markant som på lands-
plan. I 2018 faldt der 516 mm. i Guldborgsund og det tilsvarende tal for 2019 
var 677 mm. Den øgede nedbør i 2019 havde en negativ effekt på de regnvands-
betingede aflastninger fra især Nykøbing F. Renseanlæg.

Grønt klimaprojekt på Dalbyvej 
Klimaforandringerne betyder, at stadig større regnvandsmængder skal hånd-
teres og transporteres ud af byerne. Det er baggrunden for, at Guldborgsund 
Kommune og Guldborgsund Forsyning i 2019 gik sammen om at gennemføre en 
klimaløsning som pilotprojekt på Dalbyvej i Nykøbing F. Området er fælleskloa-
keret, dvs. at både spildevand og overfladevand transporteres i de samme rør. 
Det belaster kloaksystemet i forbindelse med kraftigt regnvejr.

Ideen med pilotprojektet var at fjerne overfladevandet fra fællesledningerne på 
en nem og billig måde via såkaldt ”semiseparering”. En semiseparering går ud 
på at etablere en separat regnvandskloak i forbindelse med vejarealer og til-
slutte vej- og pladsafvandinger samt tagnedløb fra de ejendomme, som har 
facade mod vejarealet. På denne måde kan man bortlede 70 - 80 % af regnvan-
det som separat regnvand, mens de resterende 20 - 30 % fortsat løber i fæl-
leskloakken.

Pilotprojektet blev udført i løbet af august og september 2019 og resultaterne 
har vist sig at være ganske lovende. 

En forsyning i balance
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Regnvandsbetingede kloakoverløb udgør et voksende problem

Regnvandsbetingede kloakoverløb (aflastninger) med urenset spildevand udgør et voksende problem i hele Dan-
mark på grund af den ændrede klimasituation med større og mere koncentrerede regnvejrshændelser. Fx udledes 
der årligt 150.000 m³ spildevand til Mølleåen nord for København fra et enkelt overløbsbygværk i Lyngby. Og lige-
ledes i hovedstadsområdet er Utterslev Mose biologisk død og har været det i årtier på grund af overløb, som 
fortsat finder sted i et omfang på ca. 40.000 m³ pr. år.

Problemet har i 2019 påkaldt sig særlig interesse fra politikere og miljøforkæmpere. Bl.a. blev den nye miljømini-
ster, Lea Wermelin (S), kaldt i samråd i Folketinget som en af de første handlinger efter sin tiltrædelse.

Ministeren blev bedt om at redegøre for, hvad regeringen agter at gøre for at forhindre spildevandsoverløb fra kom-
munale renseanlæg og kloaksystemer, og herunder "hvad der på kort sigt og lang sigt kan gøres for at give vandsel-
skaberne og kommunerne økonomiske incitamenter til at forhindre udledning af kvælstof, fosfor, iltforbrugende 
stoffer og kemiske stoffer urenset til vandmiljøet", som der står der i samrådsspørgsmålet, der blev fremsat af SF.

I sit svar slog Lea Wermelin fast, at det kræver nærmere undersøgelser af problemets omfang at komme med 
konkrete bud på løsninger. Grundlæggende er problemet nemlig, at man ikke ved ret meget om hvor og hvor meget 
spildevand der udledes til vandmiljøet i forbindelse med regnvandsbetingede overløb. 
(Kilder: Water Tech, Miljøministeriet/Miljøstyrelsen, Aalborg Universitet)



16. maj 
Guldborgsund Spildevand aflyser EU-udbud af renoveringsprojekt i totalentreprise på grund af for 
ringe konkurrence i markedet. I stedet introduceres en ny strategi med udbud af 5 hovedentrepriser.

24. juli
Som led i den nye strategi udbydes ”Mod nye tider 1” i EU-udbud. Entreprisen omfatter nedlæggelse 
af det eksisterende renseanlæg i Gedesby, som erstattes af en pumpestation, der via en 3 km. lang 
trykledning fremover skal transportere spildevandet fra Gedesby til renseanlægget i Gedser. Endvi-
dere omfatter entreprisen en særlig ledning med tilhørende pumpestation til at pumpe spildevand og 
slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til Gedser Renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet.

Umiddelbart har disse opgaver ikke et omfang, der isoleret betragtet kræver EU-udbud. Men af EU-
udbudsretlige årsager skal projektet ses i sammenhæng med den forestående totalrenovering af 
Gedser Renseanlæg, og da det samlede omfang forventes at overstige den såkaldte tærskelværdi, 
som kræver EU-udbud, gælder denne udbudsform også for trykledningsentreprisen.

Beboere i Egelev fik medhold i retssag
22 grundejere i Egelev fik i begyndelsen af november medhold i en sag ved Retten i Nykøbing. Bebo-
erne vil have Guldborgsund Forsyning til at tilbagebetale tilslutningsbidrag, som blev opkrævet i 
forbindelse med kloakering af Egelev i 2013 og 2014, fordi de mente, at de allerede på opkrævnings-
tidspunktet havde været tilsluttet et offentligt kloakanlæg. Det begrunder de bl.a. med gamle sog-
nerådsprotokoller og vandsynsrapporter fundet i Rigsarkivet. Normalt er der et forældelseskrav på 
tre år, altså i 2017. Men det tilsidesatte retten, fordi den mente, at beboerne havde oplevet en tilstand 
af ”ukendskab og vildfarelse”. 
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Guldborgsund Spildevand A/S
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16. oktober
Guldborgsund Forsyning udbyder de næste to etaper af renoveringsprojektet ”Mod nye tider”.
Det ene, som også er det største af de i alt 5 etaper, omfatter totalrenovering af Nykøbing F. Rensean-
læg. Der er tale om et EU-udbud i hovedentreprise med prækvalifikation. Interesserede tilbudsgivere 
havde indtil den 17. november 2019 til at anmode om prækvalifikation. Efterfølgende vil de indkomne 
anmodninger blive evalueret, og herefter vil de prækvalificerede entreprenører skulle afgive et egent-
ligt tilbud inden 15. april 2020. Første spadestik til den store renoveringsopgave forventes at finde sted 
6. maj 2020 og delvis aflevering af projektet forventes at ske medio oktober 2021.

Det andet delprojekt omfatter totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg. Denne etape udbydes som 
hovedentreprise i underhåndstilbud blandt et antal inviterede entreprenørfirmaer, da projektets omfang 
ikke kræver EU-udbud. De inviterede tilbudsgivere havde indtil 16. december til at komme med tilbud, 
og første spadestik blev taget 27. februar 2020 med teknisk aflevering i oktober 2021.
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Guldborgsund Spildevand A/S
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21. oktober
Med ventesalen i Scandlines terminalen, Gedser Havn 
som pittoresk kulisse blev kontrakten om 1. etape af re-
noveringsprojektet ”Mod nye tider” underskrevet af 
Guldborgsund Forsynings formand og næstformand Ole 
Bronné Sørensen og Camillo Krog, samt leverandøren Jan 
Sørensen, direktør i MSE, Nr. Alslev. 
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6. november
Gedesby Renseanlæg skal nedlægges og fjernes helt på et 
tidspunkt, og 6. november havde vi 1. hammerslag i Gedesby. 
I stedet for det traditionelle 1. spadestik, valgte vi at mar-
kere, at vi river noget ned for at bygge noget nyt op. Derfor 
svang vores bestyrelsesformand, Ole Bronné Sørensen en 
forgyldt mukkert og slog det første stykke beton af en af de 
tanke, som senere skal jævnes helt med jorden.

I den efterfølgende uge begyndte MSE, der vandt udbuddet 
på hovedentreprisen, med at gøre klar til og mobilisere, og 
derefter gik entreprenørerne i jorden. Første etape omfatter 
etablering af en trykledning mellem Gedesby og Gedser 
renseanlæg, som skydes igennem. Denne del af projektet 
blev udført i 2019. Efter nytår etablerer entreprenørerne en 
trykstation ved Scandlines terminal i Gedser Havn og anlæg-
ger en tryk-ledning til at transportere det meget koncentre-
rede slam fra færgerne direkte til Gedser Renseanlæg.

Guldborgsund Spildevand A/S
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28. november
Guldborgsund Forsyning beslutter at gentage invitationen til at deltage i tilbudsgivningen 
vedrørende renoveringen af Nykøbing F. Renseanlæg. Det sker efter, at 4 entreprenørfir-
maer havde søgt om prækvalifikation i forbindelse med det oprindelige EU-udbud, men 
hvor to af ansøgerne havde misforstået kravene til et enkelt punkt i udbudsmaterialet, 
nemlig dokumentation af og fremsendelse af referencer. Imidlertid vurderes alle fire 
selskaber at være kvalificerede, men da reglerne for EU-udbud ikke gør det muligt at efter-
indhente de manglende oplysninger, valgte forsyningsselskabet derfor at genudbyde 
projektet. Den nye frist for anmodning om prækvalifikation var 3. januar 2020.

Guldborgsund Spildevand A/S
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Sparebassin reducerer risiko 
for overløb med mere end 80 %
For at imødekomme det skærpede fokus på overløb (aflastninger) fra Nykøbing 
F. Renseanlæg,   og de stadigt øgede regnmængder samt intensiteten i regnby-
gerne blev det i efteråret 2019 besluttet at omdanne en eksisterende forkla-
ringstank på renseanlægget til et såkaldt sparebassin. Tanken er ombygget og 
blev taget i brug ultimo januar 2020, hvilket giver en bufferkapacitet på godt og 

vel 3.000 m³.
 
Det er nok til at reducere risikoen for overløb med mere end 80 %. Renseanlæg-
get vil dog fortsat være udfordret ved store regnvejrshændelser. Men det bliver 
der rådet bod på i forbindelse med den forestående renovering af renseanlægget 
på Skovalleen, hvor der anlægges endnu et sparebassin med en kapacitet på 

5.000 m³. Og dette sparebassin bliver anlagt som noget af det allerførste i re-
noveringsprocessen, som ventes påbegyndt i begyndelsen af maj i år 2020.

Samtlige bakterier i danske renseanlæg er nu kortlagt

Danske forskere har nu identificeret samtlige bakteriearter i vores renseanlæg. Det giver langt bedre muligheder 
for at drive og optimere renseanlæggene. Resultaterne er nu på vej ud på internettet, i det der med tiden skal blive 
til en global bakterieoversigt.

Forskere vurderer, at store danske renseanlæg på sigt kan spare 100-160 mio. kr. årligt på grund af forbedret drift 
og udløbskvalitet, samt reduceret kemikalie- og energiforbrug. Kilde: Water Tech)
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379 km. vandledninger
Guldborgsund Vand A/S ejer og administrerer 4 vandværker med et tilhørende ledningsnet på 
sammenlagt ca. 379 km. De fire vandværker forsynede ved udgangen af 2019 i alt 9.876 hus-
stande og virksomheder, hvilket er 71 flere end året før. 

Vandværk                                 Ledningsnet (km.)             Solgt vand (m3)

Nykøbing F.                249         950.117
Nysted                   41                           82.056
Sakskøbing                  63                         159.914
Stubbekøbing                  26                         103.055
I alt                 379                      1.295.142

En forsyning i balance
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Et vandselskab 
i god balance
Vandselskabet oplever i disse år for alvor en række ge-
vinster ved investeringen i ISO 22000 certificering af 
vores vandværker tilbage i 2012. Rutinerne er kortlagt, 
risici afdækket og nødvendige indsatser pågår i et skema-
lagt program. Derfor synes vandselskabet at være i no-
genlunde ro i de kommende år. Det passer imidlertid godt 
til de meget snævre økonomiske rammer, som selskabet 
lever under og som vil sætte begrænsninger for aktivi-
tetsniveauet de næste par år.

Grundvandet skal fremover 
screenes for ti gange så mange uønskede stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet har igangsat en massescreening af ca. 350 nye pesticidstoffer, der ikke tidligere er målt for. 

Stofferne er enten aktivstoffer fra pesticider eller nedbrydningsprodukter heraf. Ved en screening måles der for stof-
ferne i udvalgte overvågningsboringer i hele landet. Screeningen er planlagt udført i 250 ud af de omtrent 1.000 
overvågnings-boringer. I forbindelse med det egentlige overvågningsprogram, der gennemføres årligt, måles der for 
yderligere i alt 41 pesticidstoffer.

Formålet med screeningen er at få et første billede af, om der er andre pesticidstoffer, der bør indgå i vandforsyningernes 
boringskontrol eller i det generelle overvågningsprogram.  Der vil i screeningen for langt de fleste stoffer blive målt 
ned til en koncentration på 0,02 mikrogram pr. liter og ikke 0,01 mikrogram pr. liter, som er analysekravet for vandfor-
syningernes kontrol i dag.

Kravet til detektionsgrænse er valgt, da der endnu ikke findes færdigudviklede analysemetoder for alle stoffer med 
højere analysekvalitet. Kvalitetskravet for pesticidstoffer i drikkevand er generelt 0,1 mikrogram pr. liter, og kravet til 
detektionsgrænsen er derfor betydeligt lavere end kvalitetskravet.

Det forventes, at de endeligt kvalitetssikrede analyseresultater vil kunne offentliggøres i begyndelsen af 2020.
(Kilde: Miljøstyrelsen/Miljø- og Fødevareministeriet)
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Nysted Vandværk deltog i Vand Grand Prix
29 vandselskaber deltog 21. august i en konkurrence om Danmarks mest velsmagende drikkevand fra vandhanen arrange-
ret af DR i samarbejde med vores brancheorganisation DANVA. Blandt deltagerne var Guldborgsund Forsyning, som havde 
sendt postevand fra Nysted Vandværk ind til Grand Prix’et, der fandt sted på restaurant Nimb ved Tivoli i København. Det 
skete i forbindelse med optagelser til en DR2-temalørdag om vand, som blev sendt i december.

Dommerne i konkurrencen var to professionelle sommeliers. Nemlig Lars Spring fra restaurant MA og Frederik Czapnik fra 
restaurant Nimb. 

Vinder af konkurrencen blev Bornholms Forsyning, som begge dommere havde øverst på deres personlige pointliste. 
Derefter fulgte Køge og Lemvig. Men som en af dommerne konkluderede, så var der ingen vande, der faldt igennem.

”Kvaliteten af alt det jeg har smagt er forbavsende fint og godt,” sagde Lars Spring efter konkurrencen. Han har 30 års 
erfaring som sommelier. ”Vi er jo her for at finde vores personlige vinder, men alle vande har en høj kvalitet.”

En forsyning i balance
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Stor alarm over nyopdaget pesticid
I foråret 2019 opdagede myndighederne et nyt pesticid i danske drikkevandsboringer. Det drejer sig om nedbryd-
ningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA). I første omgang antog myndighederne det nyopdagede 
stof for at være meget farligt, og derfor indførte man en grænseværdi på 0,01 mikrogram pr. liter mod 0,1 mi-
krogram, som er det normale.

Guldborgsund Forsyning iværksatte omgående en analyse af eventuelle forekomster af CTA i drikkevandet fra 
forsyningens fire vandværker. Men stoffet blev ikke påvist i drikkevandet fra nogen af vandværkerne overhovedet.

Efterfølgende undersøgelser viste, at pesticidet er mindre farligt end først antaget, og at der ikke er en særlig 
sundhedsrisiko ved CTA. DTU Fødevareinstituttet hævede derfor i eftersommeren grænseværdien for indhold af 
CTA til det normale niveau på 0,1 mikrogram pr. liter.

Mikroplast udgør – måske – et overset miljøproblem
Mikroplast er tilsat en lang række produkter som kosmetik, vaskemidler og andre husholdningsartikler for at 
forbedre deres egenskaber. Det medfører, at der spredes meget plast på landjorden, fx gennem spildevandsslam, 
eller det vaskes ud i søer, vandløb og havmiljøet.

Lige nu ved man ikke, om mikroplast er farligt for menneskekroppen. Det undersøger EU’s kemikalieagentur Echa, 
ligesom agenturet er i gang med at undersøge kilderne til mikroplast for at komme med et bud på, om EU bør 
forbyde produkter, der er tilsat mikroplast. 

Den største kilde til mikroplastforurening på landjorden er spildevandsslam, og man ved, at det kan tage flere 
hundrede år for mikroplasten at blive nedbrudt.

Selvom der også bliver fundet mikroplast i drikkevand mange steder i EU, er der imidlertid foreløbig intet, der tyder 
på, at det udgør en fare for menneskers sundhed. Det konkluderer Verdenssundhedsorganisationen WHO på bag-
grund af et mindre antal undersøgelser af mikroplast i søer, grundvand, drikkevand og flaskevand, som en gruppe 
forskere har analyseret på vegne af WHO.

Forskerne understreger dog, at man endnu ikke ved, hvordan mikroplast påvirker vores helbred. De oplister tre 
måder, mennesker kan blive påvirket af den mikroplast, vi indånder, drikker eller spiser:
• Enkelte dyreforsøg indikerer, at mikroplast kan akkumuleres i kroppen og udløse reaktioner i immunsystemet.
• Kemikalier, der enten er en del af plasten, eller som plasten har absorberet, kan trænge ind i kroppen.
• Biofilm, der vokser på plastpartiklerne, kan indeholde mikrobiologiske patogener.

Men da man ikke ved, hvilke mængder, der skal til for at udgøre en sundhedsfare, konkluderer forskerne, at "selv 
om kemikalier, partikler og mikrobiologiske patogener associeret med mikroplastik udgør potentielle farer, er man 
nødt til at vurdere de nuværende eksponeringsniveauer – inklusiv fra drikkevand" før man kan sige noget om en 
eventuel sundhedsfare.

Herhjemme har Aarhus Universitet udført en mikroplast-screening af drikkevandet 17 forskellige steder, bl.a. i 
Guldborgsund Forsynings forsyningsområde. Screeningen påviste meget små mængder af mikroplast i nogle af 
prøverne, men koncentrationerne var så små, at det ikke engang kan siges med sikkerhed, om mikroplasten kom 
fra vandet. Og for Guldborgsund Forsynings vedkommende  blev der ikke påvist problemer med mikroplast. 
(Kilde: Ing.dk))
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6.607  
målere var ved udgangen af 2019 tilsluttet Guldborgsund Varme. Det er 89 
flere end året før. De nye kunder omfatter bl.a. tre nye erhvervskunder.

Leveringen af fjernvarme bygger på et tæt og tillidsfuldt samarbejde med REFA 
Energi A/S og i roesæsonen også med Nordic Sugar. 

232 km. 
Fjernvarmeforsyningen omfatter et ledningsnet på 232 km, der forsyner 
følgende områder: 

• Nykøbing Falster med nærmeste opland
• Ønslev
• Eskilstrup
• Gunslev
• Systofte

179.411.706 
Så meget varme leverede Guldborgsund Varme i 2019 målt i kWh. Det er 2 % 
mindre end året før, hvilket kan tilskrives graddage. Målt i m³ er den leverede 
mængde varme 4.9 mio. m³, hvilket er -2 % i forhold til året før.

En forsyning i balance
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Vi venter fortsat på ny regulering
I 2017 indgik politikerne på Christiansborg en bred politisk aftale om en langsigtet regu-
lering af fjernvarmesektoren. Siden da har en arbejdsgruppe arbejdet med konkretisering 
af indholdet i reguleringen.

Her i 2019 har den nye regering imidlertid rejst spørgsmål ved grundlaget for den vars-
lede regulering af fjernvarmeområdet. Denne tvivl har indtil videre udskudt overgangen 
til en ny reguleringsmodel. 

Timingen er som sådan ikke dårlig for Guldborgsund Varme. Det vil give mere tid til at 
styrke selskabet i konkurrencen med nye aktører og konkurrenter på varmemarkedet.

Helt overordnet forventer vi dog fortsat, at den fremtidige regulering vil blive baseret på 
nogenlunde de samme principper, som i dag gælder for vandselskaberne.  Dvs. med lø-
bende regulatorisk benchmarking af varmeforsyningsselskaberne, der ligeledes forven-
tes omfattet af individuelle effektiviseringskrav og en årligt fastsat omkostningsramme.

Risiko for tab af kunder
Sammen med de radikale og DF vedtog den daværende regering i 2018 at ophæve til-
slutningspligten for fjernvarme ved investering i alternative teknologier – fx varmepum-
per. Selskabets erfaring i regnskabsåret 2019 er, at denne ændring ikke i særlig høj grad 
har ført til, at kunder har forladt selskabet. Udviklingen følges tæt de kommende år.

En forsyning i balance
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Gratis tilslutning til fjernvarme 
for privatkunder
Guldborgsund Varme har besluttet, at det fra 2020 er gratis at blive tilsluttet fjernvarme 
for privatkunder i Guldborgsund Forsynings dækningsområde. Dog skal nye kunder selv 
afholde udgiften til stikledninger på egen grund, der afregnes pr. løbende meter. Men 
selve tilslutningsbidraget byder vi på.

Fjernvarmekunder 
fik 7,2 mio. kr. tilbage
Det var også varmt i 2019. Faktisk så varmt, at året endte på fjerdepladsen over de 
varmeste nogensinde siden DMI begyndte at registrere temperaturerne i 1874. 

Det kom i foråret 2020 Guldborgsund Forsynings fjernvarmekunder til gode i form af 
ganske store tilbagebetalinger. Faktisk tilbagebetalte vi hele 7,2 mio. kr. til vores fjern-
varmekunder. Det svarer i gennemsnit til små 1.100 kr. pr. kunde. 

Fortsat færre graddage
I 2018 blev a conto opkrævningerne beregnet på baggrund af et forventet varmeforbrug 
på 2.900 graddage. For 2019 forventede vi, at vi kan holde os under 2.800 graddage, og 
året endte på 2.544 graddage.
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Dronefotografering 
afslørede nye brud på varmeledninger
Guldborgsund Varme foretog i foråret 2019 en ny omgang dronefotografering af selskabets varmeled-
ninger med et termokamera, der er i stand til at afdække utætheder. Droneovervågningen afslørede 37 
mulige brud, som ved nærmere undersøgelse viste 6 nye ukendte utætheder, hvilket er noget færre, end 
da vi første gang afprøvede den nye teknologi for et par år siden. Resultatet tyder altså på, at vi er ved at 
have godt styr på ledningsnettet. Det underbygges også af at det registrerede vandspild i form af såkaldt 
spædevand, der løbende fyldes på anlægget, aldrig nogensinde har været så lavt, som det er nu.

En forsyning i balance
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Store IT-udfordringer løst 
Guldborgsund Forsyning har i 2019 fortsat omstillingen til IT- og vidensbaseret 
virksomhed. Det har afstedkommet en række IT-udfordringer i forbindelse med 
de mange nye værktøjer, som har skullet implementeres – AM (Asset Manage-
ment), RISMA (GDPR), Palealto (2. generations firewall) og IGSS/Structorware 
(overvågning af det tekniske net), for blot at nævne nogle af de mange nye IT-
værktøjer.

En forsyning i balance
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Eksperter udtaler ros til 
Guldborgsund Forsynings 
IT-standard
Guldborgsund Forsyning indgik i 2019 en aftale med revisions- og rådgivningsfirmaet 
PwC (tidligere Price waterhouse Coopers) om gennemførelse af en ret omfattende IT-
revision. Analysen stod på i løbet af august og september, og i slutningen af året præ-
senterede PwC den endelige rapport. 

”Overordnet har Guldborgsund Forsyning iværksat rigtig mange gode tiltag for at sikre 
informationssikkerhedsniveauet. PwC udtaler ros for det gode initiativ og arbejde, som 
kun ses sjældent hos virksomheder af denne størrelse,” lød konklusionen i rapporten.
Analysen omfattede følgende hovedområder:

• Afdækning af forsyningsselskabets modenhed i forhold til informationssikkerhed.
• Specifik gennemgang af graden af compliance (efterlevelse) i forhold til den såkaldte   
  GDPR-forordning (EU’s forordning om persondata).
• Penetrationstest, hvor teknikere fra PwC fik adgang forbi forsyningsselskabets firewall.
• Og endelig en phishing-kampagne for at teste vores medarbejderes opmærksomhed  
   i forhold til cyber-angreb, herunder tyveri af medarbejderes login-oplysninger.

Og for at tage det sidste først, så blev en kunstig phishing mail udsendt en morgen på en 
almindelig hverdag. Men kun 11 minutter senere var den stoppet af årvågne medarbej-
dere, der på fællesmail advarede alle kolleger. Det anses af PwC som et særligt flot 
resultat.

Når det gælder de øvrige analyser, er konklusionerne samlet set tilfredsstillende. Men 
PwC adresserer i deres tilbagemelding en række konkrete indsatsområder, hvor der er 
potentiale for forbedring. Det vil vi arbejde videre med, indtil vi i 2020 og 2021 følger op 
på IT sikkerhedsrevisionen.
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Sikkerhedsbrochure
I forbindelse med renoveringsprojektet ”Mod nye tider” har Guldborgsund Forsyning 
udarbejdet en sikkerhedsbrochure, som fremadrettet skal bruges i forbindelse med 
alle selskabets anlægsprojekter. 

En forsyning i balance
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Forstærket intern kommunikation
Det har i 2019 været en væsentlig målsætning at styrke den interne kommunikation i 
Guldborgsund Forsyning – ikke mindst med henblik på at binde de forskellige afdelinger 
tættere sammen og sætte medarbejderne i stand til at optræde som bedre ambassadø-
rer for virksomheden.

Det har bl.a. ført til etablering af to interne nyhedsbreve.

Det ene hedder Storytelling. Det handler om og præsenterer eksempler på de mange 
gode samarbejder, som finder sted på tværs i Guldborgsund Forsyning. Nyhedsbrevet 
bliver udsendt hver måned.

Det andet hedder Mod nye tider og orienterer om fremdriften i projektet med renovering 
af de fire renseanlæg i Nykøbing F., Marielyst, Stubbekøbing og Gedser, samt nedlæg-
gelse af renseanlægget i Gedesby.
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1.000 kr. 2019

Spildevand Varme Vand Service Holding Koncern

Nettoomsætning 132.229 115.872 16.541 42.209 0 264.643
Produktionsomkostninger -25.074 -76.912 -4.367 -7.505 0 -108.457
Bruttoresultat 107.155 38.960 12.174 34.704 0 156.186
Distributionsomkostninger -70.363 -20.297 -8.355 -8.926 0 -100.282
Administrationsomkostninger -11.255 -10.530 -2.505 -27.143 -89 -22.372
Resultat af primær drift 25.537 8.133 1.314 -1.365 -89 33.532
Andre driftsindtægter 121 1.258 22 267 1.578 1.667
Andre driftsomkostninger -88 0 0 -57 -1.489 -57
Resultat før finansielle poster 25.570 9.391 1.336 -1.155 0 35.142
Resultat af dattervirksomheder 0 0 0 0 16.331 0
Resultat af assosierede virksomheder 0 0 0 0 0 0
Resultat før finansielle poster 25.570 9.391 1.336 -1.155 16.331 35.142
Finansiering netto -8.603 -9.391 -2.004 1.156 0 -18.842
Årets resultat før skat 16.967 0 -668 1 16.331 16.300
Skat 0 0 57 -25 0 31
Årets resultat 16.967 0 -611 -24 16.331 16.331

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 374 0 374
Grunde og bygninger 142.847 151 18.169 0 0 161.167
Produktionanlæg og maskiner 1.944.709 276.854 175.146 0 0 2.396.709
Andre anlæg 5.593 1.321 38.189 1.174 0 46.277
Igangværende anlægsprojekter 34.512 50 190 0 0 34.752
Materielle anlægsaktiver 2.127.661 278.376 231.694 1.174 0 2.638.905
Finansielle anlægsaktiver 5.887 17.111 2.389 0 2.194.560 25.387
Anlægskativer i alt 2.133.548 295.487 234.083 1.548 2.194.560 2.664.666
Varebeholdninger 1.017 2.074 514 0 0 3.604
Tilgodehavende fra salg 6.843 2.785 387 309 0 10.325
Andre omsætningsaktiver 7.029 5.748 1.301 3.189 17 14.405
Likvide midler 91.332 44.951 7.031 10.139 2 153.455
Omsætningsaktiver i alt 106.221 55.558 9.233 13.637 19 181.789
Aktiver i alt 2.239.769 351.045 243.316 15.185 2.194.579 2.846.455

Passiver

Egenkapital i alt 2.007.664 522 185.010 1.364 2.194.519 2.194.519
Hensættelser 700 0 1.921 0 0 2.298
Langfristet gæld i alt 175.055 238.608 46.259 1.127 0 461.049
Gæld til pengeinstituter 0 0 0 0 0 0
Leverandør af varer og tjenester 13.938 27.950 1.465 3.426 0 46.780
Anden kortfristet gæld 42.412 83.965 8.661 9.268 60 141.809
Kortfristet gæld i alt 56.350 111.915 10.126 12.694 60 188.589
Gæld i alt 231.405 350.523 56.385 13.821 60 649.638
Passiver i alt 2.239.769 351.045 243.316 15.185 2.194.579 2.846.455

En forsyning i balance



46 47

1.000 kr. 2019

Spildevand Varme Vand Service Holding Koncern

Nettoomsætning 132.229 115.872 16.541 42.209 0 264.643
Produktionsomkostninger -25.074 -76.912 -4.367 -7.505 0 -108.457
Bruttoresultat 107.155 38.960 12.174 34.704 0 156.186
Distributionsomkostninger -70.363 -20.297 -8.355 -8.926 0 -100.282
Administrationsomkostninger -11.255 -10.530 -2.505 -27.143 -89 -22.372
Resultat af primær drift 25.537 8.133 1.314 -1.365 -89 33.532
Andre driftsindtægter 121 1.258 22 267 1.578 1.667
Andre driftsomkostninger -88 0 0 -57 -1.489 -57
Resultat før finansielle poster 25.570 9.391 1.336 -1.155 0 35.142
Resultat af dattervirksomheder 0 0 0 0 16.331 0
Resultat af assosierede virksomheder 0 0 0 0 0 0
Resultat før finansielle poster 25.570 9.391 1.336 -1.155 16.331 35.142
Finansiering netto -8.603 -9.391 -2.004 1.156 0 -18.842
Årets resultat før skat 16.967 0 -668 1 16.331 16.300
Skat 0 0 57 -25 0 31
Årets resultat 16.967 0 -611 -24 16.331 16.331

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 374 0 374
Grunde og bygninger 142.847 151 18.169 0 0 161.167
Produktionanlæg og maskiner 1.944.709 276.854 175.146 0 0 2.396.709
Andre anlæg 5.593 1.321 38.189 1.174 0 46.277
Igangværende anlægsprojekter 34.512 50 190 0 0 34.752
Materielle anlægsaktiver 2.127.661 278.376 231.694 1.174 0 2.638.905
Finansielle anlægsaktiver 5.887 17.111 2.389 0 2.194.560 25.387
Anlægskativer i alt 2.133.548 295.487 234.083 1.548 2.194.560 2.664.666
Varebeholdninger 1.017 2.074 514 0 0 3.604
Tilgodehavende fra salg 6.843 2.785 387 309 0 10.325
Andre omsætningsaktiver 7.029 5.748 1.301 3.189 17 14.405
Likvide midler 91.332 44.951 7.031 10.139 2 153.455
Omsætningsaktiver i alt 106.221 55.558 9.233 13.637 19 181.789
Aktiver i alt 2.239.769 351.045 243.316 15.185 2.194.579 2.846.455

Passiver

Egenkapital i alt 2.007.664 522 185.010 1.364 2.194.519 2.194.519
Hensættelser 700 0 1.921 0 0 2.298
Langfristet gæld i alt 175.055 238.608 46.259 1.127 0 461.049
Gæld til pengeinstituter 0 0 0 0 0 0
Leverandør af varer og tjenester 13.938 27.950 1.465 3.426 0 46.780
Anden kortfristet gæld 42.412 83.965 8.661 9.268 60 141.809
Kortfristet gæld i alt 56.350 111.915 10.126 12.694 60 188.589
Gæld i alt 231.405 350.523 56.385 13.821 60 649.638
Passiver i alt 2.239.769 351.045 243.316 15.185 2.194.579 2.846.455

Pengestrømsanalyse koncern

1.000. kr. 2019

Resultat af primær drift 33.532
Hentættelse til tab på debitor -760
Andre indtægter og udgifter 1.611
Afskrivninger 91.289
Nedlagte anlæg, rør m.v. 1.103
Ændring i varebeholdninger 933
Ændring i tilgodehavender -188
Ændring i leverandør & anden gæld 17.176
Pengestrømme før finansielle poster 144.696
Finansiering netto -18.842
Pengestrømme fra driftsaktivitet 125.854
Køb af immaterielle anlægsaktiver -50
Køb af materielle anlægsaktiver -77.857
Salg af finansielle anlægsaktiver inkl afdrag på 
gældsbreve 7.468
Køb af finansielle anlægsaktiver -7.572
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -78.011
Optagelse af langfristet gæld 14.900
Afdrag på langfristet gæld -28.140
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -13.240

Ændring i likvider 34.603

Likvider 31.12.2018 118.852
Likvider 31.12.2019 153.455

Likvide midler 153.455
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