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Bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning har netop 
godkendt budgetterne for 2022. Det indebærer bl.a., 
at taksterne for alle forsyningsområder – dvs. vand, 
spildevand og fjernvarme – reduceres næste år. For 
en gennemsnitsfamilie, der både modtager vand, var-
me og spildevandsafledning fra forsyningen, betyder 
prisændringerne sammenlagt en besparelse på 720 
kr. i forhold til 2021. 

Vi er stolte af at kunne præsentere et budget for 2022, 
der indebærer, at vores kunder slipper billigere inden 
for alle vores forretningsområder i 2022 sammenlig-
net med 2021 - og dette vel at bemærke i en tid med 
markante prisstigninger på andre forsyningsarter så 
som elektricitet. Og vi er særligt stolte af den markan-
te prisreduktion inden for spildevandsområdet som 
alene for en gennemsnitsfamilie giver en besparelse 
på 400 kr. i forhold til 2021. 

To af vores renseanlæg bliver en del af den
fremtidige epidemi-overvågning
To af Guldborgsund Forsynings renseanlæg er blevet 
udpeget som teststationer i den fremtidige nationale 
epidemi- og pandemi-overvågning. Det drejer sig om 
renseanlæggene i Nykøbing F og Marielyst. Spilde-
vandsovervågningen indebærer, at der dagligt skal 
udtages flere spildevandsprøver fra omkring 200 spil-
devandsanlæg fordelt over hele landet.

Baggrunden for det nye tiltag er, at myndighederne har 
haft gode erfaringer med et pilotprojekt, som har haft 
til formål at spore coronasmitte via spildevandet. Det 
er nemlig sådan, at smittede med covid-19 udskiller 
virus sammen med afføringen, allerede inden de ud-
vikler symptomer på sygdommen. 

Det gælder ikke kun for covid-19. Pilotprojektet har 
nemlig påvist, at det er muligt at finde forskellige vari-
anter af virus, der er stigende i forekomst, og identifi-
cere disse allerede inden de bliver dominerende. Der-
ved reduceres risikoen for større smitteudbrud eller at 
smitten kommer ud af kontrol. 

Det er Statens Serum Institut, som står bag spilde-
vandsovervågningen. Og det er også SSI, som  betaler 
alle omkostninger i forbindelse med prøveudtagnin-
gen. Guldborgsund Forsyning har valgt at outsource 
udtagningen af spildevandsprøver til laboratoriefir-
maet Eurofins, der i forvejen er forsyningens leveran-
dør af bl.a. vandanalyser.

Valg af forbrugerrepræsentanter
Guldborgsund Forsyning gennemførte i perioden 11.-
15. oktober valg af forbrugerrepræsentanter til besty-
relserne for Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund 
Spildevand A/S.

Der blev i alt afgivet 266 stemmer, som fordelte sig 
således:

• Hans Erik Pedersen, 150 stemmer.
• Thomas Lind Tranberg, 59 stemmer. 
• Lynge Jensen, 57 stemmer.

Det betyder, at Hans Erik Pedersen og Thomas Lind 
Tranberg indtræder som forbrugerrepræsentanter i 
de respektive bestyrelser pr. 01.01.2022. Valgperio-
den er 4 år. Lynge Jensen er valgt som suppleant.

Ole Bronné Sørensen. 
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