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Årsberetning 2016

2016 har været et år, hvor vi har kunnet høste mange 
frugter af de talrige eff ek  viserings  ltag, vi har sat 
i gang gennem de senere år. Eff ek  viseringer og 
kvalitetsforbedringer er fortsat et område, vi har 
et meget skarpt fokus på. Det er her, vi skal hente 
en væsentlig del af ressourcerne  l at imødegå 
klimaforandringer og sikre bæredyg  ge og miljørig  ge 
kvalitetsløsninger i frem  den.

Lolland Forsyning har i løbet af 2016 kunnet reducere 
den administra  ve medarbejderstab med to personer 
som følge af de mange eff ek  viseringsprojekter, vi har 
gennemført i de forskellige selskaber. Sam  dig har vi 
gennemført fl ere udbud af varekøb og tjenesteydelser og 
hjemtaget rådgivningsarbejde i stort omfang. Begge dele 
har medført en mærkbar omkostningsreduk  on.

En væsentlig del af eff ek  viseringerne skyldes dog også, 
at vores medarbejdere arbejder eff ek  vt på tværs af 
organisa  onen, selv på komplicerede opgaver. Ud over 
at de  e eff ek  viserer arbejdet, bidrager det også  l 
medarbejdernes trivsel og er en del af vores mål om at 
være regionens mest a  rak  ve arbejdsplads.

En a  rak  v arbejdsplads
Et godt arbejdsmiljø er selve udgangspunktet for at 
være en a  rak  v arbejdsplads, og derfor har vi i løbet 
af året ha   et skarpt fokus på yderligere at forbedre 
vores arbejdsmiljø. Vores fi re værdier – engagement, 
fællesskab, samarbejde og rummelighed – spiller en 
vig  g rolle i forbindelse med såvel medarbejderudvikling 
som vores indsats for at lø  e et socialt ansvar ved at 
have medarbejdere i prak  k eller jobtræningsforløb.

Sam  dig har vi med stor succes i årets løb arbejdet 
med at øge medarbejderinddragelsen i forbindelse med 
anlægsprojekter, hvilket har højnet både arbejdsglæden 
og trivslen blandt vores medarbejdere.

Mod samme mål
Et godt samarbejde er fundamentet for at kunne 
arbejde eff ek  vt. Derfor arbejder vi ikke kun på at styrke 
samarbejdet internt, men også i forhold  l vores eksterne 
leverandører. Vi vil i de kommende år arbejde ak  vt for 
at styrke rela  onerne, skabe forståelse for hinandens 
interesser og sikre, at alle arbejder mod samme mål, når 
det gælder vores eksterne leverandører.

At Lolland Forsyning bærer præg af en stærk 
samarbejdskultur er en del af vores vision. Kun ved 
at sikre samarbejde og videndeling på tværs af hele 
organisa  onen kan vi skabe den innova  ve organisa  on, 
som skal sikre os, at vi har ressourcerne  l at imødegå 
frem  dens udfordringer – uanset om de kommer fra 
klimaet, kundegrundlaget eller kilder, vi endnu ikke kan 
fores  lle os.

Klimaet kræver os
Også i 2016 har vi brugt væsentlige ressourcer 
på klima  lpasningsprojekter. Blandt andet har vi i 
samarbejde med Lolland Kommune udarbejdet et forslag 
 l klima  lpasningsprojektet Regn & Byer, lige som vi har 

etableret et samarbejde med kommunens myndighed 
om klima  lpasning og stormfl odssikring af Nakskov, 
der er udpeget som indsatsområde. Vi forventer både i 
2017 og årene fremover at bruge betydelige ressourcer 
på såvel klima  lpasningsprojekter som den løbende 
klimasikring af vores eksisterende installa  oner.

2016
Eff ek  viseringer
bærer frugt
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Kunderne er grundlaget
Kunderne er selve grundlaget for Lolland Forsynings 
eksistens. Og selv om vi, som det fremgår af 
ovenstående, har fokus på mange interne processer, er 
de dog alle blot midler  l at nå vores vig  gste mål: Al  d 
at have glade og  lfredse kunder. I 2016 har vi taget nye, 
direkte kundeorienterede redskaber i brug for at sikre 
en god og sam  dig eff ek  v service for vores kunder. 
Blandt andet har vi lanceret nye it-værktøjer, som sikrer 
vores kunder hur  g adgang  l informa  on alle døgnets 
24  mer, sam  dig med at de bidrager med en væsentlig 
eff ek  visering af vores interne arbejdsgange. Herudover 
var 2016 også året, hvor Lolland Forsyning kom på 
Facebook og lancerede et nyt website. Begge dele 
bruger vi ak  vt  l at kommunikere med vores kunder og 
informere borgerne i vores område om anlægsarbejder 
og de gener, de eventuelt kan medføre.

I 2017 vil en del af vores kunder opleve, at vi kontakter 
dem med en  lfredshedsundersøgelse, når vi har 
afslu  et et projekt, der har ha   betydning for dem. 
Materialet  l disse undersøgelser fi k vi klar  l brug med 
udgangen af 2016, og vi ser frem  l at få et endnu bedre 
indblik i, hvordan vores kunder opfa  er os – og hvor vi 
fortsat kan forbedre vores service. 

Vores kunder er også omdrejningspunktet i den vision, 
vi har udarbejdet for Lolland Forsyning. Den – og meget 
mere – kan du fordybe dig i på de kommende sider.

God læselyst! 
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Organisa  on
Det, man i dagligt tale kalder Lolland Forsyning,
består af i alt seks selskaber 

Ejerselskabet: 
Lolland Energi Holding A/S 

Serviceselskabet: 
Lolland Forsyning A/S 

Dri  sselskaberne: 
Lolland Vand A/S
Lolland Varme A/S
Lolland Spildevand A/S
Nakskov Elnet A/S 
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Alle medarbejdere i Forsyningen er ansat i 
serviceselskabet Lolland Forsyning A/S, men de 
registrerer i det daglige deres arbejds  d i det selskab, de 
løser arbejdsopgaver for. 

Det gør vi for, at samarbejdet på tværs af selskaberne 
skal blive så fl eksibelt som muligt, og vi bruger 
medarbejdernes spidskompetencer de steder, der er 
behov for det. 

Det styrker organisa  onen og gør den eff ek  v, da 
vi sam  dig får udny  et synergierne de forskellige 
fagområder imellem. 

Me  e Obel Jepsen
direktør 

Henning G. Rasmussen (O)
formand 

Peder Lyngby Sørensen 
projektchef 

Henning A. Rasmussen (V) 
næs  ormand 

Lene Baltzer Reimers
sekretariatschef 

Lars Buhl (C) 

Søren Gertsen
dri  schef

Poul Erik Ibsen (A)

Erik Rex Christensen
økonomichef 

Hans Ole Sørensen (V)

Michael Jacobsen 
elforsyningschef

Per Moren 
forbrugervalgt i Lolland Vand A/S
og Lolland Spildevand A/S

Benny Hermann
forbrugervalgt i Lolland Vand A/S
og Lolland Spildevand A/S

Jesper Kristensen 
medarbejdervalgt i Lolland Forsyning A/S
og Lolland Energi Holding A/S

Anne  e Lützen
medarbejdervalgt i Lolland Forsyning A/S
og Lolland Energi Holding A/S

Susanne Henningsen 
medarbejdervalgt i Lolland Forsyning A/S
og Lolland Energi Holding A/S

Ledelse Bestyrelsesmedlemmer
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Vision

Lolland Forsyning skal være regionens mest 
a  rak  ve arbejdsplads. Vi skal løbende øge 
eff ek  viteten sam  dig med, at vi tager hensyn 
 l kvaliteten af vores ydelser og udviser en 

miljørig  g og bæredyg  g adfærd. Vi skal bygge 
stærke rela  oner  l vores samarbejdspartnere 
og være en professionel og troværdig leverandør 
med  lfredse kunder.



7

Sådan lyder Lolland Forsynings vision i korte træk. Den 
skal medvirke  l at sikre et stærkt fundament under os, 
så vi kan imødegå frem  dens udfordringer, uanset om 
de kommer fra klimaet, kundegrundlaget eller kilder, vi 
endnu ikke kan fores  lle os.

Vi vil være regionens mest a  rak  ve arbejdsplads, så vi 
kan sikre, at Lolland Forsyning al  d har adgang  l højt 
kvalifi cerede, loyale og kompetente medarbejdere, som 
kan bidrage med de innova  ve løsninger, der skal bære 
os i frem  den. Det betyder sam  dig, at vi vil arbejde 
hårdt for at fastholde vores gode, loyale medarbejdere 
og sikre en løbende opkvalifi cering af deres kompetencer. 
Vi arbejder kon  nuerligt på at forbedre arbejdsglæden, 
sikkerheden og sundheden på vores arbejdsplads, og 
på at sikre et innova  vt miljø. For vi ved, at glade og 
 lfredse medarbejdere ikke blot er kernen i en a  rak  v 

arbejdsplads – glade og  lfredse medarbejdere giver 
også glade og  lfredse kunder.

Vi vil styrke samarbejdskulturen og sikre videndeling 
på tværs af hele vores organisa  on. Samarbejde 
og videndeling er selve grundstenen i en innova  v 
organisa  on, hvor smarte løsninger og idéer  l forenkling 

af arbejdsprocesserne typisk opstår, når dialogen 
fl yder på tværs. Derfor arbejder vi målre  et på at 
implementere og fastholde vores fi re grundværdier: 
Engagement, fællesskab, samarbejde og rummelighed.

Forsyningssektoren har al  d arbejdet for at skabe en 
bedre frem  d for kommende genera  oner – med 
sikker adgang  l rent vand, el og varme, og uden de 
sygdomsepidemier, som hærgede før kloaksystemerne 
blev bygget. Derfor er det kun naturligt, at Lolland 
Forsyning fortsat arbejder for en bedre frem  d for 
kommende genera  oner ved at udvise en bæredyg  g og 
miljøvenlig adfærd, både i forhold  l de enkelte opgaver, 
vi løser, og i forhold  l vores interne processer. 

Kort sagt skal Lolland Forsyning være en professionel 
og troværdig leverandør med  lfredse kunder.

Samarbejdet skal ikke kun styrkes 
internt, men også i forhold  l vores 

leverandører. Vi vil ak  vt arbejde for
at styrke rela  onerne, skabe forståelse 

for hinandens interesser og sikre,
at alle arbejder mod samme mål. 

“
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Kundeservice
24/7

En god kundeservice er selve omdrejnings-
punktet for at sikre, at vi i Lolland Forsyning når 
vores mål om at have glade og  lfredse kunder. 
Derfor arbejder vi  l stadighed på at forbedre og 
eff ek  visere måden, hvorpå vi servicerer vores 
kunder. 
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Nye it-relaterede værktøjer spiller en central rolle i 
de  e arbejde, da disse både giver os mulighed for at 
give vores kunder hur  g adgang  l informa  on alle 
døgnets 24  mer og sam  dig bidrager med en væsentlig 
eff ek  visering af vores arbejdsgange. Generelt er der i 
organisa  onen en meget stor åbenhed i forhold  l ny 
viden og teknologi, som kan skabe eff ek  viseringer.

Website og Facebook
I februar 2016 lancerede vi således en ny hjemmeside 
med en selvbetjeningsløsning, som gør det muligt 
for vores kunder at logge på og blandt andet søge 
informa  on om faktura og følge med i eget forbrug, når 
det passer dem. Den nye hjemmeside har medført en 
markant nedgang i antallet af manuelle indberetninger. 

2016 var også året, hvor Lolland Forsyning kom på 
Facebook. Her lægger vi løbende aktuelle informa  oner 
ud, og lige som med hjemmesiden bruger vi ak  vt 
Facebook  l at informere borgerne i vores område 
om vores anlægsarbejder og de gener, de eventuelt 
kan medføre. Her anvender vi også vores sms service 
målre  et i forhold  l at informere den enkelte kunde om 
både planlagte og aku  e arbejder, der berører ham eller 
hende direkte.

Rundvisninger og  lfredshed
I løbet af året har vi ha   et s  gende antal rundvisninger 
af diverse foreninger, loger og skoler. Rundvisningerne 
har været en stor succes og medvirker  l at højne 
borgernes viden om et område, de fl este er vokset op 
med at tage som en selvfølge.

Vi har i 2016 udarbejdet materiale  l gennemførelse 
af  lfredshedsundersøgelser blandt vores kunder. 
Materialet er klar  l brug i 2017, hvor den enkelte kunde 
vil opleve at modtage et spørgeskema, når vi har afslu  et 
et anlægsprojekt, der har ha   betydning for denne 
kunde. De  e for at sikre, at vores kunder oplever, at vi 
spørger ind  l  ng, der er både konkrete, aktuelle og 
relevante for ham eller hende.

Tidligere skulle vi indtaste tusindvis 
af målerafl æsninger fra indsendte 

selvafl æsningskort, hvor det nu
sker automa  sk.

“

f
Lolland Forsyning lancerede I februar 2016 en ny hjemmeside, med en selvbetjeningsløsning.
Vi er også kommet på Facebook.
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Vi har fokus på 
miljø, energi,
eff ek  vitet og

kvalitet.
Me  e Obel Jepsen Direktør

”
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Blandt andet har vi i samarbejde med Lolland Kommune udarbejdet et 
forslag  l klima  lpasningsprojektet Regn & Byer, som er etableret i et 
samarbejde mellem Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet, DANVA, 
KTC og brancheorganisa  onen Forsikring & Pension. 

Formålet med Regn & Byer er at kvalifi cere investeringer i 
klima  lpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde 
mellem vandselskaber og kommuner. Vores projek  orslag omhandler 
vandløbssystemet i området ved Blegen i Nakskov.

Vi har ligeledes etableret et samarbejde med kommunens myndighed 
om klima  lpasning og stormfl odssikring af Nakskov, der er udpeget 
som særligt indsatsområde. Som en del heraf er der etableret 
vandstandsmålere ved Nybro i Nakskov.

Miljø og
energi
2016 har generelt været et år, 
hvor vi har ha   fokus på de 
øgede regnmængder og der  l 
hørende klimasikrings-
projekter.
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Lolland Vand
I det forgangne år er der blevet etableret yderligere to 
områdemålere i Nakskov, så hele byen nu er dækket ind 
af områdemålere. Det betyder, at hele Lolland Forsynings 
forsyningsområde i dag er sek  oneret i 75 sek  oner, som 
gør det muligt for os hur  gt og eff ek  vt at indkredse og 
stoppe vandspild, sam  dig med at sek  oneringen sikrer, 
at en eventuel forurening ikke spredes  l andre sek  oner. 

Lolland Spildevand
Renseanlæg
Lolland Spildevand har i 2016 fortsat arbejdet med 
at nedlægge gamle og u  dssvarende renseanlæg 
som led i vores strategi om at eff ek  visere 
spildevandshåndteringen ved at samle den på seks, 
store og moderne anlæg, der kan håndtere frem  dens 
spildevandsmængder. I det forgangne år har vi nedlagt i 
alt tre renseanlæg; sandfi lteranlægget ved Bøsserup og 
to mekaniske anlæg i Toreby og Lille Løjto  e. 

Ved udgangen af året havde vi således 54 renseanlæg i 
dri   mod 64 ved udgangen af 2014.

Herudover har vi ombygget Søllested renseanlæg med 
blandt andet ny slampresse, indløbsrist og fuldautoma  sk 
containeranlæg. Ombygningen har sikret såvel en bedre 
dri  søkonomi som et bedre arbejdsmiljø for vores 
medarbejdere.

Også Nakskov renseanlæg er i årets løb blevet ombygget 
med SRO (Styring, Regulering og Overvågning) samt 
opdaterede elinstalla  oner og nyt indløbstromlefi lter. 
Ombygningen har her ligeledes sikret en bedre 
dri  søkonomi og et bedre arbejdsmiljø, dog er 
der fortsat problemer med genstande som klude 
og vatpinde, der forårsager problemer i vores 
pumpesta  oner.

Klimasikring for frem  den
På klimasikringsområdet har vi i samarbejde med Lolland 
Kommune etableret et opstuvningsbassin i Svingelen ved 
Nakskov. Formålet med bassinet er at opsamle regnvand 
og forsinke adgangen  l kloaknet og renseanlæg, hvilket 
i situa  oner med ekstremregn kan sikre, at mængderne 
ikke er større, end at kloakker og renseanlæg kan rumme 
dem. Sam  dig har vi påbegyndt klima  lpasning på 
kloakne  et i Maribo og Nakskov, hvor sygehusområdet 
i Nakskov samt oplandet  l Refshale Mose i Maribo er 
berørt af separeringen.

Farvel  l lugt og ro  er
Til gavn for vores kunder har vi igangsat et forsøg med 
reduk  on af svovlbrintegasser i ledningsne  et, hvor vi 
ved hjælp af kemikalier minimerer lugten fra kloakken 
på vores kunders private grund. Forsøget tegner meget 
lovende. 

Ved udgangen af I 2016 har
Lolland Spildevand afl ivet mere end 

10.000
ro  er 

med mekaniske fælder

Lolland Vand har i 2016 etableret

3 NYE
vandboringer 

ved Erikstrup med det formål at
kunne forsyne Femern Bælt projektet



14

Årsberetning 2016

Nakskov Elnet
Som i  dligere år har vi fortsat udski  ningen af de 
gamle oliekabler, som sker løbende af hensyn  l både 
forsyningssikkerheden og miljøet. Vi har ski  et 5 
ledningsstrækninger, men der er stadig mange  lbage 
der endnu ikke udski  et. 

Herudover har vi i årets løb etableret nye 
forsyningsledninger  l Nordic Sugar, hvilket medvirker  l 
en reduk  on af ne  abet.

Lolland Varme
I 2016 afslu  ede Lolland Varme etableringen af et nyt 
solvarmeanlæg i Søllested. Anlægget, der ops  llet på et 
område med et areal på 1,2 ha  dligere landbrugsjord. 

Lolland Varme A/S har modtaget Højreby Turistkreds ś 
erhvervspris 2017 for projektet.

Herudover har vi i samarbejde med Lolland Kommune, 
Maribo Varmeværk og REFA foretaget forundersøgelser i 
forhold  l etablering af  ernvarme i Bandholm, Reersnæs 
og Nørreballe. Projektet er meget tæt på at kunne 
realiseres og det forventes at der kan leveres varme  l 
området fra og med fyringssæsonen 2018/2019.

2016 var også året, hvor vi fi k indgået fornyede a  aler 
om levering af biobrændsel fra lokale leverandører, 
hvilket ikke blot sikrer en CO2-neutral varme, men også 
at CO2-belastningen fra transporten bliver holdt på et 
minimalt niveau.

Anlægget forventes at kunne levere

2.600.000 kWh 
på årsbasis 

hvilket svarer  l kan dække 20 procent
af varmebehovet i Søllested

Det samme gør sig gældende i forhold
 l vores gamle 10 kV olieanlæg

i transformersta  onerne,
hvor vi i 2016 har udski  et 

4 anlæg
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Både i hvert enkelt selskab og samlet er der gennemført 
en lang række  ltag på disse områder. Disse  ltag 
har bevirket, at vi i årets løb har kunnet sikre 
takstnedsæ  elser på o  e procent på vand. Som følge af 
eff ek  viseringerne har Lolland Forsyning i 2016 kunnet 
reducere den administra  ve medarbejderstab med to 
medarbejdere, sam  dig med at vi i årets løb har kunnet 
lø  e et socialt ansvar ved at have fl ere medarbejdere i 
enten prak  k eller jobtræningsforløb.

En del af eff ek  viseringerne i koncernen skyldes, 
at medarbejderne nu arbejder eff ek  vt på tværs af 
selskabsstrukturen, også på fl ere og fl ere komplicerede 
opgaver, primært inden for el-området. Konkret er 
der tale om for eksempel udski  ning af styre- og 
forsyningstavler, opmærkning af kabler med videre på 
vores renseanlæg.

Herudover har vi gennemført fl ere udbud af varekøb 
og tjenesteydelser, herunder revisionsydelser 
og IT. Sam  dig har vi i stort omfang hjemtaget 
rådgivningsarbejde, herunder udarbejdelse af 
dokumenter for  nglysning og udbud. Begge dele har 
resulteret i en mærkbar omkostningsreduk  on, lige 
som hjemtagningen sikrer intern know how, kvalitet og 
styring af  d.

Koncernen arbejder hen imod,
at kunne opfylde kriterierne 
i ISO 9001 standarden for 
kvalitetsledelse.

Eff ek  vitet
og kvalitet
Lolland Forsyning har samlet
ha   et meget skarpt fokus
på fortsa  e eff ek  viseringer
og kvalitetsforbedringer
i 2016.
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Lolland Vand
Lolland Vand har i 2016 gennemført auditering af DDS 
(Dokumenteret Drikkevandssikkerhed) med særdeles 
godt resultat. DDS handler om at udføre kontrol af egne 
processer. De  e sikrer at vandkvaliteten al  d er bedst 
mulig. 

For at sikre intern know how og højne kvaliteten har vi 
pr. 1. januar 2017 valgt at hjemtage vagtordningen for 
vand. Tidligere blev vagtordningen varetaget af eksterne 
aktører. 

De senere år har vi beny  et en app ”Målertrol”  l 
registrering af målerski   på både vand og varme. Alle 
vores montører beny  er denne app ved målerski  . På 
målerkasserne sidder der en stregkode, som montørerne 
scanner med deres tablet eller mobiltelefon – de  e for at 
minimere fejl. Ligeledes bliver langt de fl este målerski   
læst direkte ind i vores afregningssystem – de  e 
minimerer også fejl, og det er meget  dsbesparende.

Lolland Spildevand
Lolland Spildevand har i 2016 gennemført udbud af en 
række tjenesteydelser og varekøb. Udbuddene er sket i 
et samarbejde med andre forsyningsselskaber i Region 
Sjælland – forsyningsselskaber, vi også har igangsat en 
sparringsproces med. 

Blandt de tjenesteydelser, som har været i udbud 
kan nævnes dæksler, slamhåndtering og analyser, og 
resultatet er, at vi har opnået betydelige besparelser.

I løbet af året har vi herudover udski  et en række gamle 
pumper  l nye, mere dri  ssikre og energieff ek  ve 
pumper med en længere leve  d.

En opgave, der også har været fokus på i 2016 er 
opgradering af det fælles SRO system for de større 
renseanlæg og pumpesta  oner med henblik på at øge 
stabiliteten og dri  ssikkerheden. Der er tale om en 
længerevarende opgave, som vi fortsat vil arbejde på i 
2017. 

Sam  dig har vi foretaget risikovurdering ud fra 
maskindirek  vet af vores spildevandsanlæg i Nakskov 
med det formål at kunne opfylde bestemmelserne for 
CE-mærkning. 

Herudover har vi valgt ikke længere at
servicere og reparere pumper på under 

3,0 kW 
da det er økonomisk mere fordelag  gt

at udski  e disse

I 2016 havde vi et vandspild på 

6,9 % 
hvor det i 2015 var 7,2 procent
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Årsberetning 2016

Nakskov Elnet

Udski  ningen har medført en leve  dsforlængelse af 
vores net, lige som vi sam  dig har opnået en forbedring, 
både hvad angår sikkerhed og forsyningssikkerhed.

En række af vores transformer-bygninger er i årets løb 
blevet renoveret, da disse var begyndt at vise tegn 
på indvendig fugt som følge af utætheder. Arbejdet 
fortsæ  er i de kommende år. 

Det er a  rak  vt at etablere energitunge virksomheder i 
Nakskov, da vores transmissionstariff er er forholdsvis lave 
i forhold  l øvrige aktører på markedet. 

Lolland Varme
Lolland Varme har i 2016 gennemført udbud på levering 
af halm og fl is  l vores varmeværker. Udbuddet har 
resulteret i en væsentlig reduk  on af omkostningerne  l 
varmeproduk  onen.

Herudover har vi gennemført en renovering af 
ledningsne  et i Søllested, hvilket har medført en 
reduk  on af ledningstabet med forbedret dri  søkonomi 
 l følge. 

Vi har i 2016, med stor succes, for første gang brugt 
droner  l termografering, det vil sige opsporing af 
lækager på ledningsne  et.

I løbet af 2016 har vi fortsat arbejdet med
at udski  e gamle varmemålere  l nye,

 ernafl æste målere, og 

cirka 40 % 
af vores målere kan nu  ernafl æses

I Nakskov Elnet er vi nu næsten i mål
med udski  ningen af vores gamle klasse 1

kabelskabe  l

klasse 2
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Årsberetning 2016

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet har også i 2016 været et 
kerneområde for Lolland Forsyning, hvor vi 
har holdt et skarpt fokus på vores fi re værdier 
– engagement, fællesskab, samarbejde og 
rummelighed, blandt andet i forbindelse med 
medarbejder- og jobudvikling.
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I årets løb har vi med succes arbejdet med at 
øge medarbejderinddragelsen i forbindelse 
med anlægsprojekter, hvilket har højnet både 
arbejdsglæde og trivsel. Herudover har vi igen i 
2016 gennemført livreddende førstehjælpskurser 
på tværs af organisa  onen, lige som 
arbejdsmiljøkoordinatorfunk  onen i EKA-afdelingen 
(Energi, Kvalitet, Arbejdsmiljø) er blevet udviklet  l en 
servicefunk  on.

Elektronisk APV og kemi
Sam  dig har vi i hele virksomheden implementeret et nyt 
IT-værktøj  l håndtering af APV, herunder registrering 
af AM-problemer og udarbejdelse af handlingsplaner 
(Plan A). Et IT-værktøj (Chemicontrol)  l håndtering af 
kemikalieprodukter er ligeledes implementeret i hele 
virksomheden, herunder også opbevaring og håndtering 
af leverandør-datablade. Værktøjet sikrer, at vores 
medarbejdere al  d kan fi nde informa  on om, hvordan 
de skal håndtere konkrete kemikalier, og hvordan de skal 
forholde sig i  lfælde af uheld.

Jobrota  on og sygefravær
Når det gælder dri  sområderne, anvender vi i højere og 
højere grad jobrota  on. Fordelene ved de  e er både, 
at det bidrager  l medarbejderudviklingen og sam  dig 
sikrer os en øget fl eksibilitet i forbindelse med løsning af 
arbejdsopgaver. 

I 2016 lå det samlede sygefravær for hele virksomheden 
på 1,71 procent mod 2,06 procent i 2015. Dermed 
ligger sygefraværet i Lolland Forsyning væsentligt under 
landsgennemsni  et. 

 I beregningen af sygefraværet tæller 
lang  dssygemeldte med over fi re ugers 
fravær ikke med, lige som sygdom med 
rela  on  l §56 og refusionsbere   gede 
fl eksordninger heller ikke er regnet med. 

“
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Årsberetning 2016

Elnet Forsyning Spildevand Hunseby Udvikling Vand Varme Holding
Koncern 

2016
Koncern 

2015

RESULTATOPGØRELSE

Omsætning 16.795 58.999 85.939 6.292 4.333 31.181 69.808 5.805 224.535 259.960

Omkostninger -16.179 -13.692 -89.648 -6.263 -2.737 -29.042 -63.875 -6.609 -173.428 -205.161

Personaleomkostninger 0 -44.877 0 0 -82 0 0 -59 -45.018 -43.332

Resultat af primær dri  615 429 -3.709 29 1.514 2.140 5.933 -863 6.090 11.467

Finansiering ne  o -182 166 -7.397 -6 -6 -2.679 -4.549 -1.114 -14.722 -13.427

Resultat før skat 434 595 -11.106 23 1.509 -539 1.384 -1.977 -8.633 -1.960

Skat af årets resultat -465 469 7.103 -23 -73 -601 246 1.076 7.732 2.567

Andel af da  ervirksom-
heders resultat

2.693

Årets resultat -31 1.064 -4.004 0 1.436 -1.140 1.630 -901 -901 3.300

AKTIVER

Immaterielle anlægsak  ver 0 2.965 0 0 0 0 0 0 2.965 2.378

Grunde og bygninger 0 19.985 29.892 9.784 0 23.984 42.878 130 126.652 130.452

Produk  ons- og 
distribu  onsanlæg

88.454 0 1.978.269 30.611 0 577.215 287.853 0 2.962.401 2.967.459

Andre anlæg, dri  smateriel 
og inventar

1.512 1.010 940 50 0 459 1.065 0 5.036 10.243

Materielle anlægsak  ver 
under opførelse

42 0 15.660 1.706 0 1.444 1.191 0 20.042 16.874

Materielle anlægsak  ve 90.008 23.960 2.024.760 42.150 0 603.102 332.986 130 3.117.135 3.127.406

Finansielle anlægsak  ver 0 0 23.784 0 0 0 0 2.336.638 0 0

Varebeholdning 1.918 433 1.065 72 0 1.683 4.571 0 9.743 10.789

Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser

10.927 16.699 9.258 169 8.920 5.163 761 0 38.046 38.002

Øvrige  lgodehavender 2.084 39.279 75.542 0 0 6.465 15.200 1.932 96.786 151.655

Udskudt ska  eak  v 0 63 0 2.673 295 5.200 14.923 4.603 27.813 37.206

Likvid beholdning 4.633 0 21.503 4.721 5.532 19.357 30.621 0 91.010 58.646

Ak  ver 109.570 80.435 2.155.913 49.785 14.748 640.970 399.063 2.343.304 3.380.495 3.423.705

PASSIVER

Egenkapital 70.261 21.136 1.613.724 43.244 13.883 516.658 100.980 2.340.075 2.340.075 2.353.655

Hensat  l udskudt skat 5.769 5.878 98.230 593 505 16.305 11.431 0 132.832 167.602

Langfristet gæld 13.147 0 293.066 0 0 75.288 207.448 0 588.950 595.863

Leverandører af varer og 
tjenester

3.534 8.724 22.107 1.044 104 4.803 10.368 1.412 38.562 42.727

Anden kor  ristet gæld 16.859 44.697 128.785 4.905 255 27.917 68.836 1.817 280.076 263.857

Passiver 109.570 80.435 2.155.913 49.785 14.748 640.970 399.063 2.343.304 3.380.495 3.423.705

Årsregnskab

Alle beløb er i 1.000 kr. 
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Adresse
Stavangervej 13
4900 Nakskov

Kontakt
Telefon: 72 30 11 11
forsyning@lollandforsyning.dk

www.lollandforsyning.dk


