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Effektiviseringer, kvalitetsforbedringer og strømlining 
af interne processer er nøgleord for Lolland Forsyning. 
Det er gennem disse, at vi skal hente en markant del 
af de ressourcer, vi får brug for i en klimaforandret 
fremtid, der byder på store ændringer for os alle. I 
2017 er det lykkedes os både at fuldføre og iværksætte 
en række projekter med netop dette sigte.

I 2017 har vi i Lolland Forsyning gennemgået og 
strømlinet en stor del af vores interne arbejdsprocesser, 
både på tværs af organisationen og internt i de enkelte 
selskaber. Resultatet af dette arbejde er, at vi i 2017 
kunne nedlægge i alt syv fuldtidsstillinger. Samtidig har 
vi intensiveret indsatsen for at styrke medarbejdernes 
muligheder og evne til at arbejde effektivt og fleksibelt 
på tværs af organisationen, også når det gælder 
komplicerede opgaver. Det har bevirket, at vi nu selv 
i stigende omfang kan løfte opgaver, som vi tidligere 
har brugt eksterne leverandører til, og vi høster nu en 
mærkbar besparelse på dette område. Lagt sammen 
med at vi i 2016 hjemtog vagtordningen for vand, 
og derfor også på dette område i 2017 har opnået 
væsentlige besparelser, er der i årets løb rationaliseret 
markant i selskabet. I 2017 har vi endvidere, sammen 
med en række andre forsyningsselskaber, indgået en 
konsortieaftale om indkøb af el i årene 2019 – 2022. 
Der er tale om en aftale, som vil resultere i en markant 
besparelse på el i disse år.

Samarbejde og arbejdsglæde
Lolland Forsynings mål er at være regionens mest 
attraktive arbejdsplads. Det kræver et enestående 
arbejdsmiljø, og derfor arbejder vi i Lolland Forsyning til 
stadighed målrettet på at forbedre vores arbejdsmiljø 
med fokus på vores fire værdier: Engagement, 
fællesskab, samarbejde og rummelighed. I 2017 har 
vi arbejdet yderligere med at styrke samarbejdet og 
kommunikationen på tværs af både organisation og 
projekter. Samtlige medarbejdere har gennemført 
CELF-kurset ”kommunikation i teams”, der har fokus 
på at sikre, at alle medarbejdere ser projekter i deres 
helhed, giver redskaber til at styrke kommunikationen og 
mindske stress. Herudover har vi intensiveret ordningen 
med jobrotation i driftsselskaberne, da dette styrker 
kommunikationen på tværs, sikrer jobudvikling og styrker 
både arbejdsglæden og vores medarbejderes evne til at 
arbejde fleksibelt.

I 2017 har vi igen kunnet konstatere et lille fald i 
sygefraværet hos vores medarbejdere. Et sygefravær, 
som fortsat ligger langt under landsgennemsnittet.

Digitale og engagerede kunder
I 2016 lancerede Lolland Forsyning en række nye, 
digitale værktøjer til vores kunder. Dels lancerede vi 
en ny hjemmeside med selvbetjeningsløsning, og dels 
etablerede vi os på Facebook. I 2017 har vi oplevet, at 

Strømlinet og digital
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vores kunder i stigende grad tager disse værktøjer til 
sig. Andelen af kunder, der udnytter muligheden for 
løbende at følge med i deres forbrug eller indberette 
forbrugsaflæsninger digitalt, er støt stigende. Det samme 
er antallet af følgere på vores Facebookside, som vi især 
benytter til nyheder og varsling af driftsforstyrrelser eller 
anlægsarbejder, der kan være til gene. 

Samtidig oplever vi i Lolland Forsyning, at vores kunder 
generelt er engagerede og deltager aktivt i relation til 
sager, der har relevans for dem. I 2017 gennemførte vi for 
første gang i forbindelse med udvalgte anlægsprojekter 
en tilfredshedsundersøgelse målrettet kunder, der havde 
været berørt af arbejdet. Resultatet var en overvældende 
høj svarprocent og mange positive tilbagemeldinger.

Den – og meget mere – kan du fordybe dig i på de 
kommende sider.

God læselyst!
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Organisation
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 

Driftsselskaberne: 
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 arbejdstid i det selskab, de 
løser arbejdsopgaver for. 

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

Det styrker organisationen og gør den effektiv, da vi 
samtidig får udnyttet synergierne mellem de forskellige 
fagområder. 

Mette Obel Jepsen
direktør 

Henning G. Rasmussen (O)
formand 

Peder Lyngby Sørensen 
projektchef 

Henrik Høegh (V) 
næstformand 

Lene Baltzer
sekretariatschef 

Kasper Roug

Søren Gertsen
driftschef

Vibeke Grave

Hans Ole Sørensen (V)Michael Jacobsen 
elforsyningschef

Søren Jensen
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

René Dickie Jørgensen
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 attraktive arbejdsplads. Vi skal løbende 
øge effektiviteten samtidig med, at vi tager  

hensyn til kvaliteten af vores ydelser og  
udviser en miljø rigtig og bæredygtig adfærd. 

Vi skal bygge stærke relationer til vores  
samarbejdspartnere og være en professionel  

og troværdig leverandør med tilfredse kunder.
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Sådan lyder Lolland Forsynings vision i korte træk. Den 
skal medvirke til at sikre et stærkt fundament under 
os, så vi kan imødegå fremtidens udfordringer, uanset 
om de kommer fra klimaet, kundegrundlaget eller 
kilder, vi endnu ikke kan forestille os.

Vi vil være regionens mest attraktive arbejdsplads, så vi 
kan sikre, at Lolland Forsyning altid har adgang til højt 
kvalificerede, loyale og kompetente medarbejdere, som 
kan bidrage med de innovative løsninger, der skal bære 
os i fremtiden. Det betyder samtidig, at vi vil arbejde 
hårdt for at fastholde vores gode, loyale medarbejdere 
og sikre en løbende opkvalificering af deres kompetencer. 
Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre arbejdsglæden, 
sikkerheden og sundheden på vores arbejdsplads, og 
på at sikre et innovativt miljø. For vi ved, at glade og 
tilfredse medarbejdere ikke blot er kernen i en attraktiv 
arbejdsplads – glade og tilfredse medarbejdere giver  
også glade og tilfredse kunder.

Vi vil styrke samarbejdskulturen og sikre videndeling 
på tværs af hele vores organisation. Samarbejde 
og videndeling er selve grundstenen i en innovativ 
organisation, hvor smarte løsninger og idéer til forenkling 
af arbejdsprocesserne typisk opstår, når dialogen flyder 
på tværs. Derfor arbejder vi målrettet på at implement-
ere og fastholde vores fire grundværdier: Engagement, 
fællesskab, samarbejde og rummelighed

Samarbejdet skal ikke kun styrkes internt, men også i 
forhold til vores leverandører. Vi vil aktivt arbejde for 
at styrke relationerne, skabe forståelse for hinandens 
interesser og sikre, at alle arbejder mod samme mål. 
Forsyningssektoren arbejder fortsat på, at skabe en 
bedre fremtid for kommende generationer – med 
sikker adgang til 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 fremtid for 
kommende generationer ved at udvise en bæredygtig og 
miljøvenlig adfærd, både i forhold til de enkelte opgaver, 
vi løser, og i forhold til vores interne processer. 

 For vi ved, at glade og tilfredse medarbejdere 
ikke blot er kernen i en attraktiv arbejdsplads  

 
– glade og tilfredse medarbejdere giver 

også glade og tilfredse kunder!

”

Kort sagt skal Lolland Forsyning være en professionel og troværdig leverandør med tilfredse kunder!
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KUNDE-
SERVICE
Kunderne har taget 
godt imod vores 
digitale services og 
bi drager positivt 
til vores arbejde 
med at forbedre og 
effek tivisere vores 
kunde service

Glade og tilfredse kunder er et kernepunkt i Lolland 
Forsynings vision, og vi arbejder til stadighed på at for-
bedre og effektivisere måden, vi servicerer vores kunder 
på. IT-relaterede værktøjer spiller en stor rolle i dette 
arbejde, og i 2016 lancerede vi dels en ny hjemmeside med 
selvbetjeningsløsning og dels en Facebookside, hvor Lolland 
Forsynings kunder har mulighed for løbende at følge med i 
planlagte anlægsarbejder og andet, der kan berøre dem.

Kunderne går digitalt
I 2017 oplevede vi et stigende antal besøgende på 
vores hjemmeside, hvor især selvbetjeningsløsningen 
og muligheden for at følge med i eget forbrug blev 
hyppigt brugt. Samtidig benyttede også flere kunder 
sig af muligheden for at indberette forbrug via vores 
selvbetjeningsløsning, lige som et stigende antal kunder 
valgte at tilmelde sig PBS-betaling af forbrugsafgifter. 

Vores Facebookside får løbende flere følgere og giver 
os mulighed for at nå ud til at større antal kunder med 
nyheder og information om driftsforstyrrelser og 
anlægsarbejder og dermed skabe bedre forståelse for 
arbejder, der kan være til gene i kundernes dagligdag. 

Også vores sms-service, der anvendes til målrettet infor-
mation til kunder vedrørende både planlagte og akutte 
arbejder, oplevede i 2017 et stigende antal tilmeldte 
kunder, lige som et stigende antal borgere vælger at 
indberette driftsforstyrrelser via Borgertip frem for  
at ringe til os.
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Succes med tilfredshedsundersøgelse
I 2017 gennemførte vi for første gang i forbindelse med 
udvalgte anlægsprojekter en tilfredshedsundersøgelse 
målrettet kunder, der havde været berørt af arbejdet. Vi 
kunne med stor glæde konstatere, at med en svarrate på 
95 procent havde stort set samtlige kunder valgt at bruge 
tid på at give os en tilbagemelding. Kun ganske få kunder 
meldte tilbage med kritikpunkter, som vi efterfølgende 
fandt en løsning på. Vi vil fortsætte med disse kunde-
tilfredshedsundersøgelser og fremadrettet arbejde på 
at tilpasse og forbedre vores procedurer i forhold til den 
feedback vi modtager.

Ny kommunikationsmedarbejder
I 2018 vil vi i Lolland Forsyning styrke kommunikations-
indsatsen i forhold til vores kunder, og vi har derfor valgt at 
ansætte en kommunikationsmedarbejder. Ud over ansvaret 
for et velafbalanceret kommunikationsniveau, vil vores 
kommunikations medarbejder også have ansvaret for vores 
kvalitetsledelsessystem samt for at sikre, at vi i Lolland 
Forsyning opbevarer vores kunders data korrekt i henhold 
til Persondataforordningen.

 I 2018 vil vi i Lolland 
Forsyning styrke 

kommunikations
indsatsen i forhold til 

vores kunder, og vi har 
derfor valgt at ansætte 

en kommunikations 
medarbejder! 

”



 MILJØ OG  
 ENERGI
2017 har været et år, hvor vi igen har haft  
stort fokus på klimatilpasningsprojekter og  
håndtering af de øgede regnmængder

Vi har i samarbejde med Lolland Kommune 
– etableret vandstandsovervågning af 
Natura2000-området ved Rødbyhavn 
Renseanlæg. Formålet er at undersøge 
vandstandsvariationerne over året for at 
kunne dokumentere Lolland Spildevands 
påvirkning af vandsystemet. 

Vedvarende energi har også været i fokus 
i 2017, som var det første fulde år, hvor 
vores nyetablerede solfangeranlæg ved 
Søllested var i drift. Samtidig viser en 
op  gørelse for solcelleanlægget på vores 
administrationsbygning ved Stavangervej i 
Nakskov, at det siden 2014 har produceret 
mere strøm end forventet. Helt nøjagtigt  
har det produceret 17.556 KWh om året  
mod forventet 16.946 KWh. Det svarer til  
25 procent af vores årlige forbrug.
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Lolland Vand
 
I 2017 havde Lolland Vand et vandspild på 8,1 procent. 
Det ligger tæt på vores målsætning om et vandspild på 
maksimalt otte procent, hvilket er meget tilfredsstillende i 
forhold til vores spredte ledningsnet. Lolland Vand arbejder 
til stadighed på at mindske vandspildet og sikre, at stort 
set alt vand, vi pumper op, ender som rent drikkevand i 
kundernes haner.

I 2017 har der været stort fokus på kvaliteten af det danske 
drikkevand og ikke mindst på eventuelle forureninger 
med nedbrudte sprøjtegifte. I Lolland Vand har vi i den 
forbindelse udtaget prøver fra både vores fire vandværker 
samt fra ledningsnettet og kunnet konstatere, at drikke-
vandet overholder alle fastsatte miljøkrav med værdier 
under grænseværdierne. 

Samtidig gennemførte vi i 2017 tilstandsvurderinger af 
samtlige vores 29 drikkevandsboringer, hvilket resulterede 
i en renovering af to drikkevandsboringer på Nordlolland. 
Herved opnås en forbedring af forsyningssikkerheden i 
årene fremover.  

Lolland Spildevand
Renseanlæg
Lolland Spildevand arbejder efter en strategi om at 
effektivisere spildevandshåndteringen ved at samle  
den på seks til syv store og moderne renseanlæg, der  
kan håndtere fremtidens spildevandsmængder. I 2017 
nåede vi et stort skridt videre mod det mål. Vi har så - 
ledes i 2017 taget i alt syv utidssvarende renseanlæg ud  
af drift. Der er tale om renseanlæggene Fulgsevej, 
Højfjelde-Meltofte, Ålestrup Nord, Søllehusvej Nord, 
Søllehusvej Syd, Alminde Nord og Halsted Hedevej. Samtidig 
har vi igangsat nedlæggelse af yderligere 12 renseanlæg 
i Rudbjergområdet: Langø, Krathaven, Bogø, Vesternæs 
Strand, Sjunkeby, Næsby Strand, Vestenskov, Rårup Mark, 
Maglehøj, Sdr. Egebølle, Stødby Strand og Spidsby.

I takt med nedlæggelserne etableres pumpestationer, der 
kan lede spildevandet til de større, mindre miljøbelastende 
og mere effektive renseanlæg. Arbejdet forventes afsluttet 
i løbet af 2018 og 2019.

Herudover har vi overtaget det fulde ejerskab af rense-
anlægget Hunseby Strand ApS, som Lolland Spildevand 
tidligere ejede i fællesskab med Guldborgsund For syning. 
Vi har værksat investeringer, som skal sikre renseanlæggets 
fortsatte drift, og samtidig har vi igangsat en udvidelse af 
Dannemare renseanlæg. Ligeledes har vi i 2017 iværksat 
anden etape i udbygningen af Søllested renseanlæg 
med blandt andet et nyt indløbsbygværk, hvilket vil give 
både en bedre driftsøkonomi og et bedre arbejdsmiljø 
for medarbejderne. Alle de tre nævnte rense anlæg 
er udset til at være blandt de seks til syv, store rense-
anlæg, som Lolland Spildevand ønsker at samle spilde-
vandshåndteringen på i fremtiden.

Samlet set vil ovenstående tiltage bevirke en markant for-
bedring af badevandskvaliteten langs hele Lollands sydkyst.

Vi bekæmper lugt og rotter
I 2016 igangsatte vi et forsøg med ved hjælp af kemikalier 
at reducere mængden af svovlbrintegasser i ledningsnettet 
for at minimere lugten fra kloakken til gavn for vores kund-
er. Forsøget viste sig at være en succes, og i 2017 valgte 
Lolland Spildevand derfor at etablere et permanent anlæg 
til reduktion af svovlbrintegasser i Grimstrup. 

 I 2017 har vi fortsat arbejdet med at bekæmpe rotter 
i problematiske områder af kloaknettet med mobile, 
mekaniske fælder. Resultatet er blevet, at der er bekæmpet 
2.947 rotter i 2017. 

HUSK: Hvis du ser en rotte, så meld det til kommunen, 
uanset om det er på din egen eller offentlig grund. 
Du kan gøre det nemt, hurtigt og hele døgnet på 
kommunens hjemmeside.

I 2017 solgte vi 

1.576.727 m3

vand

Ved udgangen af 2017  
har Lolland Spildevand  

aflivet mere end 

12.485 
rotter med mekaniske fælder
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Klimasikring
På klimatilpasningsområdet har vi i 2017 etableret to udligningsbassiner – et i 
Refshale Mose og et ved V. Henriksensvej i Maribo. Udligningsbassinet i Refshale 
Mose skal fungere som buffer og sikre mod overløb til naturen, når der ved 
skybrud kommer så meget overfladevand i ledningsnettet, at vandløbene ikke 
kan følge med. Udligningsbassinet ved V. Henriksensvej i Maribo er etableret 
for at lede overfladevand væk fra et større erhvervsområde og sikre, at det ikke 
stuver op på terræn.

Herudover har Lolland Forsyning i 2017 deltaget i planlægningen af et nyt 
erhvervsområde ved afkørsel 48 ved Maribo med det formål at sikre, at 
håndteringen af spildevand og overfladevand står mål med fremtidens øgede 
regnmængder. 
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Lolland Varme
Det nye solfangeranlæg i Søllested, som havde sit første, 
fulde år i drift i 2017, producerede i løbet af året 2.000 
MWh. Det er lidt mindre end de forventede 2.600 MWh, 
men skyldes alene de få solskinstimer i 2017, og vores 
forventning er, at anlægget fremadrettet vil levere den 
forventede mængde energi.

I 2016 foretog vi en række forundersøgelser for etab-
lering af fjernvarme i Bandholm, Reersnæs, Østtofte og 
Nørreballe, og i 2017 kom vi skridtet videre og er nu i gang 
med udarbejdelse af selve projektet for etablering af fjern-
varmen. Vi forventer at kunne levere fjernvarme til  
området fra fyringssæsonen 2018/2019. 

Samtidig har vi i 2017 gennemregnet vores ledningsnet 
for fjernvarme i både Søllested og Nakskov, og det danner 
grundlag for en reinvesteringsplan. Det betyder, at vi på 
længere sigt vil kunne optimere vores ledningsnet med 
effektiviseringer til følge, bl.a. i form af mindre varmetab i 
ledningerne. 

Igen i 2017 har vi udelukkende fået vores biobrændsel fra 
lokale leverandører. Det sikrer os ikke blot CO2-neutralt 
brændsel, men også at CO2-belastningen fra transport 
bliver holdt på et minimum.

 Nakskov Elnet
I 2017 har vi, som i tidligere år, fortsat arbejdet med at 
udskifte gamle oliekabler. Dette sker både af hensyn til 
forsyningssikkerheden og af hensyn til miljøet. I 2017 har 
vi skiftet 3 ledningsstrækninger, og arbejdet vil fortsætte 
løbende i de kommende år, da der stadig er mange 
oliekabler tilbage.

Herudover har vi igen i 2017 udskiftet en række gamle 
10 kV olieanlæg på transformerstationerne af hensyn til 
forsyningssikkerheden. Også dette er et pågående arbejde, 
som vil fortsætte i de kommende år.

Nakskov Elnet er et lokalt netselskab, hvis væsentligste 
opgave er at opretholde forsyningssikkerheden i elnettet 
samt at tilsikre, at den elektroniske målerpark til stadighed 
fungerer efter de gældende krav. Har den enkelte kunde 
problemer med elforsyningen skal der tages kontakt til 
den elhandler, som den enkelte har indgået aftale med. 
Dette er en væsentlig ændring i forhold til tidligere, hvor 
kundekontakten var direkte mellem kunde og elnet. 

Vi forventer at kunne  
levere fjernvarme  

til Bandholm, Reersnæs, 
Østtofte og Nørreballe 

fra fyringssæsonen 

2018/2019

I 2017 har vi skiftet 
3 ledningsstrækninger, og arbejdet vil
fortsætte løbende de kommende år,

da der stadig er mange oliekabler tilbage.
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Glade 
medarbejdere

Kompetente 
løsninger
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Vi har fokus på 
miljø, energi,  
effektivitet og 

kvalitet!
 

Mette Obel Jepsen, Direktør

”
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EFFEKTIVITET 
OG KVALITET

Generelt
Lolland Forsyning har i 2017 

fortsat sit meget skarpe fokus 
på fortsatte effektivi se ringer  

og kvalitetsforbedringer.

I årets løb har vi haft vores interne processer og vor-
es organisation under lup, hvilket har medført, at 
Lolland Forsyning har kunnet reducere den samlede 
medarbejderstab med syv stillinger. Samtidig har vi 
fortsat indsatsen i forhold til, at medarbejderne i de 
enkelte selskaber arbejder effektivt på tværs af selskabs-
strukturen. Denne indsats omhandler i meget høj grad 
elektrikeropgaver og omfatter flere og flere opgaver af 
kompliceret karakter, eksempelvis udskiftning af styre-

og forsyningstavler samt opmærkning af kabler på vores 
renseanlæg. Indsatsen har betydet, at Lolland Forsyning 
nu har færre udgifter til eksterne leverandører.

Herudover har vi i samarbejde med en række andre 
forsyningsselskaber indgået en konsortieaftale om 
indkøb af el for årene 2019 – 2022. Indkøbsaftalen vil 
resultere i en mærkbar besparelse, som vores kunder  
kan se frem til at nyde godt af fra 2019.
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Lolland Vand
Lolland Vand har i 2017 haft stort fokus på at effektivisere, 
strømline og tilpasse både vores processer og vores 
orga nisation. Som følge deraf har vi gennemført en 
omstrukturering af selskabets ledelse, der pr. 1. september 
2017 blev reduceret til en driftsleder mod tidligere to.

Pr. 1. januar 2017 hjemtog vi vagtordningen for vand, så 
denne nu håndteres af vores egne medarbejdere, frem for 
tidligere af eksterne leverandører. Det har, som forventet, 
resulteret i en besparelse, da vi med egne medarbejdere 
kan sikre en større fleksibilitet i styringen og løsning af 
opgaverne. 

Herudover har Lolland Vand i 2017 gennemført den årlige 
auditering af DDS (Dokumenteret Drikkevandssikkerhed) 
med særdeles godt resultat og uden bemærkninger 
overhovedet. DDS handler om at udføre kontrol af 
egne processer, hvilket sikrer, at vandkvaliteten altid er 
bedst mulig. Der er ligeledes gennemført en obligatorisk 
uddannelse af eksterne VVS ére og entreprenører for at 
sikre den høje drikkevandskvalitet.

Lolland Spildevand
Lolland Spildevand har i 2017 gennemført en effektivi-
seringsproces i organisationen. Dette har medført, 
at vi har kunnet reducere medarbejderstaben med 
fire medarbejdere. Samtidig har vi også haft fokus på 
effektivisering af driftsmateriel, og lige som i 2016 har vi 
løbet af året udskiftet en række gamle pumper til nye, mere 
driftssikre og energieffektive pumper med længere levetid. 

I 2017 er vi kommet godt i gang med idriftsætning af det 
fælles SRO-system (styring, regulering og overvågning) 
for de større renseanlæg og pumpestationer. Som for-
ventet kan vi allerede nu se en øget stabilitet og bedre 
driftssikkerhed.

Ved indgangen til 2017 havde vi i Lolland Spildevand 
gennemført en risikovurdering ud fra maskindirektivet af 
vores spildevandsanlæg i Nakskov med det formål at kunne 
opfylde bestemmelserne for CE-mærkning i henhold til 
arbejdssikkerhed. I løbet af året har vi derfor gennemført 
en del ændringer for kunne opfylde bestemmelserne.  
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Lolland Varme
I 2017 kunne vi i Lolland Varme reducere taksten for 
fjernvarme i forhold til 2016. Dette skyldes et øget salg af 
varme pga. det kolde år og effektiviseringer på driften. 

Herudover har vi fortsat renoveringen af ledningsnettet 
i Søllested med henblik på reduktion af ledningstabet og 
med en forbedret driftsøkonomi til følge. 

I 2016 brugte vi for første gang med stor succes droner 
til termografering af ledningsnettet. Derfor har vi i 2017 
intensiveret denne indsats, da dronerne effektivt kan 
over flyve steder, der ellers er svære at komme til, og med 
infrarødt kamera lokalisere lækager og ledninger med dårlig 
isolering. 

Samtidig har vi fået gennemført en succesfuld dykker-
undersøgelse af akkumuleringstanken på Stensøværket. 
Tanken, der indeholder 1.800 tons fjernvarmevand blev 
undersøgt for utætheder og tæring, og konklusionen var, at 
der ikke var spor af nogen af delene. Vi forventer derfor, at 
tanken vil kunne fungere uden problemer de næste ti år.

I 2017 kunne vi i Lolland 
Varme reducere taksten 
for fjernvarme i forhold  

til 2016! 

”



19

I Nakskov Elnet har vi transporteret

82 mio. KwH
i vores kabelnet

Nakskov Elnet
I 2017 kom vi i Nakskov Elnet næsten i mål med en længere-
varende opgave med at udskifte vores gamle klasse 1 
kabelskabe til klasse 2. Udskiftningen har medført en 
levetidsforlængelse af vores net, og samtidig har vi opnået 
en forbedring, både hvad angår sikkerhed for den enkelte 
medarbejder og forsyningssikkerheden generelt. 

Herudover har vi fortsat arbejdet med at renovere vores 
transformerbygninger i takt med, at de begyndte at vise 
tegn på indvendig fugt som følge af utætheder. I 2017 
har vi renoveret 11 transformerbygninger, og arbejdet vil 
fortsætte i de kommende år.

Herudover har vi  
fortsat arbejdet med at  
renovere vores trans

formerbygninger i takt 
med, at de begyndte at 
vise tegn på indvendig 

fugt som følge af 
utætheder.

”



 ARBEJDSMILJØ
Hos Lolland Forsyning arbejder vi målrettet  
med konstante forbedringer af arbejdsmiljøet 
ud fra vores fire værdier: Engagement,  
fælles skab, samarbejde og rummelighed!

I 2017 blev der i Lolland 
Forsyning anmeldt i 

alt fire arbejdsskader, 
hvoraf ingen har kunnet 

kategoriseres som 
alvorlige!

”
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I 2017 har vi derfor fortsat indsatsen med at fastholde 
en fælles kultur på tværs af de enkelte selskaber, øge 
medarbejderinddragelsen og sikre medarbejder- og 
jobudvikling. Konkret har dette udmøntet sig i, at vi i 
årets løb gennemførte CELF-kurset ”kommunikation i 
teams” for samtlige medarbejdere i hele organisationen. 
Kurset, der har fokus på at sikre, at alle medarbejdere 
ser projekter i deres helhed, giver redskaber til at 
højne kommunikationen og mindske stress. Herudover 
har vi, lige som i 2016, i løbet af året arbejdet med 
at øge medarbejderinddragelsen i forbindelse med 
anlægsprojekter. Resultaterne fra dette arbejde er gode 
og viser, at det tværgående samarbejde og inddragelse i 
relevante projekter er med til at sænke stressniveauet og 
sikre øget arbejdsglæde og trivsel.

Jobrotation og kompetenceafklaring
På driftsområdet har vi i 2017 i stigende grad anvendt 
jobrotation, da erfaringerne med dette er gode. Det 
bidrager både til medarbejderudviklingen og sikrer os 
som forsyningsselskab en øget fleksibilitet i løsningen af 
arbejdsopgaver. I forbindelse med både medarbejder- 
og jobudvikling holder vi et skarpt fokus på Lolland 
Forsynings fire værdier: Engagement, fællesskab, 
samarbejde og rummelighed.

Herudover har vi i 2017 deltaget i såvel Dansk 
Standards normudvalg vedrørende kloakarbejder 
som i flere ERFA-samarbejder, der højner videns-
niveauet i organisationen. Samtidig har vi gennem-

ført et kompetenceafklaringsforløb for alle drifts-
medarbejdere i forhold til de sikkerhedsmæssige krav 
i den nye elsikkerhedslov med henblik på at sikre et 
højt kompetenceniveau og dermed lavere risiko for 
arbejdsulykker blandt medarbejderne.

I 2017 har vi i lighed med foregående år gennemført 
livreddende førstehjælpskurser på tværs af 
organisationen

Få arbejdsskader og lavt sygefravær
I 2017 blev der i Lolland Forsyning anmeldt i alt fire 
arbejdsskader, hvoraf ingen har kunnet kategoriseres 
som alvorlige. Dette ligger i tråd med vores målsætning, 
og vi fortsætter fremadrettet vores fokus på arbejdsmiljø 
og sikkerhed. Som en del af vores arbejdsmiljøarbejde, 
har vi igangsat udarbejdelsen af en fælles, digital APV-
model for hele selskabet.

2017 var også året, hvor Lolland Forsyning reducerede 
et i forvejen lavt sygefravær. I 2017 lå sygefraværet på 
1,57 procent mod 1,71 procent i 2016. Dermed ligger 
sygefraværet i Lolland Forsyning fortsat langt under 
landsgennemsnittet.

I beregningen af sygefraværet tæller lang langtids-
sygemeldte med over fire ugers fravær ikke med, lige 
som sygdom med relation til §56 og refusionsberettigede 
fleksordninger heller ikke er regnet med.

 I 2017 lå sygefraværet på 

 1,57 procent
mod 1,71 procent i 2016. 
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Elnet Forsyning Spildevand Hunseby Udvikling Vand Varme Holding
Koncern  

2017
Koncern  

2016

RESULTATOPGØRELSE

Omsætning 12.625 54.211 88.032 9.908 0 31.961 68.891 2.141 210.762 224.535

Omkostninger -14.932 -11.339 -76.410 -46.123 -357 -24.219 -62.857 -1.754 -181.068 -173.428

Personaleomkostninger 0 -43.801 0 0 -82 0 0 -80 -43.883 -45.018

Resultat af primær drift -2.307 -929 11.622 -36.215 -439 7.742 6.034 307 -14.189 6.089

Finansiering netto -232 238 -10.985 -5 91 -3.095 -7.116 -29 -21.130 -14.722

Resultat før skat -2.539 -691 637 -36.220 -348 4.648 -1.082 278 -35.319 -8.633

Skat af årets resultat 558 -63 -133 442 253 -1.022 1.082 0 1.118 7.732

Andel af dattervirksom- 
heders resultat

-18.208 -34.479

Årets resultat -1.981 -754 -17.705 -35.778 -95 3.626 0 -34.201 -34.201 -901

AKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver 0 1.375 0 2.963 0 0 0 0 4.338 2.965

Grunde og bygninger 0 19.405 29.061 0 0 23.510 38.260 114 110.348 126.652

Produktions- og  
distributionsanlæg

83.962 0 899.675 0 0 288.987 270.666 0 1.543.287 1.560.129

Andre anlæg, driftsmateriel  
og inventar

1.796 1.198 498 0 0 177 1.212 0 4.884 5.037

Materielle anlægsaktiver  
under opførelse

0 0 13.113 0 0 601 3.055 0 16.768 20.043

Materielle anlægsaktive 85.758 21.978 942.348 2.963 0 313.275 313.193 114 1.679.625 1.714.826

Finansielle anlægsaktiver 0 0 7.466 0 0 0 0 861.598 0 0

Varebeholdning 1.648 17 1.137 0 0 1.570 4.317 0 8.689 9.743

Tilgodehavender fra salg og  
tjenesteydelser

4.336 23.825 3.145 304 8.940 2.675 6.863 2.434 23.582 38.046

Øvrige tilgodehavender 267 1.071 4.768 6.399 43 12 4.892 476 11.536 61.034

Udskudt skatteaktiv 0 0 0 0 0 0 2.657 0 0

Likvid beholdning 2.968 5.223 45.162 2.342 3.866 31.511 30.174 763 122.009 91.010

Aktiver 94.977 52.115 1.004.025 12.008 12.850 349.044 362.095 865.385 1.845.441 1.914.659

PASSIVER

Egenkapital 66.952 23.190 480.183 7.466 12.818 223.412 55.046 864.957 864.957 892.170

Hensat til udskudt skat 2.632 0 49.785 0 0 17.667 0 0 67.427 66.309

Langfristet gæld 12.998 0 386.602 2.812 0 81.651 263.737 0 747.800 665.708

Leverandører af varer og 
tjenester

5.848 18.040 33.581 1.483 20 1.093 7.994 282 33.004 38.562

Anden kortfristet gæld 6.548 10.884 53.874 248 11 25.220 35.318 146 132.253 251.910

Passiver 94.977 52.115 1.004.025 12.008 12.850 349.044 362.095 865.385 1.845.441 1.914.659

ÅRSREGNSKAB
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Adresse
Stavangervej 13
4900 Nakskov

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

www.lollandforsyning.dk
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