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En effektiv organisation bygger på samarbejde, både 
internt og med andre organisationer. I 2018 har vi i 
Lolland Forsyning haft stort fokus på at styrke og dyrke 
samarbejdet, både for at øge trivslen og arbejdsglæ-
den og for at sikre, at vi fortsat kan høste de effektivi-
tetsforbedringer, der skal til for, at vi har midler til de 
investeringer, som fremtiden kræver af os.

2018 blev et år, hvor vi kunne høste frugterne af 
tidligere års indsats for at højne effektiviteten. I årets 
løb har vi gennem naturlig afgang kunnet nedlægge i 
alt fire stillinger og samtidig sået frøene til yderligere 
effektivitetsforbedringer i de kommende år. Blandt 
andet har Nakskov Elforsyning fået etableret et 
nyt forsyningskabel, der gør det muligt at udnytte 
elektriciteten fra solcelleparken ved Bergenvej i vores 
eget net. Det vil fremadrettet mindske omkostningerne 
til indkøb af el med 3,3 millioner kWh om året.

Også hvad angår miljøet har vi i 2018 kunne høste 
frugterne af arbejde, der er igangsat i tidligere år. 
Således afsluttede Lolland Spildevand nedlæggelsen 
af Hummingen og Kramnitze Renseanlæg, der begge 
var utidssvarende i forhold til at sikre tiltrækkeligt 
renset spildevand. Spildevandet fra de to renseanlæg 
ledes nu til Dannemare Renseanlæg frem for at blive 
ledt ud i Rødby Fjord-området, hvilket har betydet en 
væsentlig forbedring af badevandskvaliteten i Rødby 

Fjord-området. Samtidig har vi igangsat nedlæggelsen 
af yderligere 12 utidssvarende renseanlæg – et arbejde, 
vi forventer at afslutte i efteråret 2019 med yderligere 
miljøforbedringer til følge.

2019 bliver også året, hvor Lolland Varme afslutter 
etableringen af fjernvarme i Bandholm, Reersnæs og 
Nørreballe. Etableringen blev igangsat i 2018, og med 
cirka 690 nye husstande som fjernvarmekunder vil det 
bidrage til at nedsætte CO2-udledningen fra opvarmning 
ganske betragteligt.

2018 var et år med usædvanligt vejr. Senvinteren 
blev lang og kold, mens sommeren bød på solskin og 
tørkerekord. Det har vi kunnet mærke i form af flere 
akutte brud på både vand- og elledninger, lige som der 
er brugt 1.000 kubikmeter vand mere end normalt til 
brandslukning. Til gengæld har produktionen på vores 
solvarmeanlæg været rekordhøj, lige som Lolland 
Fjernvarme har oplevet en lavere efterspørgsel efter 
varme end normalt.

I 2018 kom vi nærmere målet med at sikre, at vi 
opbevarer persondata i overensstemmelse med 
persondataforordningen, også kaldet GDPR. Når en 
virksomhed er i mål med GDPR kaldes det at være 
compliant, og det er en løbende proces. I Lolland 
Forsyning vægter vi det højt at være compliant, så man 

Effektivitet og samarbejde
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som kunde hos Lolland Forsyning kan føle sig tryg ved, 
at vi opbevarer og håndterer persondata sikkert. Derfor 
er hele administrationen blevet vurderet i forhold til 
GDPR-reglerne, og alle medarbejdere har gennemført et 
awareness-kursus i GDPR, og vi vil fortsat have fokus på 
GDPR i 2019.

Generelt har vi haft et stort fokus på vores interne 
processer, både i forhold til effektivitet og sikkerhed. 
Blandt andet har vi igangsat arbejde med at udarbejde 
en fælles, digital APV-model for hele virksomheden, 
så vi effektivt kan sikre alle medarbejdere gode 
arbejdsforhold. Herudover har vi gennemført 
en gennemgribende IT-sikkerhedsanalyse i hele 
organisationen, lige som vi har gennemgået alle 
elinstallationer og procedurer for vores el-arbejde.

2018 blev også året, hvor en endnu større andel af vores 
kunder valgte at benytte de mange, digitale værktøjer, vi 
stiller til rådighed i form af både selvbetjeningsløsninger, 
sms-services og app. Det, og meget mere, kan du læse 
mere om på de kommende sider.

God fornøjelse!
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Alle medarbejdere i Forsyningen er ansat i service-
selskabet Lolland Forsyning A/S, men de registre-
rer i det daglige deres arbejdstid i det selskab, de 
løser arbejdsopgaver for. 

Det gør vi for, at samarbejdet på tværs af selska-
berne 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. 

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

Organisation
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I Lolland Forsyning er det 
vores ultimative mål, at alle 
vores kunder opfatter os 
som en professionel og tro-
værdig leverandør. En leve-
randør, der hver dag gør sit 
yderste for altid at have til-
fredse kunder. 

Og vi tror på, at vejen til tilfredse kunder går gennem 
tilfredse og engagerede medarbejdere. Derfor stræber 
vi kontinuerligt efter at blive regionens mest attraktive 
arbejdsplads.

Som et moderne forsyningsselskab bærer vi i Lolland 
Forsyning ansvaret for afgørende dele af vores samfunds 
infrastruktur. Opgaverne er mangeartede og skifter over 
tid. Det samme gør vores fokus, der afhænger af de ud-
fordringer, vi som samfund står overfor.

Men en ting ligger fast, og det er vores vision. For os 
fungerer den som ledestjerne i en omskiftelig dagligdag 
præget af tekniske løsninger, komplekse projekter og ind 
i mellem også akutte problemer. Alt, hvad vi laver, har det 
til fælles, at det skal være til gavn for vores kunder. Rent 
drikkevand, velfungerende kloakker, varme radiatorer og 
en upåklagelig elforsyning er alle vigtige og grundlæggen-
de elementer i vores kunders dagligdag. Derfor vil vi som 
forsyningsselskab måle os selv på, om vores kunder er 
tilfredse med os. Og derfor handler vores vision om vores 
kunder frem for om de ydelser, vi leverer.

Vision
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Vi tror på, at den korteste vej til tilfredse kunder er at 
være en professionel og troværdig leverandør. Vi skal 
være hurtige, effektive, gode til at arbejde sammen – og 
naturligvis venlige og imødekommende. Det kræver, at 
vores medarbejdere og samarbejdspartnere er dygtige, 
engagerede og glade for at komme på arbejde. Som en 
attraktiv arbejdsplads kan Lolland Forsyning samtidig 
sikre, at vi altid har adgang til højt kvalificerede, loyale 
og kompetente medarbejdere, som kan bidrage med de 
innovative idéer, der kan være løsningen på fremtidens 
udfordringer. 

Derfor arbejder vi hårdt på at fastholde vores gode, 
loyale medarbejdere og sikre en løbende opkvalificering 
af deres kompetencer. Vi arbejder kontinuerligt på at 
forbedre arbejdsglæden, sikkerheden og sundheden, 
og på at sikre samarbejde og videndeling, som er selve 
fundamentet for et innovativt miljø.

For at understøtte dette i dagligdagen arbejder vi mål-
rettet på at fastholde fokus på vores fire grundværdier:

Samarbejde er ikke kun noget, vi vil styrke internt. Også 
i forhold til vores leverandører og samarbejdspartnere 
arbejder vi aktivt for at styrke relationerne, skabe forstå-
else for hinanden og sikre, at alle arbejder mod samme 
mål. Et mål, der for forsyningssektoren altid har handlet 
om at skabe en bedre fremtid for kommende generati-
oner. Hvor det mål for århundreder siden handlede om 
rent drikkevand og etablering af kloaksystemer, handler 
det i dag om at sikre en bæredygtig fremtid i en klimafor-
andret verden. I Lolland Forsyning arbejder vi derfor ikke 
blot på at imødegå klimaforandringerne, men også på at 
udvise en bæredygtig og miljøvenlig adfærd, både i for-
hold til de opgaver, vi løser, og i forhold til vores interne 
processer. 

En grundlæggende forudsætning for at have tilfredse 
kunder er nemlig, at vi alle lever i en stabil verden.

Engagement, fællesskab, samarbejde og rummelighed

Vi tror på, at den korteste vej  
til tilfredse kunder er at være  
en professionel og troværdig  

leverandør. 

”
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Kunderne kontakter os i 
stadigt stigende grad digitalt. 
Både Lolland Forsynings 
hjemmeside og vores 
Facebookside har i årets løb 
oplevet fremgang.

Siden 2012 har Lolland Forsyning haft en strategi om at 
levere flest mulige services via digitale platforme. Det 
giver vores kunder mulighed for at kontakte os, præcis 
når det passer dem – 24 timer i døgnet, syv dage om 
ugen. Samtidig bidrager det positivt til den effektivisering 
af vores kundeservice, vi i Lolland Forsyning kontinuerligt 
arbejder på.

I dag tilbyder Lolland Forsyning kunderne en række 
digitale indgange, fra hjemmeside og webportal med 
selvbetjeningsløsning til sms-service og Facebook-side, 
og det er indgange, som kunderne i stadigt stigende grad 
tager til sig. I 2018 besøgte 25.962 brugere således vores 
hjemmeside, svarende til 10 procent flere end året før, og 
samtidig fik vi 100 flere følgere på vores Facebook-side.

Kundeservice
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Selvbetjening er populært
På vores hjemmeside er det især selvbetjeningsløsningen 
med mulighed for at følge og indberette sit forbrug, der 
er populær. Samtidig bruger vi aktivt både hjemmesiden, 
sms-service og vores Facebook-side til at orientere om 
både planlagte og akutte anlægsarbejder, der kan berøre 
kunderne. 

Vores sms-service, hvor man som kunde kan modtage 
direkte besked om planlagte og akutte anlægsarbejder, 
der kan berøre en, oplevede i 2018 en stigende tilslutning. 
Herudover tilbyder vi også, at kunderne via app’en ”Bor-
gertip” kan indberette driftsforstyrrelser til os, frem for 
at være nødt til at ringe inden for vores åbningstid. Også 
denne løsning har et stigende antal kunder taget til sig i 
årets løb.

Selv om vi i Lolland Forsyning aktivt arbejder for at effekti-
visere vores kundeservice gennem brug af digitale medier, 
har vi også fokus på at komme nye kunder i møde via an-
dre medier. Derfor har vi nu fået plads i Lolland Kommunes 
brochure til tilflyttere, ”Flytteguiden”, hvor tilflyttere ud 
over generel information om Lolland Forsyning også bliver 
præsenteret for vores selvbetjeningsløsninger. 

Samarbejde på tværs
I årets løb har Lolland Forsyning deltaget i en række kun-
derettede samarbejder med andre forsyningsselskaber. 
Blandt andet deltog vi i den landsdækkende kampagne 
”Kun 3 ting i dit lokum”, lige som vi har deltaget i et sam-
arbejde med HOFOR og Biofos om skoletjeneste omkring 
vand og spildevand med fokus på 3. og 4. klasse. Denne 
form for samarbejde mellem forsyningsselskaberne giver 
mulighed for videndeling på tværs, lige som det giver os 
en større rækkevidde, når vi slår ressourcerne sammen. 

Vi har fokus på GDPR
2018 har samtidig været et år, hvor vi har taget hul på 
et stort stykke arbejde for at sikre korrekt opbevaring af 
kundernes data i henhold til persondataforordningen, 
GDPR. I den forbindelse har vi i Lolland Forsyning generelt 
foretaget en gennemgang af arbejdsprocesser, kortlagt 
indsatsområder, udarbejdet en privatlivspolitik og indgået 
databehandleraftaler.

På vores hjemmeside er  
det især selvbetjeningsløsningen  

med mulighed for at følge og  
indberette sit forbrug,  

der er populær. 

”
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Medarbejdere

23
Kvinder

53
Mænd

Personale

Arbejdsulykker

Gennemsnitsalder

Anciennitet

Sygefravær

53,40 år

Medarbejderuskiftning 2018 

– 4

Anciennitet  
(Antal medarbejdere)

 Anciennitet mere end 10 år
 Anciennitet mellem 1 og 10 år
 Anciennitet under 1 år

Sygefravær  
lange perioder 

3,08%Sygefravær  
korte perioder 

2,06%

6
ulykker

Gennemsnitlig 
anciennitet 

16,47 år

4

21 

51



Miljø og energi

Generelt
Den varme og solrige sommer satte gang i solcellerne 
på Lolland Forsynings solcelleanlæg på Stavangervej 
13. I 2018 producerede det i alt 19.269 KWh mod et 
gennemsnit de foregående fire år på 17.556 KWh. Det 
svarer til en fjerdedel af vores årlige forbrug på adressen, 
der rummer Lolland Forsynings hovedkontor.

I 2018 indgik Lolland Forsyning to klimarettede 
samarbejder med Lolland Kommune. Det betyder, at vi  
i samarbejde med Lolland Kommune nu har etableret 

vandstandsovervågning af Natura 2000-området ved 
Rødbyhavn Renseanlæg for at sikre, at den forhøjede 
vandstand ikke påvirker områdets plante- og dyreliv 
negativt. Samtidig har vi indgået et samarbejde med 
kommunens klimamyndighed om klimatilpasning og 
stormflodsovervågning af Nakskov, der er udpeget som 
særligt indsatsområde. Som en del af dette foretages der 
nu løbende målinger af vandstanden i Indrefjorden ved 
Nybro.

12 Årsberetning 2018
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Lolland Vand
Den kolde vinter og den tørre sommer har sat sit præg på 
vandspildet hos Lolland Vand. Den kolde vinter resultere-
de i en del frostsprængninger af både vandledninger og 
målere, og efterfølgende forårsagede tørken også brud 
på flere større forsyningsledninger. Oven i dette blev der i 
løbet af sommeren brugt cirka 1.000 flere kubikmeter vand 
til brandslukning end normalt. Sammenlagt betyder dette, 
at vandspildet i 2018 kom op på 10,7 procent, hvor det i 
2017 var på 8,1 procent. Stigningen på 2,6 procent skyldes 
således primært en periode med usædvanligt vejr, og Lol-
land Vand forventer derfor fortsat, at målsætningen om et 
vandspild på maksimalt 8,0 procent er fuldt opnåelig.

I årets løb har Lolland Vand fastholdt det skarpe fokus på 
kvaliteten af vores drikkevand og fulgt den landsdækkende 
problematik med forurening grundet nedbrudte sprøjte-
midler tæt. I 2018 har vi udtaget prøver fra fire vandvær-
ker samt på ledningsnettet, og alle prøver har overholdt 
samtlige fastsatte miljøkrav. Den lerholdige undergrund 
på Lolland fungerer i mange henseender som en effektiv 
barriere mod nedsivning til grundvandet, og vi er dermed 
mindre udsatte for forureningsproblematikker end andre 
egne. Dog vil vi i Lolland Vand fremadrettet bevare det 
skarpe fokus på drikkevandskvaliteten.

Det er Lolland Vands 29 drikkevandsboringer, som udgør 
kernen i forsyningen af rent drikkevand til alle Lolland 
Vands kunder. I 2018 har vi gennemført såvel ekstra service 
som tilstandsvurdering af samtlige drikkevandsboringer. 

Samtidig har vi udført renoveringsarbejder på de drikke-
vandsboringer, hvor det var nødvendigt for også fremad-
rettet at kunne sikre en kontinuerlig og sikker levering af 
rent drikkevand.

I forbindelse med det kommende Femern Bælt byggeri har 
Lolland Vand i årets løb udarbejdet et pejleprogram for re-
gistrering af grundvandsspejlet ved de nye boringer i Eriks-
trup, som skal forsyne Femern Bælt byggeriet. Pejlingerne 
skal foretages cirka seks måneder inden, at boringerne kan 
tages i drift.

Vores Styrings-, Regulerings- og Overvågningssystem, SRO, er 
et vigtigt element i forsyningskæden af rent drikkevand. Det 
sikrer, at vi i Lolland Vand kan sørge for en optimal styring 
og regulering af vandproduktionen, og i 2018 har vi, for at 
fremtidssikre systemet, gennemført såvel en opdatering af 
systemet som udskiftning af en del elektriske komponenter.

Det er Lolland Vands

29 
lokale vandboringer, som udgør  

kernen i forsyningen af rent drikke- 
vand til alle Lolland Vands kunder.

”
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Lolland Spildevand
Lolland Spildevand er i 2018 kommet et vigtigt skridt videre 
med strategien om at effektivisere spildevandshåndte-
ringen og forbedre badevandskvaliteten ved at samle 
spildevandshåndteringen på seks til syv store og moderne 
renseanlæg. Ved udgangen af 2018 havde Lolland Spilde-
vand 44 renseanlæg i drift mod 47 ved udgangen af 2017.

I årets løb er i alt tre renseanlæg taget ud af drift, nemlig 
Hejringe, Hummingen og Kramnitze. Nedlæggelsen af de 
to sidstnævnte har medført en betydelig forbedring af 
vandmiljøet i Rødby Fjord-området, da udledningen hertil 
er ophørt.

Samtidig har vi i Lolland Spildevand igangsat en udvidelse 
af Dannemare Renseanlæg samt en gennemgribende om-
bygning og renovering af både Hunseby Strand Renseanlæg 
og Søllested Renseanlæg. De tre renseanlæg er alle udset 
til at være en del af de seks til syv store, moderne rense-
anlæg, der skal udgøre rygraden i fremtidens spildevands-
håndtering, og arbejdet på alle tre renseanlæg forventes 
afsluttet i efteråret 2019.

I efteråret 2019 forventer vi også at kunne afslutte det 
store projekt med nedlæggelse af i alt 12 renseanlæg i Rud-
bjergområdet. Der er tale om Langø, Krathaven, Bogø, Ve-
sternæs Strand, Sjunkeby, Næsby Strand, Vestenskov, Rårup 
Mark, Maglehøj, Sdr. Egebølle, Stødby Strand og Spidsby. I 
takt med nedlæggelserne bliver der etableret pumpestatio-
ner, som kan lede spildevandet til de store renseanlæg.

Fire af de renseanlæg, der har været i drift i 2018 har i 
årets løb overskredet de fastsatte udlederkrav. Således har 
Langø Renseanlæg overskredet kravet for såkaldt sus-
penderede stoffer – det vil sige partikler og fnug i vandet 
– mens Halsted og Vester Tirsted Renseanlæg har over-
skredet kravet for ammoniak og ammonium-N. På Nøbbet 
Savværk Renseanlæg har det ikke været muligt at udtage 
det krævede antal prøver på grund af manglende vand i 
afløbet i efteråret. Alle fire renseanlæg står i henhold til 
vores strategi overfor at skulle nedlægges.

I 2017 etablerede Lolland Spildevand et permanent anlæg 
til reduktion af svovlbrintegasser ved Grimstrup for at 
bekæmpe lugt fra kloaknettet. I 2018 har vi gennemført 
en kortlægning af, og testet yderligere muligheder for at 
bekæmpe svovlbrintegasserne, og vi forventer at kunne 
implementere en ny, teknologisk løsning i løbet af 2019. 

I samarbejde med Lolland Kommune har Lolland Spilde-
vand i 2018 fortsat bekæmpelsen af rotter i kloaknettet 
med mobile, mekaniske fælder. I årets løb er fælderne 
således blevet udløst 1.497 gange, svarende til mere end 
fire gange om dagen.

HUSK: 
Hvis du ser en rotte, så meld  

det til kommunen, uanset  
om det er på offentlig eller  

privat grund. Du kan gøre det  
nemt, hurtigt og hele døgnet  
på kommunens hjemmeside.
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Lolland Varme
Lolland Varmes nye solvarmeanlæg i Søllested har nydt godt 
af sommerens mange solskinstimer. Således producerede 
anlægget i 2018 i alt 2.793 MWh mod blot 2.000 MWh i 
2017, der bød på en særdels solfattig sommer. Forvent-
ningen til anlægget er, at det på et normalt år producerer i 
omegnen af 2.600 MWh.

Den usædvanligt varme sommer har samtidig bevirket, at 
Lolland Varmes kunder har haft et lavere behov for var-
me end normalt. Således solgte Lolland Varme i 2018 i alt 
103.296 MWh varme, hvilket er cirka 15 procent mindre end 
året før. 

I årets løb igangsatte Lolland Varme et projekt for etablering 
af fjernvarme i Bandholm, Reersnæs, Østofte, Nørreballe og 
Stokkemarke, og arbejdet, der nu er under udførelse, forven-
tes afsluttet ved udgangen af 2019. Vi forventer, at projektet 
vil medføre cirka 690 nye fjernvarmekunder og samtidig 
bidrage til at reducere CO2-belastningen fra opvarmning 
med 36.000 tons over 20 år.

CO2-belastningen er også i centrum, når vi i Lolland Varme 
fortrinsvis benytter lokale leverandører af det biobrændsel, 
vi bruger til opvarmning. Det er ikke blot dyrt i brændstof, 
men udleder også CO2, når store mængder biobrændsel  
skal transporteres over længere afstande, og derfor er det 
vores mål at hente al biobrændsel lokalt under forudsætning 
af, at lokale leverandører kan dække vores behov.

Selv mindre reduktioner af varmetabet i fjernvarme - 
nettet kan medføre en betragtelig, samlet besparelse  
på varmeproduktionen. Derfor har Lolland Varme i årets  
løb gennemført forsøg med lukning af ventiler i lednings-
nettet for at lede fjernvarmevandet over i rør af mindre 
dimensioner. På den måde reducerer vi mængden af vand i 
cirkulation og dermed også det samlede varmetab.

Nakskov Elnet
Nakskov Elnet har i løbet af 2018 udskiftet enkelte, gamle 
oliekabler i Klostergade i Nakskov. Udskiftningen er sket af 
hensyn til både forsyningssikkerheden og miljøet.

Nakskov Elnet er et lokalt netselskab, og vores vigtigste 
opgave er at opretholde forsyningssikkerheden i elnettet 
samt sikre, at de elektroniske 
målere til stadighed fungerer 
og lever op til de 
gældende krav. HUSK: 

At har du som kunde  
problemer med elforsyningen, 

skal du tage kontakt til den 
elhandler, som du har indgået 
aftale med, da Nakskov Elnet 

ikke er leverandør af el.

Således solgte Lolland  
Varme i 2018 i alt

103.296 
MWh varme.

”



Effektivitet og kvalitet

Generelt
I Lolland Forsyning har vi i løbet af 2018 gennemført en 
omfattende IT-sikkerhedsanalyse af hele organisationen, 
både i forhold til drift og administration. Som en 
konsekvens af analysen, har vi udarbejdet en plan for 
udbedring af IT-sikkerhedshuller, såkaldte gaps, og de 
mest kritiske af disse er udbedret i årets løb, mens de 
resterende forventes udbedret i løbet af 2019.

Vi har i årets løb fortsat det kontinuerlige arbejde med 
at effektivisere organisationen, blandt andet gennem 
videndeling, jobrotation og samarbejde på tværs af 
forsyningsafdelingerne – især i forbindelse med smede- 
og elektrikeropgaver. 

Dette arbejde har båret frugt, så vi i løbet af året 
har kunnet nedlægge i alt fire stillinger, to inden 
for spildevand, en i Nakskov Elnet og en i vores 
forbrugsmålerteam. Nedlæggelsen af stillingerne er 
fortrinsvis sket gennem naturlig afgang.

Energitilsynet har i 2018 gennemført eksternt audit 
af vores kvalitetsstyringssystem for håndtering af 
energibesparelser for varme og elforsyningsdelen.

Fra 1. januar 2019 træder vores konsortieaftale om 
indkøb af el for årene 2019-2022 i kraft, hvilket vi 
forventer vil resultere i yderligere besparelser.

16 Årsberetning 2018
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Lolland Vand
I henhold til Lolland Vands strukturplan for vandforsy-
ningen har vi i 2018 renoveret alle hovedvandledninger 
og stik i hele forsyningsområdet for at optimere driften, 
mindske vandspildet og sikre værdien af vores lednings-
net. I løbet af 2018 oplevede vi et større antal akutte 
vandafbrydelser end normalt, hvilket med stor sandsyn-
lighed skal tilskrives den tørre sommer.

I 2018 har vi også udført en gennemgang af vores IT-sik-
kerhedsniveau og udarbejdet en plan for udbedring af 
huller i sikkerheden. Alle kritiske forhold er udbedret i 
2018, mens resten efter planen skal udbedres i løbet af 
2019. Samtidig har vi i 2018 udarbejdet en designmanuel 
for elinstallationer og tavleanlæg. Designmanualen er et 
vigtigt redskab til at sikre såvel kvaliteten som ensartet-
hed og overholdelse af arbejdsmiljømæssige lovkrav i 
forbindelse med indkøb.

De løbende effektivitetsforbedringer i Lolland Vand har 
sikret, at vi i 2018, trods vigtige investeringer i forsynings-
nettet, har kunnet fastholde vandtaksterne på samme 
niveau som i 2017.

Lolland Spildevand
Lolland Spildevand har i 2018 fortsat sit fokus på effektivi-
seringer af såvel den daglige drift som af organisationen. 
Det har dels medført en omstrukturering af ledelsen, så vi 
ved udgangen af 2018 havde to driftsledere mod tidlige-
re tre, og dels har vi i løbet af året reduceret antallet af 
spildevandsmedarbejdere med to.

Herudover har vi i årets løb udført en gennemgang af vo-
res IT-sikkerhedsniveau – en gennemgang, der ikke fandt 
kritiske forhold på spildevandsområdet.

Elinstallationer og håndtering af disse fylder en del i det 
daglige arbejde på spildevandsområdet, da de findes i rigt 
mål på såvel renseanlæg som på pumpestationer. Derfor 
har vi i 2018 haft et stort fokus på netop elinstallationer. 
Alle medarbejdere er blevet kompetenceafklaret i forhold 
til udførelse af elarbejder, lige som vi har foretaget en 
opmærkning af vore eltavler med farvekoder, der er tildelt 
de enkelte kompetenceområder. På den måde kan vi i 
dagligdagen sikre, at medarbejderne altid er bevidste om, 
hvilke typer elopgaver, de har kompetence til at udføre, og 
hvilke de skal lade en kollega om.

Herudover har vi igangsat en gennemgang af samtlige 
elinstallationer og elanlæg for at højne elsikkerheden i 
henhold til Arbejdstilsynets krav. På baggrund af gen-
nemgangen vil Lolland Spildevand udarbejde en plan for 
investeringer, service og vedligehold på elområdet.

For at sikre at samtlige elinstallationer og elanlæg også 
fremadrettet lever op til de arbejdsmiljømæssige lovkrav, 
har Lolland Spildevand i løbet af 2018 implementeret en 
designmanual for elinstallationer og elanlæg. Formålet 
med designmanualen er at sikre såvel ensartethed ved alle 
indkøb, såvel som at nyindkøbte komponenter lever op til 
både vores kvalitetskrav og de lovmæssige sikkerhedskrav.

Vores kontinuerlige fokus på løbende effekti-
vitetsforbedringer har sikret, at vi i Lolland 

Spildevand både har kunnet opretholde de 
nødvendige investeringer i spildevands-

nettet og samtidig har kunnet fastholde 
taksterne. Således forblev taksten for 
bortledning af spildevand uændret fra 
2017 til 2018.

I løbet af 2018 oplevede  
vi et større antal akutte  

vandafbrydelser end normalt,  
hvilket med stor sandsynlighed  

skal tilskrives den tørre  
sommer.

”

Lolland Spildevand  
har i 2018 fortsat sit  

fokus på effektiviseringer  
af den daglige drift.

”
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Lolland Varme
Også i 2018 har Lolland Varme gennemført 
termografering af ledningsnettet ved hjælp af droner. 
Dronerne er effektive og kan overflyve også svært 
tilgængelige områder, hvor de infrarødt-følsomme 
kameraer nemt opfanger varmen fra eventuelle lækager. 
Gennemgangen viste, som i de øvrige år, at tilstanden 
af fjernvarmenettet generelt er sund, og vi oplevede da 
heller ikke akutte, forbrugermærkbare afbrydelser i 2018.

I årets løb fortsatte vi i Lolland Varme det løbende 
arbejde med udskiftning af alle fjernvarmemålere til 
elektroniske, fjernaflæste målere. Således blev antallet 

af elektroniske målere øget til 2.316 i 2018 mod 1.909 i 
2017. Dette arbejde fortsætter i de kommende år og er 
senest afsluttet ved indgangen til 2022.

I 2018 har vi udført en gennemgang af vores IT-
sikkerhedssystemer – en gennemgang, der viste, at der 
ikke findes kritiske forhold på fjernvarmeområdet.

Fra 2017 til 2018 gennemførte Lolland Varme en 
regulering af varmeprisen, der medførte en nedsættelse 
af taksterne i 2018.

Således blev antallet af  
elektroniske varmemålere øget til

2.316 
i 2018 mod 1.909 i 2017.

”
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Nakskov Elnet
Nakskov Elnet har i løbet af 2018 anlagt et nyt 
forsyningskabel mellem Bergenvej og Rødbyvej/Højevej. 
Forsyningskablet gør det muligt for os at udnytte 
elektriciteten fra vores solcellepark på Bergenvej 
inden for vores eget forsyningsnet frem for at sælge 
den eksternt. Resultatet er, at vores køb af elektricitet 
fremadrettet mindskes med cirka 3,3 millioner kWh 
årligt.

I 2018 har Nakskov Elnet fortsat det kontinuerlige arbejde 
med at reducere nettabet ved løbende at gennemgå 
og udskifte målerinstallationer. Herudover har vi i 2018 
udarbejdet en IT-sikkerhedsberedskabsplan for at sikre, 
at Nakskov Elnet fremadrettet har et IT-sikkerhedsniveau, 
der både imødegår potentielle trusler mod udbydere af 
kritisk infrastruktur og lever op til nye lovkrav.

I løbet af sommeren oplevede vi i Nakskov Elnet flere 
akutte strømafbrydelser end normalt. Årsagen er med 
stor sandsynlighed, at de gamle oliekabler, som fortsat 
udgør en væsentlig del af vores forsyningsnet, er ret 
ufleksible og dermed nemt knækker, når jorden forskyder 
sig i forbindelse med eksempelvis tørke. Nakskov Elnet 
udskifter løbende disse kabler med mere robuste, 
miljøvenlige og fleksible kabler.

Resultatet er, at vores køb  
af elektricitet fremadrettet  

mindskes med cirka 

3,3 mill. 
kWh årligt.

”
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At sikre et godt arbejdsmiljø er afgørende for Lolland 
Forsyning, og vi arbejder hver dag for konstant at forbedre 
det ud fra vore fire værdier: Engagement, fællesskab, 
samarbejde og rummelighed.

Arbejdsmiljø
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Vi sikrer fokus på de fire værdier ved blandt andet at 
tage dem op på alle personale- og teammøder for på den 
måde at sørge for, at vi i det daglige arbejde – og samar-
bejde – opererer og tager beslutninger ud fra dem.

Når det gælder samarbejde, har vi i 2018 blandt andet 
haft fokus på at sikre, at vores medarbejdere kan få nyttig 
sparring og videndeling med andre relevante organisatio-
ner. Det har betydet, at vi nu deltager i et udviklingssam-
arbejde med HOFOR og Biofos, i et DANVA-netværk for 
GIS og direktionssekretærer samt i et normudvalg under 
Dansk Standard vedrørende kloakarbejder.

Herudover har vi fortsat indsatsen for at sikre en endnu 
større jobrotation på driftsområderne, så medarbejderne 
har mulighed for at få en dybere forståelse for hinandens 
dagligdag. Ud over at det for den enkelte medarbejder er 
udviklende at få lov at prøve kræfter med andre opgaver, 
sikrer det også os som organisation en langt større flek-
sibilitet ved løsningen af opgaver, når flere medarbejdere 
har de nødvendige kompetencer.

På samme måde har vi i 2018 fortsat indsatsen for at 
sikre, at flest mulige medarbejdere inddrages på tværs 
af organisationen i forbindelse med anlægsarbejder. Det 
giver de bedst mulige slutresultater og sikrer samtidig en 
øget arbejdsglæde og trivsel.

Arbejdssikkerhed er et punkt, vi tager meget alvorligt 
hos Lolland Forsyning. Med medarbejdere, der hver dag 
arbejder med eksempelvis el og spildevand, skal der være 
helt styr på arbejdssikkerheden. 

I 2018 har vi blandt andet igangsat en gennemgang af alle 
elinstallationer og elanlæg for at højne sikkerheden. Når 
gennemgangen er afsluttet, vil vi udarbejde en plan for 
investeringer, service og vedligehold af disse.

Herudover har vi gennemført en kompetenceafklaring 
af alle driftsmedarbejdere i forhold til de sikkerheds-
mæssige krav i den nye Elsikkerhedslov, lige som vi har 
gennemført livreddende førstehjælpskurser på tværs af 
organisationen. Samtidig har vi igangsat arbejdet med at 
få udarbejdet en digital APV-model, som kan dække hele 
organisationen og højne både kvaliteten og effektiviteten 
af APV-arbejdet.

Som vi gør hvert år, har vi også i 2018 gennemført en 
trivselsundersøgelse i hele organisationen, og resultatet 
viser fortsat høj arbejdsglæde og trivsel blandt vores 
medarbejdere.

I 2018 blev der i Lolland Forsyning anmeldt seks arbejds-
skader, hvoraf en blev kategoriseret som alvorlig. Det 
er Lolland Forsynings holdning, at seks arbejdsskader er 
seks for mange. Vores mål er, at ingen medarbejdere skal 
skades af at gå på arbejde hos Lolland Forsyning.

Sygefraværet hos Lolland Forsyning er fortsat lavt med 
2,06 procent i 2018. Der er tale om en svag stigning i 
forhold til 2017, hvor sygefraværet lå på 1,57 procent.
Langtidssygemeldte med over fire ugers fravær er ikke 
talt med i sygefraværet. Ligeledes er sygdom, som har 
relation til §56 og flexordninger, som vi får refusion for, 
ikke talt med.

Sygefraværet hos Lolland  
Forsyning er fortsat lavt med  

2,06 procent 
i 2018.

”
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Elnet Forsyning Spildevand Udvikling Vand Varme Holding
Koncern  

2018
Koncern  

2017

RESULTATOPGØRELSE

Omsætning 15.548 53.493 91.437 0 33.465 78.423 602 223.245 210.762

Omkostninger -14.131 -10.397 -62.471 -259 -19.475 -63.151 -385 -120.662 -181.068

Personaleomkostninger 0 -42.798 0 -82 0 0 -118 -42.880 -43.883

Resultat af primær drift 1.417 299 28.966 -341 13.990 15.272 99 59.703 -14.189

Finansiering netto 227 635 -8.134 361 -2.810 -6.203 -25 -15.949 -21.130

Resultat før skat 1.643 934 20.832 20 11.180 9.069 74 43.754 -35.319

Skat af årets resultat -3.348 -2.861 64.081 247 16.606 -9.070 3.074 68.728 1.118

Andel af dattervirksom- 
heders resultat

0 0 0 0 0 0 109.334 0

Årets resultat -1.705 -1.927 84.913 267 27.786 0 112.482 112.482 -34.201

AKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver 0 612 2.963 0 0 0 0 3.575 4.338

Grunde og bygninger 0 18.925 28.650 0 22.986 37.255 98 107.913 110.348

Produktions- og  
distributionsanlæg

85.443 0 909.482 0 287.629 260.639 0 1.543.192 1.543.287

Andre anlæg, driftsmateriel  
og inventar

1.947 763 451 0 78 1.095 0 4.334 4.884

Materielle anlægsaktiver  
under opførelse

0 0 54.924 0 2.772 42.835 0 100.530 16.768

Materielle anlægsaktive 87.390 20.300 996.469 0 313.465 341.823 98 1.755.969 1.679.625

Finansielle anlægsaktiver 0 0 0 10.272 0 0 970.931 0 0

Varebeholdning 1.047 31 586 0 1.503 6.377 0 9.544 8.689

Tilgodehavender fra salg og  
tjenesteydelser

10.602 27.896 18.285 16 5.076 326 0 34.952 23.582

Øvrige tilgodehavender 274 605 388 291 97 10.835 17.648 20.847 11.536

Udskudt skatteaktiv 0 0 0 0 0 102 0

Likvid beholdning 5 5.422 17 2.562 37.197 5 990 46.200 122.009

Aktiver 99.317 54.253 1.015.745 13.141 357.339 359.469 989.667 1.871.087 1.845.441

PASSIVER

Egenkapital 65.267 21.264 565.380 13.085 251.522 55.686 977.438 978.712 864.957

Hensat til udskudt skat 2.909,00 354,00 0 0 0 0 0 3.263 67.427

Langfristet gæld 12.611 0 373.488 0 77.990 250.865 0 714.954 747.800

Leverandører af varer og tjenester 5.943 21.842,7 28.803 52 3.258 19.051 0 51.749 33.004

Anden kortfristet gæld 12.587 10.792 48.074 3 24.569 33.866 12.229 122.409 132.253

Passiver 99.317 54.253 1.015.745 13.141 357.339 359.469 989.667 1.871.087 1.845.441

ÅRSREGNSKAB
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Adresse
Stavangervej 13
4900 Nakskov

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

www.lollandforsyning.dk


