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Introduktion 
De danske forsyningsselskabers arbejdsområde har ændret sig med årene. Fra udelukkende at være 

fokuserede på levering af vand og håndtering af spildevand, er fokus på landsplan nu udvidet til også at 

inkludere et større perspektiv. Det kunne for eksempel være et fokus på hvordan forsyningsselskaberne kan 

arbejde med FN’s verdensmål eller hvordan de kan bidrage til at løse problemstillinger vedrørende vand, 

som er relateret til klimaforandringer. Interesseorganisationen for danske forsyningsselskaber, DANVA, har 

adskillelige eksempler på dette på deres hjemmeside.  

I Lemvig Vand & Spildevand er der et stort fokus på vores kerneopgaver: at levere billigt drikkevand af høj 

kvalitet og at håndtere og rense spildevand for borgerne i Lemvig kommune. Som i DANVA og i mange af de 

øvrige forsyningsselskaber, har man ved LVS dog for længst også indset vigtigheden af et udvidet 

perspektiv.  

LVS har aktiver, i form af rør under jorden, til en værdi af 1.2 mia. kr. For at kunne beskytte og bevare 

denne investering, forlænge rørenes levetid og være på forkant med løsninger til både nuværende og 

fremtidige problemstillinger, er man nødt til at inkorporere viden i det daglige arbejde hos et 

forsyningsselskab.  

Lemvig Vand & Spildevand har derfor tre ’ben’, som man fokuserer på. Disse er vist på billedet nedenfor: 

Vand, spildevand og viden 

 

Lemvig Vand og Spildevand A/S er et kommunalt ejet aktieselskab. Det vil sige, at vi ikke kun er formet af de 

lovmæssige rammer, der er inden for forsyningsområdet, men også af de ambitioner, som kommunen har 

for LVS. Der er behov for et fokus på de lokale udfordringer, som er unikke for vores område, samt et behov 

for et langsigtet fokus, når man træffer beslutninger om nye løsninger og investeringer. Derfor er behovet 

for viden og langsigtet planlægning stort. 

Den følgende beretning er påtænkt at kunne give forbrugerne af vand og spildevandskunderne et billede af 

det arbejde, vi udfører i LVS og hvad der er aktuelt, med igangværende strukturændringer og projekter, 

både indenfor vand, spildevand og viden.  
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Bestyrelsen 
Lemvig Vand og Spildevand består af:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand 

Steffen Husted Damsgaard 

Næstformand 

Ole Byskov 

Bestyrelsesmedlem 

Arne Noe 

Bestyrelsesmedlem 

Claus Borg 

Bestyrelsesmedlem 

Bent Bjørndahl Graversen 

Medarbejder-

repræsentant 

Jan Nielsen 

Forbrugerrepræsentant 

Thomas Byskov 

Forbrugerrepræsentant 

Jørn Sand Tofting 
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Ledelsen 
Ledergruppen hos Lemvig Vand og Spildevand består af:  

 

 

 

 
 

 

Vand – levnedsmiddel af høj kvalitet 
Vand er en ressource og et levnedsmiddel, som bruges direkte hos forbrugeren eller til produktion af 

levnedsmidler. Grundvand hentes op af undergrunden, behandles på vandværket og sendes ud til 

forbrugeren. (dette korte afsnit kunne strengt taget godt udelades, hvis der er andet som skal ind i 

beretningen) 

Vandværker 
I LVS har man besluttet at arbejde med en ny struktur for vandværker, på baggrund af en stigning i 

omkostninger i vandværkerne.  

Lemvig vand og spildevand producerer årligt 2.100.000 m3 vand på nuværende 6 vandværker, til vores 

kunder, som blandt andet består af private borgere, og 

virksomheder fx levnedsmiddelsvirksomheder og landmænd. 

De ældste vandværker er bygget i 1960´erne, og stor foran 

moderniseringer hvis de skal bevares i drift. Vand til de 

ældste vandværker hentes i mellem 75 og 130 meters dybde. 

 

 

Direktør 

Lars Nørgård Holmegaard 

Produktionschef 

Flemming Andersen 

Udviklingschef 

Albert Jensen 

Økonomichef 

Thomas Agger 

Faktabox om Lemvig Vand:  

2.100.000 m3 vand produceret årligt 

Der produceres på 6 vandværker 

670 km ledninger 

13 Trykforøgerstationer 
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I stedet for at renovere og bevare de ældste vandværker, vil Lemvig Vand & Spildevand beholde de 

nuværende vandværker beliggende i Engbjerg og Klosterheden og udbygge vandværket i Engbjerg.  

Ved udbygningen af vandværket i Engbjerg etableres 2 nye boringer til det dybere magasin, beliggende i ca. 

230 meters dybde.  

Efter ombygningen står 2 moderne vandværker, og prisen på vand kan fastholdes på nuværende niveau 

mod en stigning i vandtakster på ca. 1 kr. pr. m3 hvis eksisterende vandværksstruktur skulle bevares. 

Billigt vand af høj kvalitet 
Lemvig Vand og Spildevand vil med den nye struktur: 

- Levere drikkevand af høj kvalitet, og prisen for vandet skal være lav.  

- Levere billigt vand af høj kvalitet  

- Have høj forsyningssikkerhed med høj  kvalitet 

- Besidde teknik og viden til indvinding, behandling og distribution af drikkevand  

Ved den nye struktur har LVS fokus på: 

- At være omkostningseffektiv 

- Moderne rense- og iltningstekniker 

- Gode og rene vandreservoir til indvinding 

 

Billeder fra udbygningen af Engbjerg Vandværk 
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Stor forsyningssikkerhed med høj kvalitet 
Ved den nye struktur, har LVS gennemtænkt forsyningssikkerheden for vores forbrugere, med fokus på: 

- Moderne og stabilt forsyningsnet 

- Vandforsyningskapacitet tilpasset behov 

- Holder øje med stabilt flow og tryk ved alle forbrugere   

Lemvig Vand & Spildevand distribuerer vand fra vandværker gennem forsyningsnettet og vha. 

trykforøgerstationer til vores kunder. Tryk og flow reguleres automatisk, og der er konstant overvågning på 

systemerne, så vi sikrer en stabil vandforsyning til vores kunder. 

Ud over kapaciteten af den udpumpede vand fra vandværkerne, har Lemvig vand og spildevand som 

sikkerhed vandtanke med ekstra kapacitet, fordelt strategiske steder i forsyningsområdet, så forbrugerne 

altid kan være sikre på, der er rigeligt vand til rådighed.  

Ved udbygning af Engbjerg vandværk etableres moderne produktionsfaciliteter, som erstatter de ældre 

vandværker hos Lemvig Vand & Spildevand.    

 

Teknik og viden 
Vi får som forsyningsvirksomhed flere fordele ved den nye vandværksstruktur: 

- Moderne tekniske løsninger for indvinding og distribution af vand 

- Up-to-date viden om håndtering og behandling af vand 

- Konstant faglig udvikling  

Hos Lemvig Vand & Spildevand er der fokus på opkvalificering af medarbejderne, så viden om de nyeste 

metoder og teknologier haves ”in house”. Der er ligeledes samarbejde med bl.a. VIA University College, om 

forskningsprojekter inden for udvikling af vandværker. 

Engbjerg Vandværk – ny udbygning 
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Ved udbygning af vandværksstrukturen hos Lemvig vand og spildevand opnås en fastholdelse af 

nuværende takster, god kvalitet og høj forsyningssikkerhed.   

Studerende 
I efteråret 2018 har forsyningsingeniørstuderende, Eva, været i praktik ved Lemvig Vand & Spildevand. Hun 

har været tilkoblet projekter og lavet udregninger for bla. hvilke løsninger for vandledninger bedst kunne 

betale sig. Vi har haft stor gavn af at kunne gøre brug af Eva’s kompetencer og har valgt at fortsætte 

samarbejdet med Eva i 2019.  

Sammenligning med andre forsyningsselskaber – benchmarking 
’Benchmarking’ er betegnelsen for den sammenligning, der laves af forsyningsselskaber i Danmark. 

Resultatorienteret benchmarking laves af forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. På 

baggrund af specifikke målinger og nøgletal kan forsyningerne altså sammenlignes på en række parametre.  

Figuren herunder viser resultaterne af den resultatorienterede benchmarking fra 2017, som rangerer 

forsyningsselskaberne på baggrund af en udregning af, hvad det anslås at koste, at have de aktiver 

(boringer, vandværker, rør, etc.), som det pågældende forsyningsselskab har, i sammenligning med hvad 

det reelt har kostet. I denne udregning og rangering ligger Lemvig Vand & Spildevand i front.  

 

Spildevand 
Håndtering og rensning af spildevand er en af kerneopgaverne hos Lemvig Vand & Spildevand. Vi laver 

løbende analyser og vurderinger på hvordan denne opgave kan løses på bedst mulig vis, både effektivt, 

sikkert og billigt.  

På renseanlæggene i Harboøre og i Lemvig håndteres der årligt 2.3-2.6 mio. m3 spildevand. Spildevandet 

ledes gennem 620 km ledninger og hjælpes frem mod renseanlæggene af 340 pumpestationer af 

varierende størrelse.  
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Optimering af pumpestationer 
Det er et løbende projekt hos Lemvig Vand og Spildevand, at fokusere på 

optimering af pumpestationer. Dette gøres ved at beregne på om der er 

billigere eller mere effektive måder at drive pumpestationerne på, så vi hele 

tiden har en så optimal drift af pumpestationerne som muligt.  

Vandjagt 
På trods af at vi har separat kloakering, så stiger mængden af tilløbende vand 

til renseanlægget betragteligt ved store regnmængder. Derfor har vi været på 

vagt for at finde de store vandmængder. Dog har det ikke lykkedes os at finde 

én stor skyldner, men må konstatere at ”mange bække små” er årsagen til de 

øgede mængder. (hvad har vi gjort i årets løb? Har vi skiftet spildevandsrør, eller strømpeforet 

spildevandsrør for at levetidsforlænge, men også for at reducere indtrængende vand, samt sikre at 

spildevand ikke siver ud af spildevandsrørene? Hvor har vi ageret i 2018, fx Lemvig by og andre områder 

som bør nævnes) 

Sammenlægning af renseanlæg 
På basis af en analyse af renseanlæg udarbejdet af Lemvig Vand og Spildevand (har vi eksterne rådgivere til 

at dobbelttjekke vores beregninger, så kan det være godt at nævne, så man kan læse at vi kvalitetstjekker 

egne beregninger) er det besluttet at sammenlægge renseanlæggene i Harboøre og Lemvig, således at 

Lemvig Renseanlæg nedlægges og spildevandet herfra fremover pumpes til, og renses på Harboøre 

Renseanlæg.  

Den biologiske del af Harboøre Renseanlæg har kapacitet til at behandle spildevandet fra de 2 anlæg. 

Spildevandet fra Lemvig pumpes til Harboøre ved hjælp af en pumpestation på den nuværende 

renseanlægsgrund i Lemvig i nærheden af indløbspumpestationen.  

 

 

Ved gennemførelse af projektet opnås der en energibesparelse til rensning på 0,8 til 1 mio. kWh – afhængig 

af belastning. Samlet opnås der en reduktion i omkostninger på DKK 2,5 mio. årligt ved en investering på 

DKK 30 mio. Besparelsen udregnes på baggrund af en analyse af renseanlæggene, samt driftsomkostninger 

for tidligere år. Ved evt. fremtidige krav til skærpet rensning i.e. mikroplastik, medicinrester vil det være 

lettere at gennemføre foranstaltning på 1 i stedet for 2 steder. Endelig frigøres der et bynært, attraktivt 

areal i Lemvig.  

Billeder fra Harboøre Renseanlæg 

Faktabox om Lemvig 

Spildevand:  

2.300.000 – 2.600.000 

m3 spildevand 

håndteret årligt 

620 km ledninger 

340 pumpestationer 
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Sammenligning med andre forsyningsselskaber – benchmarking 
Som beskrevet under afsnittet om vand, er ’benchmarking’ betegnelsen for den sammenligning, der laves 

af forsyningsselskaber i Danmark. På baggrund af specifikke målinger og nøgletal kan forsyningerne altså 

sammenlignes på en række parametre. Denne resultatorienterede benchmarking bruges blandt andet til at 

fastsætte effektiviseringskrav.  

I Spildevand ligger LVS meget flot blandt de bedste, lige bag de allerbedste i fronten, i 

Forsyningssekretariatets resultatbenchmarking. Dette er illustreret med den grønne prik i figuren nedenfor. 

Fronten er de selskaber der ligger tættest på (0,0) i figuren. En reduktion i omkostningerne, blandt andet 

ved sammenlægning af renseanlæggene, vil bringe LVS tilbage i fronten.  

Billede fra Harboøre Renseanlæg 
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Oversigten nedenfor viser udviklingen af priser for hhv. vand og Spildevand fra 2010 - 2019 
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Viden  
Arbejdet med vand og forsyning er konstant under udvikling, i forsøg på at løse udfordringer og optimere 

driften. Som det er beskrevet indledningsvist, er der derfor et stort behov for vidensudvikling og for at sikre 

investeringer på lang sigt. Derfor har Lemvig Vand & Spildevand også et fokus på viden, hovedsageligt 

igennem Klimatorium. 

Klimatorium 
Samarbejdet mellem Klimatorium og Lemvig Vand & Spildevand gør, at LVS er samarbejdspartnere i en 

række forskningsprojekter, som tilfører ny viden og nye løsninger til LVS. I de følgende udvalgte projekter, 

har LVS været med til at facilitere projekter, der nu bidrager til nye erfaringer og kompetencer, som er et 

bidrag til det daglige arbejde med vand og spildevand.  

Tilførsel af viden til LVS 
Et forskningssamarbejde med landskabsarkitektstuderende fra Aalborg Universitet (AAU), Malene Ravn, 

udmundede i hendes kandidatspeciale, som undersøgte mulighederne for en holistisk tilgang til 

vandhåndtering for Lemvig Vand & Spildevand. Dette speciale blev udgivet i foråret 2018.  

Et forskningssamarbejde med teknoantropologistuderende fra Aalborg Universitet (AAU), Pernille Christina 

Paulsen, som startede i praktik i LVS i efteråret 2018, er nu fortsat i et kandidatspecialesamarbejde i foråret 

2019. Dette samarbejde har givet LVS et indblik i hvordan organisationen ses udefra, samt inputs til blandt 

andet kommunikation og borgerinddragelse.  

Udvikling og optimering af driften 
I samarbejde med Aarhus Universitet (AU), VIA University College og Niras er der et igangværende projekt 

om geofysik i filtre. Projektet omhandler optimering af rensning af filtre på vandværker og vil betyde at LVS 

kan nedsætte vandforbruget ved skylning af filtre.  

Visualisering af Klimatorium bygningen 
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Sætninger i undergrunden 
Med fokus på de sætninger der er i undergrunden, har LVS og Klimatorium været med i en række 

forsknings- og projektsamarbejder. Deriblandt et bachelorprojekt af Mads Bork Nees, med fokus på 

optimering af vanddistributionsnetværk gennem synkende grund.  

I samarbejde med VUDP og SASLO, samt VIA University College, Rambøll og GeoPartner, er der lavet et 

projekt om strategisk satellitovervågning af sætninger i undergrunden. Satellitreflektorerne som er sat op i 

Lemvig og i Thyborøn, og som indsamler data om sætninger i undergrunden, er blandt andet blevet brugt til 

et ph.d.-projekt af Carlo Sass Sørensen, omhandlende langsigtet planlægning og tilpasning.  

Derudover har denne dataindsamling fra satellitreflektorerne gjort, at man ved LVS med stor nøjagtighed 

har kunnet se hvor Lemvig Vand og Spildevands rør knækker, som konsekvens af sætninger. Dette har 

resulteret i at tidligere store udgifter til knækkede rør vil kunne reduceres kraftigt i fremtiden, hvor man 

kan udskifte korte strækninger af rør præcis dér hvor sætningerne er. Eksempelvis har vi kunnet skifte et 

rør præcist hvor en sætning var, til en pris på 10.000 kr. En estimeret udregning af hvad det ville have 

kostet at skifte hele strækningen af rør (3.2 millioner kr.) viser med stor tydelighed, hvor værdifuld viden er. 

I stedet for at konkludere at det knækkede rør er et tegn på at hele strækningen af rør trænger til 

udskiftning, ved vi nu at det er sætningerne der er skyld i knækkede rør på særlige områder. Dette har øget 

rørenes levetid og resulteret i store besparelser både nu og i fremtiden.  

Tilførslen af ny viden gør altså, at vi ændrer adfærd. Både i enkelte situationer, som i eksemplet om 

udskiftning af et sprængt rør, men også generelt. Det er vigtigt, for at forblive et af Danmarks mest 

effektive forsyningsselskaber, at vi er i stand til at sætte den nye viden i system, bruge den konstruktivt og 

ændre vores arbejdsgange. 

 

 

 

 

Visualisering af den kommende 

Klimatorium bygning på østhavnen. 
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Årets resultat 
Det samlede underskud på 2,9 mio.kr mod et forventet underskud på 0,4 mio.kr. er tilfredsstillende da et 

forsyningsselskab er et ”hvile i sig selv selskab” og skal derfor ikke give overskud hver år, men balancerer 

over- underskud over en årrække. Selskabet har tidligere haft betydelige overskud som fuldt ud 

retfærdiggør årets underskud.   

Selskabet har opnået en øget omsætning hovedsagelig som følge af indtægtsført erstatning for den 

tidligere omtalte erstatnings sag mod Thyborøn varmeværd på 1.4 mio.kr. 

Omkostningerne steg med 1,1 mio. kr. i forhold til tidligere hovedsagelig som følge af ændret regnskab 

praksis for aktivering af eget forbrugt tid. 

Afskrivningerne bliver på 57,4 mio. kr. da der ekstraordinært nedskrives 25,2 mio. kr. idet det er besluttet 

at nedlægge spildevandsanlægget i Lemvig.  

De finansielle omkostninger blev 0,3 mio. kr. mindre end året før. 

Den forventede udvikling 

Selskabet forventer et mindre underskud 2019, idet spændet på hvad der er muligt at fakturere kunderne i 

forhold til prisloftet ikke forventes at blive udnyttet.  

Set over en periode over 5 år har selskabet samlet haft et overskud før ekstraordinære afskrivninger og skat 

på i alt 18,2 mio.kr, hvilket svarer til et gennemsnitlig årligt resultat før ekstraordinære afskrivninger og skat 

på 3,6 mio. kr. 

 

I forhold til prisloftet er det muligt årligt at fakturere kunderne yderligere med op til 6 mio. kr. for vand og 

20 mio.kr for spildevand. 

Udbygningen og modernisering af Engbjerg vandværk fortsætter i 2019 og forventes færdiggjort i 2020 

hvorefter fire andre vandværker nedlægges. 

 

Resultat opgørelsen 2018 2017 2016 2015 2014

Omsætning 57.689 57.404 68.316 69.714 63.456

Driftsomkostninger excl afskrivninger -24.884 -25.395 -24.300 -26.686 -28.079

Ordinær afskrivninger -32.149 -31.764 -30.699 -28.292 -27.086

Resultat før finanseille poster 656 245 13.317 14.736 8.291

Finansielle poster -3.462 -3.717 -3.682 -4.343 -3.833

Resultat før ekstraordinær afskrivninger -2.806 -3.472 9.635 10.393 4.458

Ekstraordinær afskrivning -25.215 0 0 0 0

Resultat før skat -28.021 -3.472 9.635 10.393 4.458

Skat af årets resultat 6.165 860 -2.119 -2.289 -358

Årets resultat -21.856 -2.612 7.516 8.104 4.100


