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Du har selv ansvar for kvaliteten af dit drikkevand 
Nogle steder er svært at få leveret rent drikkevand. Grundvandet, som drikkevand indvindes fra, kan nemlig 
være truet af sprøjtegifte og anden forurening. De store vandværker lover, at de kan løse problemet ved at 
overtage de små værker, som dit. Det er rigtigt, at problemerne med at finde rent vand bliver større og 
større. Det er også rigtigt, at det er dyrt at lave nye boringer og nødforsyninger, hvis drikkevandet bliver 
forurenet. Men om det bliver bedre for den enkelte forbruger, fordi det er et stort vandværk der leverer 
vand, er ikke sikkert. 
 
Morud Vandværk leverer dit vand, fordi du bor i den sydlige del af Morud eller langs med Elverodvej. 
Vandværket er ret lille med ca. 450 forbrugere, og du er faktisk medejer. Vi i bestyrelsen gør vores bedste 
for at drive det forsvarligt. Men det er dit ansvar at fortælle os, om vi er på rette spor. Især med de 
udfordringer fremtiden byder på. Derfor har vi brug for din mening og hjælp. 
 

Kører dit vandværk godt? 
Morud vandværks økonomi er god, og der fråses ikke med pengene. Der leveres drikkevand af god kvalitet 
og uden væsentlige driftsstop. Alt det er netop vores målsætning. Med vores ny styringssystem kan vi drive 
vandværket lettere, sikrere og mere effektivt. Og fx opdage, hvis ledningsnettet er utæt. Ingen kan være 
interesserede i et stort vandspild med strafafgift til Staten. Vi går kort sagt ind for rettidig omhu. 
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De lovpligtige vandanalyser viser ingen forurening med sprøjtegifte (pesticider), rester af samme, nitrat, 
eller sundhedsskadelige bakterier. Det skyldes, at grundvandsmagasinet, hvor drikkevandet pumpes fra, er 
godt beskyttet mod nedsivende forurening. Men er det også sådan i fremtiden? 
 

Store udfordringer 
Vandværket skal derfor have en nødforsyning, som kan levere rent og nok vand, hvis vores eget vand 
pludselig bliver forurenet. Det er et krav fra Nordfyns Kommune. Det kræver grundige overvejelser – og 
koster uanset løsningen - mange penge. Derfor undersøger vi muligheden for samarbejde med 
nabovandværkerne for at sikre en god løsning.  
 
Vi skal også sikre os mod forureninger ved at udlægge særlige beskyttelsesområder omkring vores to 
boringer. Her må der ikke bruges sprøjtegifte. Men det koster at betale ejerne af områderne for ikke at 
bruge sprøjtegifte.  
 
Som forbruger er du nok interesseret i at få leveret billigt vand. Bruger din hustand fx 100 m3 om året, er 
din udgift 2036 kr. Dyrt eller billigt? Til sammenligning betaler forbrugerne i andre mindre fynske 
vandværker mere, og endnu mere hos de større vandselskaber. Men med nødforsyning, særlige 
beskyttelsesområder, og øgede udgifter til lovpligtige vandanalyser, vil prisen på dit drikkevand stige. Hvor 
meget ved vi dog ikke endnu. 
 
Med de udfordringer har bestyrelsen brug for din hjælp. Vi mangler tilgang af ny og helst yngre kræfter til 
at løfte opgaverne. Gerne ildsjæle med sans for teknik og økonomi, godt overblik, og gerne gode til at tale 
med omverdenen. Det er faktisk et spændende og vigtigt arbejde. Som ny i bestyrelsen bliver du uddannet 
og sat grundigt ind i værkets drift. Vores forening, Danske Vandværker, tilbyder mange virkelig gode kurser.  
 
Det lyder som et stillingsopslag. Hvad det reelt også er. Sat på spidsen kan man sige, at mislykkes det at 
skaffe ny, engagerede folk til bestyrelsen, er alternativet at overlade nøglerne til det nærmeste større 
vandselskab. Det er VandcenterSyd, som betjener det nordlige Morud. Det giver næppe bedre 
forsyningssikkerhed og vandkvalitet. Men det bliver dyrere. Og vejen til indflydelse længere. 
 

Mød op til generalforsamlingen 
Efter at have læst om vandværkets udfordringer er du som forbruger og medejer af Morud Vandværk 
simpelthen nødt til at møde op på generalforsamlingen - og få indflydelse. 
 
Så ring til formand Knud Hollenbo (20 25 75 32), hvis du vil hjælpe os i bestyrelsen – og ikke mindst dig selv.  
  
Husk også vores hjemmeside: https://www.morudvand.dk/ 
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