
Morsø Spildevand og Morsø Vand varsler takststigning fra 2023   

Taksterne for vand i Nykøbing og afledning af spildevand for hele øen stiger i 2023. 

For den almindelige forbruger med et gennemsnitsforbrug på 110 m3 om året, betyder det en 

merudgift på ca. 100 kr. om måneden på afledning af spildevand og 19 kr. for drikkevand i 

Nykøbing.  

Forsyningen oplever store prisstigninger på både serviceydelser og varekøb. Den generelle 

inflation, prisstigningerne på energi og renteniveauet påvirker, ikke kun forsyningens omkostninger, 

men også forbrugernes vandbrug. ”Størsteparten af de omkostninger har vi ikke andet valg end at 

sende videre til forbrugerne,” fortæller direktør Vivian Søndergaard.  

Morsø Spildevand dækker et stort område, men med få kunder 

Spildevandsselskabet er kendetegnet ved at have et stort geografisk område, med lange ledninger 

og pumper til vedligehold. Bliver dette set op imod at ca. 85 % af spildevandet kommer fra 

almindelige husstande, er selskabets indkomst voldsomt påvirket, når der sker fald i forbrugernes 

vandbrug. Desværre betyder det ikke at udgifterne også falder, for spildevandet skal stadig 

transporteres ind til renseanlægget og renses. 

Vi skruer på alle de mulige knapper 

Energipriserne stiger og det betyder en potentiel voldsom ekstraregning for Morsø Forsyning. I 

2022 har det betydet en ekstraregning på 3,3 millioner kr. ”Morsø Forsyning har i år nydt godt af en 

fastprisaftale på strømmen. Denne fastprisaftale udløber ved årsskiftet og lige nu er der ikke god 

økonomi i at have fuld aftale. Derfor skal vi handle det meste på det frie marked”, udtaler direktør 

Vivian Søndergaard.     

Forsyningen har allerede igangsat en lang række initiativer, som skal være med til at nedbringe 

omkostningerne for vand og spildevand. Alle aktiviteter og projekter vurderes med fokus på om 

noget kan udskydes, ændres eller helt fjernes. Blandt andet smartere anvendelse af energien, så 

den kun bruges når det er nødvendigt og når det er billigt. Samtidig arbejder vi hele tiden på at 

finde steder, hvor vi kan nedbringe omkostningerne uden at forringe servicen. I øjeblikket forventer 

vi at komme ud af 2023 med et underskud – også selvom vi har hævet taksten, ”så det er vigtigt, at 

vi fortsat fokuserer på at gøre, hvad vi kan,” udtaler direktør Vivian Søndergaard.  

Det er kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune, der skal legalitetsgodkende de foreslåede 

takststigninger. Det forventes at ske i december måned. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Vivian Søndergaard, Morsø Forsyning, på 

telefon 20 45 72 01. 

  

 


