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Kerteminde by og opland får rent og meget blødere vand fra september
I jagten på drikkevand under grænseværdierne for pesticider fandt Kerteminde Forsyning nye
vandmagasiner nær Urup og Bremerskov. Der er nu etableret boringer disse steder. Og i starten af
september begynder forsyningen at sende vandet herfra ud til kunderne i Kerteminde by og opland
og til kunder i Rynkeby og opland. Problemet med pesticidrester i drikkevandet i disse områder er
dermed løst, og som stor sidegevinst bliver vandet meget blødere.
Blødere vand er helt i tråd med den nye klimaaftale, som et stort set enigt Folketing vedtog i juni.
Mængden af elektronikaffald vil mindskes, da husholdningsapparater vil kunne holde længere med
det blødere vand. Vandmiljøer belastes mindre, fordi kunderne skal bruge mindre sæbe og færre
rengøringsmidler. En gennemsnitlig husstand vil kunne spare i omegnen af 1.000 kroner om året –
vel at mærke, hvis man husker at indstille vaskemaskine, opvaskemaskine osv.
Formand for bestyrelsen, Hans Luunbjerg, fortæller: ”Det blødere vand, vi fremover leverer, spiller
direkte ind i fremtidens klimapolitik her i landet. Selvom vi har gode rensningsanlæg, er det både
godt for miljø og pengepung, at vi fremover belaster mindre med sæbe og rengøringsmidler. Vi vil
opleve, at husholdningselektronik holder længere og dermed skaber mindre affald. Og der vil være
penge at spare for husholdningerne. Vi er heldige her, at vi klarer blødgøring på naturlig vis – hvor
andre forsyninger må trække kalken ud ved hjælp af teknik og kemi.”
Direktør Michael Høj-Larsen beretter: ”Jeg er virkelig stolt af medarbejderne ved forsyningen. De
har gjort en kæmpe indsats for at skaffe vores kunder rent vand. Og samtidigt er det jo en super
nyhed, at vandets hårdhed halveres. De kunder, der nu får blødere vand, vil opleve, de skal bruge
meget mindre sæbe og afspændingsmiddel. De skal skrubbe mindre, når der skal gøres rent, og
deres vaskemaskiner og elkedler vil holde længere”.
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Fakta om blødere vand i Kerteminde og nærmeste opland
•
•
•
•

Vandets hårdhed udgøres af den samlede mængde kalcium og magnesium.
Hårdheden daler over ca. 14 dage fra starten af september fra ca. 24 °dH til 12 °dH.
°dH står for grad Deutsche Härte.
En gennemsnitlig husholdning vil kunne spare ca. 1.000 kroner om året, hvis man husker at nyindstille
opvaskemaskine, vaskemaskine og reducerer forbrug af sæbe og rengøringsmidler.

Fordele ved blødere vand
 Kaffemaskiner, opvaskemaskiner osv. skal afkalkes sjældnere.
 Apparaterne holder længere.
 Mindre forbrug af sæbe, afkalker osv. Det er vigtigt at tjekke producenternes oplysninger om
sæbeforbrug, indstillinger osv.
 Mindre rengøring, fordi overflader får færre kalkaflejringer.
 Alt dette er med til at nedbringe CO2-udledningerne og fremme grøn omstilling. Helt naturligt og uden
brug af kemiske blødgøringsanlæg.
På kortet nedenfor ses områderne med blødere vand markeret med grønt og blåt. Kerteminde by og opland,
samt Rynkeby og opland.
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