
Kampagne-hjemmeside:

kertemindeforsyning.dk/fremtidens-fjernvarme



Tak for invitationen til dagens arrangement, og tak til borgergruppen 
”Fjernvarme-fremtid Munkebo” for det store stykke arbejde de har gjort for 
at fremme den grønne omstilling i Munkebo. 



Status på vores projekt vedr. fjernvarmeforsyning til Munkebo.

67 % har tilkendegivet et

”JA TAK” 

via vores hjemmeside, og har 
modtaget et tilbud, hvorefter 
de kan skrive under og 
dermed giver de et endeligt 
tilsagn .

Målet var 
46 %.

Vi er nu 
oppe på 52 
% endelige 
aftaler .



Hvem kan 
komme med 
på 
fremtidens 
fjernvarme ?



Lidt om økonomi:

• Projektets samlede omkostninger er budgetteret til ca. 110 mio. kr.
• Energistyrelsen har givet tilsagn om 12,4 mio. kr. i tilskud til projektet.
• Kerteminde Forsyning tilbyder til de hurtige 5.000 kr. i rabat på 

tilslutningsbidraget. 
• Early bird rabatten gælder resten af 2022.

• Vi håber også, naboer tipper hinanden. Det er klart billigst for alle
at få gravearbejdet overstået på én gang.



Hvad koster 
det for den 
enkelte 
husejer ?

Her er et bud fra 
Kerteminde Forsyning:

Tilslutning til Fjernvarme:

Investeringsbidrag: 150 m2 á 80 kr./m2 = 12.000 kr.
Stikledningsbidrag: 10 m á 1.185 kr./m = 11.850 kr.
Early bird rabat: - 5.000 kr.

I alt: 18.850 kr.

Hertil skal lægges omkostninger til fjernvarmeunitten og VVS 
arbejder, som er individuel fra hus til hus, men i vores 
beregninger anvender vi en rå standardpris fra Energistyrelsen på
20.000 kr.

Gas afkoblingsgebyret er IKKE indregnet da husejeren kan få 100 
% tilskud igennem EVIDA/Energistyrelsen. 



Abonne-
mentsord-
ninger ?

Nogle fjernvarmeselskaber har valgt at tilbyde fjernvarme på 
abonnementsordninger hvor fjernvarmeselskabet finansierer, ejer, 
drifter og vedligeholder ejendommens fjernvarmeunit.

Hvorfor har Kerteminde Forsyning ikke valgt at tilbyde en abonnementsordning ?

Vi er et kommunalt ejet fjernvarmeselskab og vi har ikke på noget tidspunkt siden 
etableringen i 2009 overvejet at udvide vores forretningsområder med drift, 
vedligeholdelse og finansiering af fjernvarmeinstallationen inde i vores kunders private 
hjem. 

Denne opgave er gennem alle årene blevet håndteret på fortræffelig vis af lokale VVS-
firmaer, banker og finansieringsinstitutter.

Udfordringer:
• Abonnementsordninger kan kun tilbydes af kommunale fjernvarmeselskaber, hvis de 

opretter et særskilt selskab på kommercielle vilkår.
• Opbygning af VVS og finansielle kompetencer.
• Bliver vi konkurrencedygtige ?
• Er der politisk opbakning ?



Hvad kommer der til at ske nu?
Der foreligger pt. ikke en detailtidsplan for gennemførelsen af projektet.

Processen er følgende:

1. Vi er nu over de 46 % endelige tilsagn til projektet, så projektet går nu over i næste fase 😊😊.

2. Vi skal lave et EU-udbud på at finde et rådgivende ingeniørfirma. Dette udbud er allerede sat i gang, og vi 
forventer, at have valgt et rådgivende Ingeniørfirma medio november 2022.

3. Den valgte rådgiver projekterer og planlægger opgaven.

4. Hele opgaven udbydes i totalentreprise (endnu et EU-udbud).

5. Der vælges en totalentreprenør (graveentreprise, rørleverance, svejsearbejder m.m.)

6. Så går gravemaskinerne i gang.

Vi forventer at hele opgaven med at koble op til 1.500 husstande på fjernvarmenettet vil tage ca. 4 år
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