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Budget ’19 for Kerteminde Forsyning vedtaget 
 
 
Kerteminde Forsyning er det lokale fællesskabs forsyningsselskab. Selskabet skaber ikke profit for 
en ejerkreds, men hviler økonomisk i sig selv. Bestyrelsen for Forsyningen har vedtaget 
budgetterne for 2019 for vand, varme, renovation og spildevand. I 2019 slår en række 
udefrakommende ændringer for forsyningen igennem og betyder prisstigninger for vand, varme 
og renovation. Til gengæld er der udsigt til prisfald for spildevand.  
 
Bestyrelsesformand Hans Luunbjerg udtaler: ”Det har været det sværeste år at lave budget for. En 
række omstændigheder uden for kommunen presser udgifterne op. Vi har gjort alt, vi kan, for at 
beskytte kommunens borgere mod de øgede omkostninger. Samtidigt vil vi ikke gå på kompromis 
med fx arbejdet for rent drikkevand, forsyningssikkerhed eller øget genbrug af affaldsressourcer. 
Det betyder desværre, at prisstigninger ikke kan undgås. Jeg glæder mig dog over, at vi kan reducere 
prisen for spildevand.” 
 
Ved udgangen af 2018 forsvinder statstilskuddet (grundbeløbet) til lokale kraftvarmecentraler. 
Indgrebet fra staten vælter prisstigninger over på varmekunder i hele landet. For varmekunderne i 
Kerteminde Kommune beløber det sig til 5 mio. kroner pr. år. Dertil kommer tredobling i prisen for 
CO2-kvoter på varme fra forbrænding af kul. Det betyder yderligere ekstraudgifter for 1,5 mio. 
kroner.  
 
Direktør Michael Høj-Larsen uddyber: ”De 5 mio. kroner fra bortfaldet af statstilskuddet er en stor 
ekstraomkostning, vi intet kan gøre ved. Vi kan heller ikke ændre på priserne for CO2-kvoter for 
kulvarme. Det, vi kan og vil gøre, er at sætte alle sejl til i forhandlinger med Fjernvarme Fyn. Vi vil 
arbejde hen imod en bedre sammensætning af brændselskilderne, så vi i fremtiden får mere varme 
fra vedvarende og miljørigtige brændselskilder, der ikke er belastet af dyre afgifter og CO2-kvoter.” 
 
De seneste to år er meget blevet sagt og skrevet om pesticider i drikkevandet. I vandet fra 
Kerteminde Forsyning er der fundet rester efter ét pesticid – i mængde langt under den 
sundhedsmæssige grænseværdi. Kerteminde Forsyning er nået langt med prøveboring i et nyt, 
lovende indvindingsområde, der vil være med til at sikre helt rent drikkevand. Men det kræver 
investeringer, der er med til at øge priserne. 
 
Michael Høj-Larsen uddyber: ”Vi har travlt med at få etableret nye boringer og råvandsledninger, 
for vi har kun til september 2020 med at få løst pesticidproblemet. Desuden skal vandværket ved 
Revninge renoveres. Det er gammelt og skal fremtidssikres. Det betyder, vi er tvunget til at hæve 
vandpriserne i 2019.”  
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EU øger trin for trin kravene til genbrug af affald: Madaffald skal indsamles, mere og mere skal blive 
til nye produkter eller helst slet ikke nå at blive til affald. Som i mange andre kommuner indføres 
derfor moderne, opdelte spande ved husholdningerne i Kerteminde Kommune fra 2019.  
 
Michael Høj-Larsen udtaler: ”Vi deltager i et fælles fynsk udredningsprojekt, der har udpeget den 
miljømæssigt og økonomisk mest optimale måde at øge genbruget af affald på. Metoden er flere og 
opdelte spande. Det er en stor investering, som naturligvis vil påvirke priserne. De nye spande skal 
til en start tømmes af vores nuværende renovatør. Vores plan er imidlertid hurtigst muligt at sætte 
kontrakten på tømning af spande i udbud og derigennem få en bedre pris, der selvfølgelig vil slå 
igennem på kundernes regninger.” 
 
Der er også godt nyt om priserne for 2019: Spildevandsprisen sænkes 11 procent. Besparelsen opnås 
ved at strække projektet med at modernisere og opdele kloaknettet (separering) over en længere 
periode.  
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FAKTA: Prisudvikling i 2019 
 
Spildevand 
En gennemsnitlig husstand på 4 personer med vandforbrug på 160 m3 vil se et samlet fald for 
spildevandsafledning på kr. 732 kroner for 2018: kr. 6.711 (2018) → kr. 5.979 (2019) 
Prisudvikling: I samråd med Kerteminde Kommune er det besluttet at strække arbejdet med 
opdeling og renovering af kloaksystemet (separering) over længere tid. Det betyder, at priserne 
falder med ca. 11%.  
 
Fjernvarme 
En gennemsnitlig bolig på 130 m2 vil samlet set for hele året koste 771 kroner mere at opvarme i 
2019: kr. 13.744 (2018) → kr. 14.515 (2019) 
Prisudvikling: Stigende pris for CO2-kvoter, bortfald af statstilskud til kraftvarmecentraler 
(grundbeløbet), ny varmecentral i Langeskov mm. betyder prisstigninger på ca. 6%. 
Mere info om grundbeløbet her: https://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/presseklip/181022-
dagens-overblik 
 
Vand  
En gennemsnitlig husstand på 4 personer med forbrug på 160 m3 vil se en samlet udgiftsstigning for 
vand på 240 kroner i 2019: kr. 3.645 (2018) → kr. 3.885 (2019) 
Prisudvikling: Nye boringer, nyt vandværk og nye råvandsledninger betyder prisstigninger på 6%.  
 
Renovation 
Standardpakken til privatkunder stiger med 318 kroner for 2019: kr. 3.025 (2018) → kr. 3.343 (2019) 
Prisudvikling for private: EU's krav om mere sortering og dermed flere og mere moderne spande, 
større mængde affald mm. betyder samlede prisstigninger på ca. 10 %. 
 
Pris for erhvervskunder: indeksreguleres med 2% 

 
 
 
 

Fakta: Kerteminde Forsyning er det lokale fællesskabs forsyningsselskab 
 
Kerteminde Forsyning blev i 2009 udskilt fra Kerteminde Kommune. Kommunen ejer 100 procent af 
aktierne. Forsyningen er et såkaldt økonomisk hvile-i-sig-selv selskab. Det betyder, at et eventuelt 
overskud altid går til investeringer, opsparing eller tilbage til kunderne. Forsyningen har en 
bestyrelse, som både tæller kunder, lokalpolitikere og medarbejdere. Så vidt muligt og økonomisk 
fornuftigt trækker forsyningen på lokale håndværkere og lokale leverandører. Forsyningen er 
dermed det lokale fællesskabs forsyningsselskab.  
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