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Kerteminde Forsyning ud af 2018 med solidt overskud 
 
Kerteminde Forsyning er det lokale fællesskabs forsyningsselskab. Overskuddet for 2018 på 14 
mio. kroner går tilbage til kunderne og til investeringer i fremtiden. Årsregnskabet blev på 
bestyrelsesmødet d. 24. april 2019 forelagt forsyningens bestyrelse med blank revisionspåtegning.  
 
Kerteminde Forsyning er et såkaldt hvile-i-sig-selv selskab. Det vil sige, at overskuddet på 14 mio. 
kroner for 2018 ikke trækkes ud som profit af en ejerkreds. Overskuddet går tilbage til kunderne i 
form af ro på priserne og investeringer i fx nye kloakrør, fjernvarmeledninger og 
drikkevandsboringer.  
 
Formand for Kerteminde Forsynings bestyrelse, Hans Luunbjerg, fortæller: ”Jeg er meget tilfreds 
med årets resultat. Vi har som lokalsamfund en økonomisk solid forsyning til gavn for kunderne og 
til gavn for fremtidens klima- og miljøudfordringer. Det at være lokalt funderet betyder rigtig meget. 
Vi er tætte på vores kunder, og vi trækker i høj grad på lokale håndværkere og leverandører.” 
 
Direktør Michael Høj-Larsen supplerer: ”Efter min opfattelse er nærheden til kunderne helt 
afgørende. Gang på gang ser vi i vores kundeundersøgelser, at kunderne er meget tilfredse med os 
og nysgerrige efter at vide mere om vores virke for lokalsamfundet. Folk synes, det er nemt at være 
kunde hos os, og at vi er troværdige. Jeg er glad for år efter år at levere overskud tilbage til 
fællesskabet.”  
 
To af de store projekter, forsyningen kan se frem til, handler om fjernvarme og drikkevand: 
Fjernvarme Fyn lukker kulblokken på Fynsværket i 2025. Og planerne for helt rent drikkevand skal 
føres ud i livet med de nødvendige tilladelser. 
 
Hans Luunbjerg fortæller: ”I 2025 lukker Fjernvarme Fyn for den kulfyrede blok på Fynsværket. 80 
procent af Kerteminde Forsynings varme kommer af historiske årsager fra netop denne kulblok. Vi 
er i dialog med Fjernvarme Fyn og ser beslutningen om at lukke kulblokken som en god mulighed 
for at udarbejde en ny strategi for den billigste og mest miljøvenlige fjernvarme i fremtiden”. 
 
I 2016 fandt Kerteminde Forsyning et nyt vandmagasin: Urup-magasinet. I 2018 fandt forsyningen 
endnu et vandmagasin: mergel-magasinet. Hvis alle aftaler falder på plads, vil forsyningen dermed i 
fremtiden levere vand fra i alt tre grundvandsmagasiner. Det giver mulighed for skånsom indvinding, 
samtidigt med at forsyningssikkerheden opgraderes, og robustheden mod forurening øges.  
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Michael Høj-Larsen uddyber: ”Vi arbejder på at få tilladelse fra kommunen og aftaler i hus med 
lodsejere om at etablere nye boringer, så vi kan afhjælpe problemet med små pesticidrester. De nye 
boringer vil også hjælpe med til at fremtidssikre forsyningssikkerheden. Urup-magasinet og mergel-
magasinet er pesticidfrie. Og den nye, dybe boring i mergelen har rent og blødt vand, som kan være 
med til at sikre rent vand og til at sænke den samlede hårdhed i vandet fra Kerteminde Forsyning.” 
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