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Forsyningens budget vedtaget: Det bliver billigere at være kunde i 2020 
 
Hvis man er kunde inden for alle Kerteminde Forsynings fire forsyningsområder – vand, varme, 
renovation og spildevand – så er der samlet set udsigt til et billigere 2020. Samtidigt sikres rent 
vand, selvforsyning og mere genanvendelse af affaldsressourcer.  
 
En gennemsnitlig familie på 4 personer sparer som forsyningskunder samlet set næsten 700 kroner 
i 2020 i forhold til 2019. Årsagerne skal findes i effektiv drift, ændring i investeringsplaner og øget 
selvforsyning med vand. Samtidigt skrues der op for miljøindsatsen. Både når det gælder at skaffe 
rent vand, og når det gælder at genanvende mere affald.  
 
Formand for Kerteminde Forsyning, Hans Luunbjerg, udtaler: ”Jeg er enormt glad for, at vi her i 
lokalsamfundet har en effektivt drevet forsyning, der kan levere på flere bundlinjer samtidigt. 
Forsyningen lever op til sine forpligtelser om at gøre mere for miljø, drikkevandskvalitet og 
genanvendelse af affaldsressourcer – og samtidigt imødekommes kundernes ønske om fokus på 
fornuftige priser.” 
 
Med det nye budget er investeringsplanen ændret en del. Bl.a. er planerne om ny varmecentral i 
Langeskov sat på pause, og kloakrenoveringen strækkes over flere år end oprindeligt planlagt. 
Fundet af store mængder helt rent og blødt vand i nærheden af Skovhuse betyder samtidigt hermed, 
at købet af vand i Odense kan reduceres markant over en årrække. Alt i alt kan priserne for varme 
og drikkevand derved sænkes, og spildevandsprisen holdes i ro. 
 
Direktør for forsyningen, Michael Høj-Larsen, uddyber: ”Med de nye vandboringer nær Skovhuse 
slår vi hele tre fluer med ét smæk: Vi får pesticidfrit og meget blødere vand, vi bliver selvforsynende, 
og kunderne sparer penge. Vi sætter desuden planerne om en ny varmecentral i Langeskov på pause, 
imens vi er ved at udvikle fremtidens miljøvenlige varmeforsyning. Hensættelserne til 
varmecentralen sendes tilbage til kunderne. Ændringen i tidsplanen for kloakrenovering betyder 
derudover, at spildevandsprisen forbliver stort set uændret.” 
 
Med udgangen af 2019 vil 80% af kunderne have fået nye skraldespande. Det giver et boost for 
servicen og færre ture til genbrugspladserne, idet kunderne nu får hentet op til 9 typer affald ved 
hjemmet mod førhen maksimalt 4 typer. Prisen for en standardpakke inden for renovation stiger 
beskedne 5% i 2020.  
  
Michael Høj-Larsen uddyber: ”Vi skal op på 51% genanvendelse i 2020, og vi ligger nu på 47%. Med 
de nye beholdere kan vi nå i mål.  Kunder, der førhen har haft en biospand og restaffaldsspand, vil 
opleve en beskeden prisstigning på 5%.” 
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EU-krav betyder, at der skal gøres mere ud af genanvendelse af plastik i fremtiden. Det nuværende 
direktiv fra EU sætter således et krav om 50% genanvendelse af plastic i 2025 og 55% i 2030. 
 
Hans Luunbjerg udtaler: ”Alle taler om plast disse år. Men selv fagfolkene er uenige om, hvilket 
system, der er mest velegnet til at nå EU’s mål. Jeg er dog sikker på, der inden for en kortere årrække 
vil blive introduceret en ny ordning for plastik her i kommunen. Hvordan ordningen kommer til at 
se ud og hvornår – det er det svar, der ikke kan gives endnu. Indtil da har vi en udmærket ordning 
med containere til plastik på de tre genbrugspladser.” 
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FAKTA: Prisudvikling i 2019 
 

Spildevand 

En gennemsnitlig husstand på 4 personer med vandforbrug på 160 m3 vil se en samlet stigning i udgift for 
spildevandsafledning på kr. 5 kroner for 2020: kr. 5.979 (2019) → kr. 5.984 (2020). 
Baggrund for 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 kun stiger 
med 0,1%.  
 

Fjernvarme 

En gennemsnitlig bolig på 130 m2 vil samlet set for hele året koste 724 kroner mindre at opvarme i 2020:  
kr. 14.515 (2019) → kr. 13.791 (2020). 
Baggrund for prisudvikling: Udskudt renovering af Langeskov Varmecentral og tilbagebetaling af for meget 
opkrævet betyder prisfald på ca. 5%. 
 

Vand  

En gennemsnitlig husstand på 4 personer med forbrug på 160 m3 vil se et samlet fald i udgifter til vand på 129 
kroner i 2020: kr. 3.885 (2019) → kr. 3.756 (2020). 
Baggrund for prisudvikling: Mindre køb af vand ved VandCenter Syd og effektiviseringer betyder prisfald på 
ca. 3%. 
 

Renovation 

Standardpakken til privatkunder stiger med 155 kroner for 2020: kr. 3.344 (2019) → kr. 3.499 (2020). 
Standardpakken i den nye ordning er: Energispand på 240 L og Genbrugsspand på 240 L. 
Baggrund for prisudvikling for private: EU's krav om mere sortering og dermed flere og opdelte spande, større 
mængde affald mm. betyder samlede prisstigninger på ca. 5%. De 5 % gælder for kunder, der hidtil har 
sorteret til restaffaldsspand og biospand, og som nu har valgt skelplads.  
 
Pris for erhvervskunder: indeksreguleres med 2% 

 

Fakta: Kerteminde Forsyning er det lokale fællesskabs forsyningsselskab 
 
Kerteminde Forsyning ejes af Kerteminde Kommune. 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 
trækker forsyningen på lokale håndværkere og lokale leverandører. Forsyningen er dermed det lokale 
fællesskabs forsyningsselskab. 


