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Billigere fjernvarme i 2021 og bedre forhold for erhvervskunder på 
genbrugspladser 
 
Bestyrelsen for Kerteminde Forsyning har godkendt budgetter for 2021. På grund af effektiv drift 
kan Kerteminde Forsyning til næste år sænke prisen for fjernvarmen, så et gennemsnitligt hus på 
130 kvm. koster 600 kroner mindre at opvarme i 2021 end i 2020. Priserne holdes i ro på 
forsyningens tre andre områder: vand, spildevand og affald.  
 
Formand for bestyrelsen, Hans Luunbjerg, udtaler: ”Kerteminde Forsyning er lokalsamfundets 
forsyningsselskab. Når der er overskud, kommer det altid kunderne til gode. Det glæder mig, at vi er 
så effektive, at vi kan sænke 2021-priserne på fjernvarmen, som er en af de helt store poster på 
husholdningernes budgetter.” 
 
Fjernvarmens fremtidsudsigter kan gå i to retninger. Enten fortsætter forsyningen med at købe 
varme ved Fjernvarme Fyn (Fynsværket) – eller forsyningen begynder at producere den selv. Svaret 
afhænger af Energistyrelsens samfundsøkonomiske forudsætningstal, som kommer omkring nytår.  
 
Direktør for forsyningen, Michael Høj-Larsen, fortæller: ”Det er et kæmpe projekt, vi er gået i gang 
med omkring fjernvarmens fremtid. Klimahandlingsplanen, som Christiansborg vedtog i sommer, er 
positiv i forhold til vores grønne projekt om egenproduceret fjernvarme. Men vi mangler de sidste 
beregningsforudsætninger for at kunne afgøre, om vi kan virkeliggøre planen om at producere 
fjernvarmen lokalt”.  
 
Med sænkningen af elvarmeafgiften vejrer sælgerne af individuelle varmepumper morgenluft. Og 
sælgerne er for tiden fyr og flamme for at få boligejerne til at skifte fra fx gasopvarmning til 
varmepumper.  
 
Michael Høj-Larsen uddyber: ”Det boomer med annoncer for varmepumper. Men det er vigtigt at 
huske, at fjernvarmen fra Kerteminde Forsyning har meget lidt nedetid, og vi har bedre service 
døgnet rundt. Med vores fjernvarme slipper man også for at skulle finde plads til en varmepumpe, 
der fylder og støjer. Hvis jeg var boligejer i et naturgasområde, ville jeg vente nogle måneder med 
at overveje varmepumpe, til vi ved, om Kerteminde Forsyning lancerer helt lokalt produceret, grøn 
fjernvarme”. 
 
Budget ’21 for forsyningen medfører en stor lettelse for erhvervslivets muligheder for at komme af 
med affald på genbrugspladserne. Hidtil har man selv skullet foretage indtastninger og betalinger 
ved et panel. I 2021 indføres automatisk fakturering via brugervenlig nummerplade-scanning. 
 
Hans Luunbjerg fortæller: ”Forsyningen ønsker at være attraktiv for erhvervslivet. Det opnår vi 
blandt ved at gøre det nemt at komme af med erhvervsaffald. I 2021 er det slut med at skulle lede 



Kerteminde forsyning A/S CVR: 32079253 

 

 

 

Yderligere oplysninger 
 

Hans Luunbjerg 
Bestyrelsesformand 

Michael Høj-Larsen 
Direktør 

 

Pol-hlu@kerteminde.dk 
20 43 80 39 

 

mh@kertemindeforsyning.dk 
21 24 56 90 

 

efter genbrugspladsens betalingspanel, hvor man skal finde hoved og hale i betegnelser for 
affaldstyper og mængder. Vi har lige en indkøringsfase med det nye system. Men derefter vil 
oplevelsen være helt strømlinet med en nummerpladescanner, som så danner en faktura, uden at 
man behøver gøre noget som helst.” 
 
 
Fakta om det nye betalingssystem for erhvervskunder 
 

• Kræver ikke tilmelding (åbning af port til Kerteminde Genbrugsplads uden for bemandet 
åbningstid kræver dog stadig gratis tilmelding på www.kertemindeforsyning.dk). 

• Man skal ikke gøre andet end at køre ind og smide affald i rette container. 
• Overgangsordningen starter 1. januar 2021.  
• Systemet ventes implementeret fuldt ud første halvår 2021.  
• Enhedspris på 150 kroner pr. besøg uafhængigt af køretøj, affaldsmængde og affaldstype.  
• Farligt affald og elektronik kan stadig kun afleveres, mens pladsen er bemandet.   


