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Oversvømmelser og overløb af spildevand: 
 
Kerteminde Forsyning sætter i budget ’22 turbo på investeringer mod 
konsekvenser af klimaforandringerne 
 
De fleste kan sikkert huske de voldsomme skybrud, der ramte Kerteminde og en række andre byer i 
sommer. Resultatet var oversvømmede veje, huse og kældre. Beredskabet måtte tilkaldes akut. Og en 
mængde urenset spildevand måtte ledes kontrolleret ud i Kerteminde Fjord og Storebælt. Tilbage stod 
indbyggerne med bekymringer, udgifter og besvær. 
 
Kerteminde Forsyning har sammen med sin ejer, Kerteminde Kommune, bolden i forhold til at mindske 
følgerne af klimaforandringerne. Det kræver store investeringer, hvorfor priserne på 
spildevandsområdet hæves til næste år. For en gennemsnitlig husstand stiger den samlede årlige 
omkostning for spildevand med knap 1.200 kroner. Investeringsrammen på spildevandsområdet kan 
dermed hæves med 35% til ca. 50 mio. kr. om året.  
 
Bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning, Hans Luunbjerg, fortæller: ”Vi kan se ind i en fremtid, 
hvor ekstreme vejrsituationer som dem i sommer vil opstå hyppigere og overbelaste vores systemer 
og vandmiljøer. Spildevandsprisen hæves i 2022 for at sætte turbo på investeringer, så vi kan sætte 
effektivt ind med klimasikring og bekæmpelse af spildevandsoverløb. Kerteminde Forsyning har 
gennem flere år har været fynsmester i lave spildevandspriser. Til næste år er vi næst billigst.” 



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 

  

 

 

Investeringerne vil blandt andet udmønte sig i opdeling af kloakkerne i to strenge, så regnvand, som 
jo ikke skal renses, ledes ud i naturen uden om spildevandssystemet, som dermed belastes mindre. 
Desuden er forsyningen i gang med at ’strømpefore’ kloakrør i Kerteminde midtby. Strømpeforing 
giver eksisterende kloakrør en ny, indre beklædning, så levetiden forlænges markant, og uden at 
forsyningen skal grave det halve af byen op.  
 
Kerteminde Forsyning vil arbejde for at mindske CO2-udledninger. Eksempelvis tilbydes kunder i 
Munkebo, som nu fyrer med naturgas, inden længe at komme med på fjernvarmen.  
 
Direktør for Forsyningen, Michael Høj-Larsen: ”Vi åbner snart for, at de gasopvarmede boliger i 
Munkebo kan blive tilmeldt det, vi kalder Fremtidens Fjernvarme. Gas- og oliefyr skal være udfaset 
senest 2030. Og vi mener, fremtiden tilhører fjernvarme, fordi den er billig, bekvem og mere 
klimavenlig end alternativerne.”  
 
Forsyningen budgetterer med at kunne sænke vandprisen til næste år med 4,5%. Fjernvarmeprisen 
forbliver uændret.  
 
Prisen for renovation stiger samlet set med 170 kroner i sidste kvartal af 2022. Fra sidste kvartal af ’22 
skal kunderne nemlig sortere plast, mad- og drikkekartoner og farligt affald hjemme.  
 
Michael Høj-Larsen fortæller: ”Stigningen på renovation i sidste kvartal af ’22 kommer af, at vi til næste 
efterår starter med at udvide affaldssorteringen. Kunderne får en tredje spand til plastic og mad- og 
drikkekartoner plus en lille kasse til farligt affald. Vi kender ikke renovationsprisen for det første hele 
år med disse nye beholdere, som så er 2023.”    
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