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Fjernvarme på vej til kunder i Munkebo: Ansøgning til kommunen er 
sendt. 
 
Kerteminde Forsyning har ansøgt Kerteminde Kommune om at måtte tilbyde kunder med 
gasopvarmede huse at skifte til fjernvarme. Det gælder for foreløbig ét ud af fem potentielle 
områder: Munkebo Nord. Inden få måneder vil forsyningen tillige ansøge om at tilbyde fjernvarme 
i Munkebo Syd og Øst, samt i Marslev og Birkende-Nonnebo. Forsyningen skal nemlig have 
kommunal tilladelse, før kunder i de nye områder kan tilbydes at komme med på fjernvarme. 
 
Bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning, Hans Luunbjerg, fortæller: ”Varmepumpesælgerne 
har sat fuld skrue på at sælge folk individuelle varmepumper i de områder, hvor der nu er gas- og 
olieopvarmning. Jeg er glad for, vi nu har fået sendt den første af fem ansøgninger af sted til 
kommunen, så kunderne i de fem områder kan vælge fjernvarme, som er det klart billigere valg.” 
 
Interessen fra potentielle kunder for at skifte til fjernvarme har længe været der, og interessen er 
stigende. Opvarmningsform er blevet et varmt emne for boligejere.  
 
Direktør for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen, uddyber: ”Vi får løbende henvendelser fra 
folk, som overvejer at skifte til fjernvarme. Og vi kan med god grund mærke, at interessen er 
stigende. Frem for alt er fjernvarmen billig, lydløs og driftssikker. Desuden har vi lokalt funderet 
døgnservice indeholdt i prisen. Jeg kan kun opfordre til, at interesserede holder øje med vores 
hjemmeside og med postkassen. Når vi får tilladelse, vil vi nemlig starte en tilmeldingskampagne.” 
 
På Christiansborg har politikerne besluttet, at den halve million danske husstande med olie- eller 
gasfyr, skal skifte til grønne varmekilder inden 2030. Ikke mindst på den baggrund giver det god 
mening at tilslutte sig fjernvarmen, for fjernvarmen er klimaneutral i 2030.  
 
Hans Lunbjerg forklarer: ”Fjernvarmen er det trygge valg, du ikke behøver tænke på i det daglige. Vi 
vil inden 2030 stå med et klimaneutralt produkt, der samtidigt er den billigste opvarmningsform.”  
 
Kerteminde Forsyning vil på sin hjemmeside www.kertemindeforsyning.dk løbende informere nye 
varmekunder om, hvornår og hvordan de kan tilmelde sig og give detaljer om projektet.  

http://www.kertemindeforsyning.dk/
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Figur 1 De fem områder, Forsyningen ansøger Kerteminde Kommune om at måtte tilbyde fjernvarme i, er markeret med grønt. De 
tre af områderne ligger i Munkebo. I første omgang har Forsyningen ansøgt om tilladelse for Munkebo Nord. Maj/juni ansøges for 
de øvrige områder. Kerteminde Forsyning leverer allerede fjernvarme i områderne, der er markeret med rødt.  

Kerteminde Forsyning deltager i landsdækkende oplysningskampagne for fjernvarmen. Kampagnen rummer blandt 
andet en lille, lun film om fjernvarmen, som kan ses her: 
https://www.youtube.com/watch?v=IPIvu_53GZ8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=IPIvu_53GZ8&feature=youtu.be

