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Budget ’23 forsyningen vedtaget: Ro på priserne – bortset fra fjernvarmen  
 
Tidligere på året måtte forsyningen melde ud via brev til fjernvarmekunderne, at prisen for 
fjernvarme stiger gennemsnitligt 2.360 kroner for hele 2023. Nu er der godt nyt på vej om de tre 
øvrige ydelser fra Kerteminde Forsyning – vand, spildevandshåndtering og tømning af 
skraldespande. Bestyrelsen har vedtaget, at prisen for drikkevand holdes uændret, prisen for 
spildevand falder, og prisstigningen for den udvidede affaldsordning holdes minimal.  
 
Bestyrelsesformand Hans Luunbjerg: ”Inflation på fødevarer, uforudsigelige og ofte stigende 
energipriser, Putins overgreb på Ukraine – der er rigeligt med problemer i verden. Men vi skal også 
huske de gode ting.”  
 
”Forsyningen har rum i økonomien til det nødvendige arbejde for CO2-reduktioner og klimasikring. 
Vores mål er, at forsyningen er klimaneutral i 2030. Vi ser både ind i en lavere pris for spildevand, 
uforandret pris for drikkevand og en svag stigning for at få tømt skraldespande, som dog er mindre 
end man kunne have forventet.” 
 
Michael Høj-Larsen tilføjer: ”Vi har formået at skrabe økonomien på affaldsområdet helt ind til 
benet, samtidigt med at vi overholder de nationale regler. Vi har udvidet vores service med en ny 
spand til plast og kartoner. Og i 2023 kommer der en rød miljøkasse til farligt affald og en 
henteordning for tekstilaffald. Og vi kan gøre det for under 35 kroner ekstra om måneden for langt 
de fleste husstande.” 
 
Fra 2023 indsamler Kerteminde Forsyning 10 affaldstyper ved hjemmene. Det betyder, at behovet 
for at køre på genbrugspladsen bliver markant mindre, og genanvendelsen øges. Siden 2019 har 
man også kunnet tilmelde sig at få hentet haveaffald hjemme. 
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Fakta:  
Prisudvikling 2022 → 2023 for en standardhusholdning 
 
 

 Årsudgift 2022 Årsudgift 2023 Udvikling ’22 → ’23 
Vand 3.605 kr. 3.605 kr. Uforandret pris 
Spildevand 7.168 kr. 6.901 kr.  Fald på 267 kr. 
Tømning af skraldespande 
og adgang til 
genbrugsplads/genbrugsøer 

 
3.668 kr. 

 
4.080 kr. 

 
Stigning på 412 kr. 

Varme 12.705 kr. 15.060 kr. Stigning på 2.360 kr. 
 
Forudsætninger: Standardhus på 130 m2. Vandforbrug 160 m3 vand. Affaldsordning: 3 styk 240 L spande. Varmeforbrug 
18,1 MWh og 500 m3 cirkuleret fjernvarmevand.  


