
 forsyning@kertemindeforsyning.dk 

 kertemindeforsyning.dk 

 Kohaven 12, 5300 Kerteminde 

 70 25 33 33 
 

      Kerteminde Forsyning A/S CVR: 32079253 - Se hjemmeside for privatlivspolitik 

 

Pressemeddelelse 
11. maj 2022 

 

 

 

Yderligere oplysninger  

Hans Luunbjerg 
Bestyrelsesformand 

Michael Høj-Larsen 
Direktør 

 

 

kejrup@kejrup.dk 
20 43 80 39 

 

mh@kertemindeforsyning.dk 
21 24 56 90 

  

Klimasikring og enorm interesse for fjernvarme afspejles i Forsyningens årsregnskaber 
 
Kerteminde Forsynings dugfriske årsregnskaber for 2021 viser et sundt og stabilt, lokalt funderet 
forsyningsselskab, som arbejder for sikre og forudsigelige rammer for indbyggerne i kommunen. Til 
det hører blandt andet udbredelse af fjernvarme og klimasikring.  
 
Fjernvarmens regnskab går i nul, og der vil således hverken blive opkrævet mere eller sendt penge 
retur til kunderne i 2022. Omsætningen er steget betydeligt på grund af løbende udbredelse af 
fjernvarme til nye kunder. 
 
Bestyrelsesformand Hans Luunbjerg udtaler: ”Jeg er meget tilfreds med Forsyningens stabile drift. 
For er der noget, vi alle har brug for i disse tider, så er det stabilitet og forudsigelighed. Vi oplever 
enorm interesse for at komme på fjernvarmen, som jo er en bekymringsfri opvarmningsform. Og jeg 
er glad for, at vi investerer så meget i klimasikring ved at modernisere kloaksystemet”. 
 
Spildevandsselskabet under Kerteminde Forsyning beholder sit overskud på 7 millioner kroner i 
selskabet. Det vil være med til at finansiere blandt andet renovering af utætte kloakrør, hvor 
regnvand siver ind, og på etablering af kloakseparering med regnvand i ét kloakrør, kloakvand i et 
andet. Regnvand behøver nemlig ikke renses og kan sendes ud i naturen uden om 
rensningsanlægget.  
 
Direktør Michael Høj-Larsen uddyber: ”For trekvart år siden stod mange boliger under vand, fordi et 
kolossalt skybrud overbelastede spildevandssystemet. Vi var desværre nødt til i nogle dage at lede 
urenset spildevand ud i Storebælt og i Kerteminde Fjord. Og Kerteminde Nordstrand kunne derfor 
ikke bruges et par dage. Klimaforandringerne gør, at den slags skybrud vil ske hyppigere. Og vi 
intensiverer derfor vores arbejde med at beskytte vandmiljøerne og mindske risikoen for folks 
boliger og pengepunge.” 
 
Michael Høj-Larsen: ”Vi er blandt andet i gang med at se på sommerhusområder, og til dels på gamle 
markdræn, hvor der er klare frugter for miljø og fællesomkostninger at høste. Visse sommerhuse og 
markdræn afleder store mængder regnvand ud i fælleskloakken uden at betale for det. Og det 
medfører at alle kunder får lov at betale gildet. Det er vi nødt til at gøre op med.” 


