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Forsyningen skriver under med det rådgivende ingeniørfirma Niras:  
Nu begynder arbejdet med at lave konkrete tidsplaner for fjernvarme i 
Munkebo  
 
 
Kerteminde Forsynings store fjernvarmeprojekt i Munkebo har taget et vigtigt skridt fremad. De 
kommende varmekunder i Munkebo sukker efter fjernvarmen – forståeligt nok med de priser, der 
hersker for el og gas. Og folk vil gerne vide, hvornår vi kommer til deres vej med gravemaskinen.  
 
Formand for forsyningens bestyrelse, Hans Luunbjerg, fortæller: ”Vi har nu fundet den rådgiver, der 
skal hjælpe med detaljeplanlægningen. Valget faldt på Niras, der har specialiseret sig i rådgivning 
inden for grøn omstilling. Vores mål er at være klimaneutrale senest i 2030, så vi er glade for at have 
en partner, der har netop grøn omstilling som kernekompetence”. 
 
Og det er ikke bare en støvet detalje, at rådgiveren nu er fundet. Det handler om at få lavet de kort 
og tidsplaner, som munkeboerne ønsker som svar på det helt simple spørgsmål: Hvornår kan vi få 
lagt fjernvarme ind?  
 
Direktør ved forsyningen, Michael Høj-Larsen, fortæller: ”Planen er nu, at kort og tidsplaner skal 
ligge klar i april. Vi lægger løbende al information ud på vores hjemmeside om fjernvarmen. Og alle 
i Munkebo, der har sagt ja til et tilbud om at blive tilsluttet fjernvarmen, får en mail med planerne.” 
 
Forsyningen er i gang med at konvertere boliger til fjernvarme i Munkebo i de tilfælde, hvor boligen 
ligger lige op ad hovedledningen. De øvrige boliger vil blive tilkoblet fra efteråret 2023. Hele 
projektet med at konvertere til fjernvarme i Munkebo vil forventeligt vare frem til 2026.  
  
Michael Høj-Larsen tilføjer: ”Vi gør, hvad vi kan for at speede projektet op. 60 boliger i Munkebo er 
faktisk allerede blevet koblet på fjernvarmen, fordi de lå lige op ad hovedledningen. Det er trekvart 
år før, vi havde sat dem i udsigt. Og der er gode udsigter for, at også Marslev, Birkende og Nonnebo 
kan komme med på fjernvarmen.”  
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Fakta: Status på udrulning af fjernvarme 
 

• I Munkebo har 894 boligejere ud af knap 1500 mulige sagt ja til fjernvarme.  
 

• 60 af dem er allerede koblet på. 
 

• Inden for få måneder vil Marslev, Birkende og Nonnebo få brev fra Forsyningen om, at de kan tilslutte 
sig fjernvarmen. Godkendelse fra kommune og Energistyrelse skal foreligge først, men er meget 
sandsynlig.  
 

• I alt har Forsyningen godkendte planer for 60 procent af alle boliger i kommunen, der kan skifte til 
fjernvarme.  
 

• I januar foreligger et screenings-resultat, der giver de overordnede billede for hele kommunen om, 
hvor fjernvarme giver mening – og hvor boligejerne vil skulle se sig om efter anden opvarmningsform 
end fjernvarme som alternativ til gas- eller olie. 


