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Nu kan du (endelig) tilmelde dig fjernvarmen i Munkebo  
 
Kerteminde Forsyning er nu klar til at tage imod tilmeldinger til fjernvarmen fra boligejere i et stort 
område i Munkebo, hvor der nu primært opvarmes med gas.  
 
Tilmelding foregår på denne hjemmeside: kertemindeforsyning.dk/fremtidens-fjernvarme 
 
Her kan man bruge søgefeltet til at se, om ens bolig kan tilsluttes, og hvor meget, man slaw-på-
tasken kan spare ved at skifte fra gas. Hjemmesiden giver også et overslag over, hvor meget man 
skal betale forsyningen for at blive tilsluttet fjernvarmen.  
 
Direktør for Forsyningen, Michael Høj-Larsen, fortæller: ”Vi har valgt, at alle tilmeldinger til 
fjernvarmen skal ske via kampagne-hjemmesiden. Det har vi valgt for at effektivisere 
sagsbehandlingen så meget som muligt og speede projektet mest muligt op til gavn for de mange 
håbefulde kunder. Man kan også finde svar på mange spørgsmål på denne hjemmeside.”  
 
Forsyningen modtager i disse dage mange henvendelser fra boligejere, som er godt trætte af de høje 
gaspriser.  
 
Bestyrelsesformand Hans Luunbjerg uddyber: ”Vi skal op på 46 procent tilmeldinger i Munkebo, for 
at fjernvarmeprojektet hænger sammen. Interessen for fjernvarme er traditionelt stor. Men nu er 
interessen enorm på grund af Putins grusomme krig i Ukraine og al den nervøsitet om fremtiden og 
gaspriserne, den har medført. Så jeg er sikker på, at vi hurtigt passerer de 46 procent.”  
 
Han tilføjer: ”Det handler ikke kun om at importere så lidt russisk gas som muligt og få en lavere pris 
for at varme sin bolig op med fjernvarmen. Det handler også om, at fjernvarmen er en vigtig faktor 
i den grønne omstilling.”  
 
Få at få sat skub i tilmeldingerne ind, sætter Forsyningen en tilslutningsrabat på 5.000 kroner på 
højkant til alle de kommende varmekunder i projektområdet i Munkebo, som siger ja inden 
udgangen af året. Men det er vigtigt at understrege, at jo hurtigere, Forsyningen får tilmeldinger, 
des hurtigere kommer projektet i gang. Så tal med naboerne, om de ikke også burde se at springe 
med på toget.  
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