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Nu kan Marslev og Birkende-Nonnebo snart sige ja til fjernvarme 
 
Sammen med sin rådgiver, COWI, har Kerteminde Forsyning nu slået to tykke streger under, at det giver 
rigtig god mening for boligejerne i Marslev og Birkende-Nonnebo at skifte til fjernvarme. Der er udsigt til 
store besparelser for de kommende kunder i områderne. Og Forsyningen har nu indsendt planerne til 
godkendelse hos Kerteminde Kommune.  
 
Formand for Kerteminde Forsynings bestyrelse, Hans Luunbjerg, udtaler: ”I tider som disse med 
uforudsigelige gaspriser, inflation og krig i Europa er jeg glad for, vi inden for en overskuelig tid kan skrive 
under på fjernvarmetilslutninger med boligejerne i Marslev og Birkende-Nonnebo. Vi kan give dem et 
godt tilbud, som på alle måder er langt bedre end alternativet.”  
 
Næste step er, at Kerteminde Kommune skal sige ja til forsyningens planer. Og så skal et økonomisk 
tilskud fra Energistyrelsen på plads. Dernæst forestår det allervigtigste: At boligejerne siger ja til 
fjernvarmen. 70 procent skal sige ja, før projektet kan gennemføres.  
 
Michael Høj-Larsen, direktør for forsyningen, uddyber: ”Det øjeblik, vi har kommunal godkendelse og 
Energistyrelsens tilskud på plads, skriver vi direkte ud til boligejerne i Marslev og Birkende-Nonnebo. Vi 
vil fortælle dem, at de nu kan få tilbud på fjernvarme fra os, og hvordan de skal gøre. Og vi håber, 
naboerne vil snakke sammen, som det også er sket i Munkebo, hvor en facebook-gruppe virkelig har øget 
interessen for fjernvarmen.” 
 
COWI-rapport giver udsigt til store besparelser for dem, der tilmelder sig fjernvarmen 
Rapporten fra COWI viser besparelser i omegnen af 2-3.000 kroner på varmeregningen og markant 
mindre behov for låneoptag, hvis man vælger fjernvarme frem for individuel varmepumpe.  
 
Michael Høj-Larsen forklarer: ”I gennemsnit vil boligejerne i Marslev og Birkende-Nonnebo kunne spare 
2-3.000 kroner om året ved at vælge fjernvarmen holdt op imod den individuelle varmepumpe. Folk skal 
heller ikke ud og låne så mange penge, hvis de vælger fjernvarmen. COWI’s beregninger viser, at 
låntagning til varmepumpen er 2-3 gange større end til fjernvarmeinstallationen.”  
 
Han konkluderer: ”Desuden kommer fjernvarmen med de fordele, at den er lydløs, bekvem og 
driftssikker.” 
 




