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Vi må desværre hæve fjernvarmeprisen ekstraordinært i 2023 
 
Kære fjernvarmekunde 
 
Vi skriver til dig for at informere dig om, at du ligesom vores øvrige varmekunder desværre 
vil opleve en ekstraordinær prisstigning på fjernvarmen i 2023. Prisen for 1 MWh 
(megawatt-time) vil stige fra 400 kr. til 500 kr. Prisen pr. m3 stiger fra 3,75 kr. til 4,69 kr. Og 
målerabonnement pr. år stiger fra 730 kroner til 803 kroner.   
 
For et standardhus på 130 m2 vil dette alt i alt betyde en stigning på ca. 18,5 procent i 2023 
svarende til 2.360 kr. for hele året. For en standardlejlighed på 75 m2 vil det betyde en 
stigning på ca. 20 procent i 2023 svarende til 1.970 kr. for hele året. 
 
Beregningen bag disse eksempler er uddybet på bagsiden af dette brev.  
 
Fjernvarmen produceres af Fjernvarme Fyn på Fynsværket ved Odense. Kerteminde 
Forsyning køber varmen af Fjernvarme Fyn og sender den videre til blandt andet dig. Der er 
to årsager til den prisstigning, vores kunder vil opleve:  
 

På Fynsværket produceres vores fjernvarme af el-varmepumper og ved at brænde 
bl.a. affald, halm og kul af. Prisen for el og alle disse brændselsformer er steget 
kraftigt, ligesom det er sket med mange andre råvarer i samfundet. Det er den ene 
årsag til prisstigningen.  
 
Den anden årsag til prisstigningen handler om forsyningens selskabsøkonomi. 
Kerteminde Forsyning er et såkaldt hvile-i-sig-selv selskab. Det vil sige, at vi sender 
overskud tilbage til kunderne. I praksis er det sket ved at sænke MWh-prisen år for 
år. Vi er netop i år blevet færdige med at betale alt overskud tilbage til vores kunder. 
Derfor kan vi ikke dække stigningen i fjernvarmens produktionspris ind på anden 
måde end ved at hæve vores pris.  

 
Fjernvarmen er traditionelt den billigste og mest stabile opvarmningsform. Og det vil den 
også være i fremtiden. Vi er kede af den prisstigning, vi nu er tvunget til at varsle. Vi kan kun 
råde til, at du ser på dit forbrug. Der er mange gode råd herom på nettet.  
 
Venlig hilsen, Kerteminde Forsyning 
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Sammenligning af varmeudgift i 2022 i forhold til 2023 (inkl. moms) 
 
Din fjernvarmepris er sammensat af de individuelle beløb, du ser nedenfor. 
 

 2022 2023 
Pris pr. MWh Kr. 400 Kr. 500 
Pris pr. m3  Kr. 3,75 Kr. 4,69 
Målerabonnement pr. år Kr. 730 Kr. 803 
Arealafgift pr. m2 Kr. 22 Kr. 22 

 
 
Priseksempel for et standardhus på 130 m2  
Standardhuset bruger ca. 18 MWh pr. år og cirkulerer ca. 500 m3 fjernvarmevand.  
  
Den samlede udgift til fjernvarme vil således blive ca. 12.700 kr. i 2022. 
 
Det samme varmeforbrug vil betyde en samlet anslået varmeudgift på ca. 15.060 kr. i 2023. 
 
Den samlede udgift til varme stiger i dette regneeksempel altså med 2.360 kr., svarende til 
ca. 18,5 procent.  
 
 
Priseksempel for en standardlejlighed på 75 m2  
Standardlejligheden bruger ca. 15 MWh pr. år og cirkulerer ca. 430 m3 fjernvarmevand.  
 
Den samlede udgift til fjernvarme vil således blive ca. 9.990 kr. i 2022. 
 
Det samme varmeforbrug vil betyde en samlet anslået varmeudgift på ca. 11.960 kr. i 2023. 
 
Den samlede udgift til varme stiger i dette regneeksempel altså med 1.970 kroner, svarende 
til ca. 20 procent.  
 
 
 

Hver grad du sænker din rumtemperatur sparer 5% 
fjernvarme …  På nettet kan du finde mange andre råd om, 
hvordan du sparer på varmen og bruger den mest optimalt. 

 


