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Bæredygtige løsninger kunne føre til et eksporteventyr til resten af verden.
Lidt ligesom vi har haft med vindmøller. Der er intet magisk ved at det er
Danmark, der har den teknologi. Det er fordi man har støttet op om det,
og man har villet det langt tilbage.

Jan Madsen, professor og vicedirektør
ved DTU Compute og deltager ved innova-
tionsturneringen
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https://videncenter.kl.dk/
https://videncenter.kl.dk/
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Hvert skridt nytter, stort eller lille. For når vi puljer vores bestræbelser, så
sker der noget.
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https://digitaliseringskataloget.dk/om-den-f%C3%A6lleskommunale-infrastruktur#
https://kombit.dk/flis
https://kombit.dk/bbr
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https://www.kl.dk/forsidenyheder/2022/marts-2/middelfart-kommune-vinder-kl-s-nye-klimapris/
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https://videncenter.kl.dk/teknologier/kommunernes-teknologiradar/
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Fra venstre til højre: Frans Hammer, Kristine Stenhuus & Poul Ditlev Christiansen
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Idéernes rejse: fra den individbaserede idé til den kollektivt trykprøvede idé

Illustrationen ovenfor viser, hvordan den indledningsvise idégenerering resulterer i et hav
af ideer.

I takt med at runderne afvikles bliver der selekteret i idéerne, fordi deltagerne skal
udvælge idéer. Samtidig med at der tyndes ud i antallet af idéer bliver de tilbageværende
idéer - dem som deltagerne vælger - udvidet med flere informationer og perspektiver. Det
er derfor at størrelsen af papiret vokser som runderne afvikles, fordi det kræves af
deltagerne, at de hele tiden arbejder videre med deres idéer.

Første runde Anden runde Tredje runde
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Idé tilføjes til idémarkedet, hvor deltagere
senere frit kan låne hinandens idéer for at
berige dem med egne inputs
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Finaleidéerne og den vindende idé

De over hundrede idéer var ved udgangen af dagen blevet udkrystaliseret til seks
finaleidéer. Idéerne blev som den sidste stresstest pitchet foran dommerpanelet, der
forinden finalen havde siddet i samråd og forberedt kritiske spørgsmål til idéerne.

Hver gruppe fik tre minutter til at pitche deres idé.

Finalisternes idéer lød som følger:

Gruppe 1: Local Energy Storage System (LESS): digital andelsbevægelse, der går fra global
til lokal.

Gruppe 2: CO2-selvangivelse: fra verdensmål til nærhedsmål.

Gruppe 3: Standardisering af data (energi, IoT & API).

Gruppe 4: Bæredygtig matchmaker.

Gruppe 5: Min klima-app: samlet overblik over alt forbrug for den enkelte borger.

Gruppe 6: WeBike: cykelapp, der motiverer børn til at tage cyklen.
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Tredje runde blev afsluttet med finale pitches foran dommerpanelet og de
resterende deltagere. Her blev idéen fremlagt og udfordret
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Den endelige vinder blev idéen med titlen “Min klima-app” udarbejdet af gruppe 5.
Gruppen fik af dommerne ros for at have godt øje for de respektive vurderingskrav, og fordi
at idéen især havde stort potentiale når det galt realiserbarhed.

Adspurgt om, hvorfor dommerne netop havde valgt denne idé udtalte en af deltagerne fra
den vindende gruppe:

Generaliserbarhed og finansiering, det er nok der, hvor den rammer lidt højere
end mange af de andre [...] Det handler også om at borgeren ikke selv skal til
at gøre noget. Det bliver givet ud til dem, så de bliver nødt til at tage stilling
til det, i stedet for det er noget man skal opsøge

Gruppen mente at potentialet for idéen kan være rigtig stort, samtidig med det relativt
hurtigt kan realiseres:

Det kan jo gøres for relativt få penge. I hvert fald lokalt har vi alle data - el,
vand, varme og affald. Og med muligheder for at taste ting ind omkring mad
og tøj, så bliver det pludselig meget data tilgængeligt

Alle finaleidéernes pitchpapirer kan læses under bilag til slut.
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Konklusion for dagen

Som Hernings Borgmester Dorte West indledte med: ”Hvert skridt nytter, stort eller lille”.

Turneringens tema var ambitiøst og forventningerne høje i DGI-huset i Herning. Alle ville
gerne bidrage til at løse verdens største problem – CO2-forureningen, og resultatet af
turneringen viste, at en lille smule forandring er et skridt i den rigtige retning.

Turneringens tema
Af de over 100 idéer der blev genereret på dagen, var der mange der vil kunne bidrage reelt
til at reducere CO2-udledningen gennem udnyttelse af data og digitalisering på nye måder,
samt ny viden etableret i regi af forsyningssektoren.

Ideerne har været igennem en bearbejdningsproces, så de er i en form, hvor de frit kan
arbejdes videre med og vil nu blive offentliggjort bl.a. i KL’s videnscenter. Her håber vi på,
at andre kommuner og leverandører vil realisere flere af ideerne i andet regi, og senere
offentliggøre løsningerne, så alle kan få inspiration og måske mulighed for at udbrede dem
i egen kommune.

Turneringens proces
KOMBIT har i samarbejde med Gametools A/S udviklet innovationsturneringen som er
baseret på et innovationskoncept udviklet af Christian Terwiech og Karl T. Ulrich, der begge
er professorer fra Wharton School of University of Pennsylvania.

Turneringen startes med en indledende idéskabelse som er en styret brainstorm, hvor
deltagernes fagligheder og personlige erfaringer skaber et stort antal idéer. Det innovative
element i turneringsformen bliver først rigtig sluppet løs når deltagerne finder sammen i
grupper efter idéerne er gjort offentlige for resten af deltagerne.

Herefter bliver spillerne udfordret på forskellige perspektiver. Eksempelvis
vurderingskriteriet ‘Hvordan finansieres ideen?’, hvilket sker for at trykprøve om idéen er
økonomisk bæredygtig på et tidligt stadie, og derfor måske umulig at realisere. På den
måde vil spillerne gennem hele forløbet blive udfordret og blive tvunget til at tage stilling
til flere forskellige perspektiver, der enten styrker eller svækker idéen.

Når spillet er ved sin afslutning pitcher spillerne i deres respektive gruppe deres stærkeste
idé for et dommerpanel, som vil udfordre på baggrund af nyhedsværdi, realiserbarhed og
økonomi. Den bedste idé udvælges og kåres som vinder af turneringen.

Turneringens resultater
Der blev produceret over 100 forskellige idéer, hvoraf mange umiddelbart kan give
inspiration i andre sammenhænge. I bilag 1 er samtlige ideer dokumenteret og ikke mindst
kategoriseret ud fra et antal overskrifter og tematikker.

Finaleideerne dokumenterede alle på hver sit område indsigt og viden, der vil kunne
sættes i spil ved en efterfølgende realisering af ideerne. Og netop viljen og evnen til at gå
videre med de vindende idéer er hvad der løfter denne innovationsturnering fra blot at
være en ”god og spændende dag” til at blive et koncept der vil kunne gøre en forskel for
deltagere og arrangører. Som tidligere nævnt har KOMBIT og Herning Kommune aftalt at
arbejde videre med et projekt funderet omkring vinderidéen ”Min Klima-app”. Der pågår
allerede drøftelser med interesserede projektparter.
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De næste skridt
KOMBIT vil gennemføre mindre ændringer i selve konceptet der ikke virkerede helt efter
hensigten, og ellers udbrede spillet internt som led i at skabe input til videreudvikling af
de løsninger som KOMBIT drifter for kommunerne. Her vil de kommunale styregrupper med
fordel kunne inviteres til at deltage i en turnering.

KOMBIT vil desuden arbejde videre med udbredelsen af innovationsturneringen til
interesserede kommuner. Tanker vedrørende dette arbejde er ikke afsluttet, men allerede
nu er der mange forslag til hvorledes dette kunne ske, så efter bedste overbevisning var
denne turnering ikke en enlig svale.

Herning Kommune vil etablere et Teknologi Forum, hvor vi på tværs af forvaltninger vil
samle de ideer, som er kommet og lave en vurdering af, hvilke af de ideer vi kunne tænke
os at arbejde videre med på lokalt plan.

Herning Kommunes Teknologi Forum vil bestå af innovative medarbejdere og ledere på
tværs af forvaltningerne og vil tage udgangspunkt i KL’s Teknologiradar, samt det allerede
etablerede samarbejde i GovTech Midtjylland (16 kommuner og Region Midt er gået
sammen om fælles udvikling af teknologiløsningerne).

Desuden så vil Bæredygtig Herning blive en del af Teknologi Forum, så vi sikrer fokus
blandt andet er på at skabe en mere bæredygtig fremtid til gavn for borgere og
virksomheder i Herning Kommune.

Afslutningsvist vil vi gerne takke for din aktive deltagelse i innovationsturneringen, og vi
håber, at du har lyst til at følge med i det kommende arbejde med at realisere ”Min Klima-
app”. Yderligere, hvis du selv vil være interesseret i at indgå i projektet, hører vi meget
gerne fra dig.

Afslutningsvis kommer her et citat fra en deltager på dagen. Udtalelsen formår at binde
sløjfe om mange af konklusionens pointer omkring temaet, spillet og opbygning af dagen.

Med venlig hilsen

Jens Kastenskov Poul Venø
KOMBIT Herning Kommune

Jeg synes det er fint, at man ikke bare lufter ideer, men man faktisk får en
masse feedback meget hurtigt - man får hurtigt testet af om tingene er
gangbare. Man bliver tvunget til at lave de nødvendige overvejelser.
Metoden med at spille kan jeg også godt lide, det giver noget andet. Det
med rollerne er især fint, for selvom man kommer lidt under pres nogle
gange, så fungerer det faktisk rigtig fint, fordi det igangsætter ting. Og jeg
tænkte ellers: "Gud, jeg har jo slet ikke nogle ideer omkring klima og
bæredygtighed". Men på den her måde kan man egentlig godt få nogle ideer
og være med på at udvikle ideer, også selvom man ikke har det store
kendskab. Og det tænker jeg i hvert fald godt vi kan bruge i vores kommune,
for hvor stort er kendskabet til data? Men man behøver jo slet ikke at vide
særlig meget om data for at komme med ideerne. Hvis man bare kender til
nogle udfordringer, så tager spillet over og idéerne flyder.

“
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Bilag 1: Overblik over idéerne

213

Digitalt overblik

Overbliksløsning til at øge kendskab til de bedste og mest modne teknologier

App, der viser CO2 indvirkning ved at tage bussen fremfor bilen

App, der samler borgerens information ét sted

Overblik, der kan give borgeren et her-og-nu-indblik i CO2-aftryk

National digital samtykke-platform, der kan gøre det lettere at hente forbrugsdata fra tredje
parter uden samtykke

MitCO2: samlet overblik med data fra bolig, transport og individuelle valg. Borgerdrevet
udvikling

Samlet overblik, der giver borgeren indsigt i energiforbrug og måler det op imod andre
borgeres

Samlet overblik, der giver applikerbare løsninger til, hvordan man forbedrer det

One-stop-shop for data: én indgang for al ens data

Standardisering af data, der kan samle ens data i ét overblik

Min klima-app

Apps der samler ALLE klimaapps under sig, og udstiller dataen enkelt

Øget mærkning af varer med borgerapp, der hurtigt kan scanne dine varer og give billede af
dit klimaaftryk

Digitalisering

Værktøj til planlægning af ruter – en slags flextrafik, der anskueliggør den mest CO2-venlige
rejseplan

Nytænkning af dataspaces og datastandarder for at løse at data ikke kan snakke sammen

Digitalisering skal fremme den optimale udnyttelse af kapaciteten af vand- og
spildevandsanlæggene (IoT, machine learning m.m.)

Synlig CO2 + CO2 kæder: Gør det lettere at energioptimere gennem overblik ift specifikke
opgavers belastning. Mange offentlige muligheder anvender private underleverandører, men
har ikke overblikket over deres CO2 forbrug. Der kan bygges en OIO-UBL-decifrator, der laver
kædeansvars- og CO2-analyser

Flydende trafik. Intelligent trafikregulering.

Indfør sensorer i de ældres hjem ift. fald, registrering af aktivitet, trivsel og tryghed

Protokol for energidata for IoT-sensorer og bygningsrelaterede sensorer, så data er
sammenlignelig

Integration af energidata på den fælleskommunale infrastruktur (samarbejde med lokale
energiselskaber)

Intelligent styring af forbrug lokalt og nationalt

Digitalt ressourcepas til bygninger

Bedre plads til naturen i Danmark gennem forbedring af vidensdeling fra det offentlige til
landmændene

2221
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Digitale andels- og deleløsninger

Registrering af samkørsel hos kommunerne mhp. at øge samkørsel

GoMore-ordning for ansatte med særlige belønninger for at nudge

Løsning, der skal bruge data og adfærdsmønstre til at effektivisere delebilstanken

El-cykel-flåde: udskift flere af kommunernes køretøjer i midtbyen med en el-cykel

Uber-lignende transport med fokus på deling og CO2-reduktion

Digital andelsbevægelse, der går fra global til lokal: energi skal produceres og forbruges
lokalt

Klog transport: bedre udnyttelse og brug af færre ressourcer

Borger medfinansering af initiativer med potentiel upside for borgeren.

Offentligt digitalt byttemarked til mindskelse af spild. Data om affald evt. Koblet med
relevante løsninger. Alt for meget smides ud i dag, og nogle ting kan sælges på Facebook,
Den Blå Avis m.m.

Virksomhedsenergifællesskab, der optimerer lokalt forbrug. Ressource sharing

Hjemmearbejde

Forøgelse af virtuelle vaner, fx Teams, læring via skærme m.m.

Gulerod for at forblive digital efter covid-19: videomøder og digital træning skal forøges

Berigelse og udvikling af data og digitale værktøjer til at optimere work-from-home. Skal
reducere rejsetid

Uddannelse

Bæredygtighed som grundfag på alle uddannelser med kobling til fagområder og løsninger.

Gulerod for at forblive digital efter covid-19: videomøder og digital træning skal forøges

Berigelse og udvikling af data og digitale værktøjer til at optimere work-from-home. Skal
reducere rejsetid

Involvering af skoleelever til reducere energiforbrug i institutioner - fx via medansvarlighed
for lokalerne.

2222
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Datadrevne løsninger

Udbygning af et smartgrid-system, hvor samtidighedsfaktorer spiller ind og hvor drift m.m.
kan optimeres

Mulighed for husstande at frigive data om at de har fri kapacitet (fx ladestandere) som andre
kan købe adgang til

Private solceller udnyttes ikke nok i dagtimerne når folk er på arbejde, derfor skal strømmen
deles til det offentlige net

Virksomheder skal have adgang til kommunernes klimadata så de kan udvikle nye løsninger
til og for markedet

App der samler data om trafik, forsyningspriser m.m. i en samlet app, som borgere kan
anvende til mere bæredygtig adfærd

Synlig CO2: Data ift. transport til- og fra arbejde: det skal synliggøres, hvordan man kan
sænke sit CO2-aftryk gennem alternativer. Gør det lettere at energioptimmere gennem
overblik ift. specifikke opgavers belastning (dashboards, apps m.m.)

Data fra SOSU'ers mobiler skal bruges intelligent til at optimere besøg

Intelligent styring af husholdningen

Data på madspild i kantiner mhp. Optimering af Too Good to Go-konceptet.

Energidata skal være tilgængelig for både de små og store aktører med henblik på innovation

Udvekslingsmekanisme af data på tværs af sektorer med henblik på nedbringelse af forbrug.
Fælles datawarehouse.

Droner til at indsamle data om hvor der skal sættes ind ift vores fjorde

Nudging

Data- og digital nudging til at bevidstgøre det overforbrug af bil som primær personligt
transportmiddel

Dataopsamling som værktøj til optimering af drift, herunder også til at handle proaktivt

Klimaregnskab om husstand i e-boks med anbefalinger til energioptimering (øget
dataforbrug)

Manglende incitament for borgere til at spare strøm: øget data tilgængelighed for borgers
indsigt i realtime data - belønning via skattefordel

App, der dagligt formidler forbrug til borgeren: "I dag har du brugt 200 L vand; 20% mere end
du plejer".

Data om elpriser og els CO2-udledning for de kommende dage gøres tilgængelig for alle
borgere via SMS eller app. Skal føre til konkret handling

Formidlingsmekanisme til borgeren, der viser hvornår han/hun bruger grøn energi. Kan
fungere via målernummer + API, som kan sætte gang i tøjvalg, biloplader mv., når grøn energi
er til rådighed.

Datanudging som værktøj til adfærdsændring hos borgere: Skub data ud til borgeren: "Kære
X, venter du til kl. XX med at vaske kan du se frem til en besparelse på Y kroner"

WeBike: Flere og flere børn bliver kørt i skole, til fritidsaktiviteter osv. Det giver et stort CO2
aftryk og har påvirkning af børns aktivitetsniveau. Vi vil udvikle en cykelapp til brn, der
motiverer dem til at tage cyklen. Appen er formet som et spil, hvor GPS-data, sensorer og AR
kan bruges til at give den ultimative oplevelse. Her kan børnene opnå points, skins og se fede
features.
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Nudging

El-ladestandere skal give bonus for opladning på særlige tidspunkter – mhp. Forskydning af
forbrug Fælles datawarehouse.

Gamification af egen omstillingsmulighed ift grønne valg (det skal gøres nemmere at kunne
træffe det grønne valg)

Etablering af fjernvarmepulje, der bygger på samme principper som bredbåndspuljen.

CO2-kvote: du får en kvote om året, du frit kan fordele henover bil, hus etc. Med belønning
for overholdelse som incitament

Oversigt over eget forbrug og nudging via SMS

En samlet kontrakt mellem borger, virksomheder og kommuner: Man selvangiver sit
forventede årsforbrug baseret på en kommerciel "borger CO2"-pris med mulighed for at
virksomheder, borgere osv., selv kan udpege indsatsområder og indrapportere. Borger kan
vinde 200.000 kr., hvis de når målet.

Matchmaking

Tinder-baseret platform for projekter og interessenter: pitch din ide og en virksomhed swiper
på din ide. I matches på baggrund af fælles interesse.

Format hvor man som borger eller virksomhed kan aflevere sine grønne eller bæredygtige
ideer for udvikling, og hvor virksomheder kan få afprøvet sine ideer til nedbringelse af CO2.
Hensigten er fællesskab for sparring.

Bedre involvering af startup miljøer i udvikling af fælles løsninger - fx via Hackatons og
borgermøder

2224

Energilagring og energiteknologi

Lokal batteribank til opbevaring og brug i lokalt og afgrænset geografisk område

Bedre håndtering af overskudsenergi via batterier, reservoirs m.m.

Bedre udnyttelse af eksisterende batteriinfrastruktur til energilagring

Batterier er ineffektive. Derfor: Benyt trykluft som energilager ved at sænke beholdere ned i
dybt hav og benyt trykket til at etablere højt tryk.

Batterier til offentlig belysning, der oplades af solen

Energiudvinding af termisk energi fra bygninger, mursten, vinduer og vejbelægninger

Målrettet arbejde med at indfrie det fulde potentiale af deep learning og edge computing

Bedre udnyttelse og realisering af kendte teknologier, der er ved at være klar
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Infrastruktur

Skift fra asfalt til grus mhp. optimering af håndtering af regnvand

Husstande kan ikke dele overskudsenergi mellem hinanden. Det skal være muligt at sælge
overskudsstrøm til hinanden.

Solceller på private hustage som den af samlet infrastruktur

Nedskalering af vindmøller, der kan indpasses i en borgerplan

Systematisk opsamling og anvendelse af regnvand mhp. Mindsket forbrug af drikkevand

Data om el-ladestandere gøres offentligt tilgængelige så folk ikke kører forgæves +
automatisk gebyr hvis man spærrer uden at lade op

Digital børs til ressourceforbrug/forbrug ift. Byggeri

Eltog fra Herning centrum til Messecentret i lifthøjde - reduktion af taxaer, busser og private
biler

100% fjernvarme fremfor olie og gas. Estimeret besparelse: 10.000 ton CO2

Mikroforsyningsøkosystem der kan lagre overskuds el, varme lokalt og udnytte smart

Ændre byggemodningsproceduren, så forbrugsoverskud kan opbevares lokalt (el, vand og
varme)
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Bilag 2: Finalistidéerne på papir
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Gruppe 1
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Gruppe 2
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Gruppe 3
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Gruppe 4
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Gruppe 5

2230



2213

Gruppe 6
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Bilag 3: Deltagerliste for dagen
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Navn Titel Organisation
Mads Rieper Director Accenture

Thea Lyng Thomsen Direktør Bæredygtig Herning

Lars Gadegaard Senior projektleder DANVA

Mikkel Winther Director of Public Industry Devoteam (Creative Tech)

Josefine Steinfurth Studentermedhjælper DTU Compute

Thomas Vinther Andersen Teamleder Favrskov Kommune

Poul Venø It- og digitaliseringschef Herning Kommune

Bjarne Kallesø Udviklingskonsulent Herning Kommune

Henrik Obel Udviklingskonsulent Herning Kommune

Jesper Klausen Fagkoordinator - Energi og teknik Herning Kommune

Charlotte Hammelsvang Udviklingskonsulent Herning Kommune

Rasmus Svenstrup Projektleder for den bæredygtige
indsats

Herning Kommune

Jacob Høffer Larsen Specialkonsulent KL

Frans Hammer Director KMD

Charlotte Hylleberg Excluysive Business Developer KMD

Inge Speiermann-Vognsen Markeds- og innovationschef KOMBIT

Dorthe Andersen Forretningschef KOMBIT

Poul Ditlev Christiansen Markedsdirektør KOMBIT

Frederik Beyer Senior kommunikationskonsulent KOMBIT

Thomas Rysgaard Christiansen Administrerende direktør KOMBIT

Rikke Lock Energiplanlægger Middelfart Kommune

Rasmus Frey Sekretariatschef OS2 - offentligt
digitaliseringsfællesskab

Jon Løbner Projektleder Syddjurs Kommune

Lasse Ziska Programleder Syddjurs Kommune

Dorte Ougaard Projektleder Syddjurs Kommune

Michelle Juhl Ekstern konsulent Syddjurs Kommune

Gine Sølvsten Ekstern konsulent Syddjurs Kommune

Mie Weile Programdirektør og ph.d.-studerende Technical University of
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DIGITALISERING, DATA OG GRØN OMSTILLING

v. Thomas Rysgaard Christiansen, adm. direktør i KOMBIT



ADM. DIREKTØR I KOMBIT, 

THOMAS RYSGAARD CHRISTIANSEN



Vi kan løse udfordringer, 

når det gælder!

Udfordringerne skal løses 

i fællesskab

Digitalisering, data og  

teknologi er et af svarene

DIGITALISERING, DATA OG GRØN OMSTILLING



Udfordringerne er er til at få øje på!

Da det pludseligt gik stærkt under Corona epidemien 

var vi opfindsomme - vi tilpassede os, agerede hurtigt 

og bragte digital infrastruktur og nye 

samarbejdsformer i spil – vi var klart blandt de bedste!

FORTSAT EFFEKTIVISERINGSPRES

• Den demografiske udvikling /- udfordring
• Mangel på ressource 

• Sammenhæng på tværs af den offentlige sektor

• Krav om innovation i service og velfærd

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

• Økologi, grøn energi og genbrug af ressourcer
• Miljøbeskyttelse og klimasikring



Digitalisering, data og teknologi er 

afgørende for at nå klimamålene 

• Fokus på det digitale

• Data, Data, Data

• Teknologi – både eksisterende og nye



Udfordringerne skal løses i fællesskab

• Kommunerne og KOMBIT - har vist at vi har en 

god model og kan levere resultater sammen

• Vores fælleskommunale infrastruktur - et 

værdifuldt fundament når klimaopgaven skal 

løses

• Data er ”guld” også når det gælder klima -

Kommunerne og KOMBIT har et af de største 

datadepoter med adgang til bl.a. klimadata 

(FLIS og BBR)

• Løsningerne skal også findes i marked – Vi skal 

sammen forstå at udnytte vores samarbejde 

med leverandørerne for at sikre compliance og 

innovation



TAK!
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www.middelfart.dk

Energifællesskaber og datadreven 

kommuneinvolvering i Middelfart Kommune



www.middelfart.dk

Middelfart Kommune vandt prisen for aktivt at udvikle 
lokale energifællesskaber drevet af borgerne selv. 

Solcellepark
”Sol-Over-Brenderup”, der er en solcellepark opfundet, 
igangsat, drevet og ejet af borgerne i byen Brenderup. 

Fjernvarme
Landsbyen Føns har borgerne energirenoveret og etableret 
deres helt eget nærvarmesystem baseret på jordvarme og 
resttræ.

Klimaprisen 2022



www.middelfart.dk

Klimaregnskab



www.middelfart.dk

Status på energi

Fra DK2020 (december 2020): 
Naturgas: 4665
Oliefyr: 3199

Naturgas: 4348
Oliefyr: 2094

Det fylder! 



www.middelfart.dk

Strib

Røjle

Vejlby

Nørre Åby

Kauslunde
Båring

Gelsted

Brenderup

Gamborg

Skrillinge

EjbyFøns

Naturgas er fjernvarmeselskabernes 

hovedfokus. 

Problem: tid og ressourcemangel 

Ø-vængerne



www.middelfart.dk

Føns Nærvarme – danmarks mindste fjernvarmeselskab 

• Føns Nærvarme er en varmecentral med rør 
ud til potentielt 79 husstande 

• 47 tilsluttede husstande
• skrotning af 40 oliefyr og CO2-reduktion på 

over 280 tons CO2
• varmepumper, jordvarme og biomasse.



www.middelfart.dk



www.middelfart.dk

Sådan startede det..
• Rejsen startede i 2009 på borgernes klimatopmøde i Middelfart. 

• Byrådets og borgmesterens vision at hjælpe lokale projekter frem. 

• Føns: Bæredygtig landsby i 2010 

• Tæt kontakt med borgmester og klimachef

• Borgere og politikere på læringsture sammen for at finde modeller for grøn omstilling

• For at reducere landsbyens klimaaftryk blev det til et projekt om at lave landsbyens 
• Eget fjernvarmeværk. 



www.middelfart.dk

Hvordan?
Drivkraft og Motivation
Viljen til at gøre sin del for at mindske klimaaftrykket var og er drivkraften bag ildsjælene i 
Føns. For dem med oliefyr var der også en økonomisk fordel ved at skifte til den fælles 
varmeløsning.

Lokale forudsætninger
Et aktivt og tæt forbundet landsbysamfund har skabt grobund for etableringen af Føns 
Nærvarme.

Aktører og ressourcer
Et par ildsjæle drev projektet fremad med bred støtte i landsbyen og fra kommunen. I dag er 
der en aktiv bestyrelse og driftsgruppe, som får Føns Nærvarme til at fungere



www.middelfart.dk

Økonomi
Kommunal støtte og en no-cure-no-pay aftale finansierede forundersøgelser og 
projekteringen. Et kommunegaranteret lån finansierede varmecentralen og 
anlægsarbejdet. Forundersøgelse gik i gang i 2012. 

Tæt kontakt med 
kommunen, 
Hjælp til analyser og 
kontakt til rådgivende 
Ingeniørfirma som 
havde
ekspertise på området. 



www.middelfart.dk

Anlæg og drift
I 2015 gik anlægsarbejdet i gang, samme år kunne Føns nærvarme forsyne 
landsbyen med fjernvarme. 



www.middelfart.dk

Grunde til, at projektet lykkedes
Motiverede og vedholdende ildsjæle
• Ildsjæle som drev processen frem igennem flere år
• Drevet af en vilje til at lave lokale CO2-besparende løsninger

Kommunal opbakning
• Politisk opbakning fra borgmesteren og relevante udvalg i 
kommunen
• Aktiv kommunal klimachef, som fandt løsninger på fx 
finansiering af forundersøgelsen

Stærk sammenhængskraft
• Vant til at lave projekter sammen, såsom at oprette lokal 
børnehave og mange sociale aktiviteter som f.eks.  Fælles 
spisning. 



www.middelfart.dk

Kommunalt best practise

• Skab en bred politisk opbakning 

• Alloker ressourcer til at hjælpe borgerne 

• Giv forvaltningen brede rammer 

• Lyt og understøt borgernes ønsker 

• Arbejd i borgernes tempo og ikke i kommunalt tempo 



www.middelfart.dk

Sol over Brenderup 

Borgerdreven energiforsyning



www.middelfart.dk

Hvordan? 
Startede med borgermøde i 2018 (300 mennesker):

• Fra verdensmål til hverdagsmål

• Klimavision: lokalt produceret energi 

• En god portion iværksætteri og vilje

• Folkeaktier + medfinasiering



www.middelfart.dk

2 år fra idé til virkelighed
• Ikke skabe profit, men vil som by deltage i klimaomstilling
• Byen besluttede det

• Ikke nemt: én engang i kommunen (tæt sparringspartner)

• Tekniske del: planlægning,jord der er godkendt til solceller, VVM, 
tilslutningsmuligheder, salg af strøm og finansiering

• Samlede selv 1 mio ind via folkeaktier (ingen spurgte om afkast) resten (6 mio) af 
professionelle investorer som købte resten på byens vilkår 

• Selskabet etablerede og drifter i dag parken som dækker 1/3 af Brenderups el-
forbrug



www.middelfart.dk

Hvorfor lokalt ejerskab? 



www.middelfart.dk

Borgere fra Brenderup…

• Hvorfor ligger solcelleparken ikke 
tættere på byen 

• Vi ønsker ikke beplantning 
• Stolte af solcelleparken 
• Ønsker at gøre en forskel 

Store grønne omstillingsprojekter
Hvis kun nogle få får fordele af det, så forvinder 
opbakningen.

Få borgerne med på rejsen! 



www.middelfart.dk

Boliganalysen.dk 
– Middelfart Kommunes brug af værktøjet

DATA
– borgerrettet informationsindsats



www.middelfart.dk

Boliganalysen er et digitalt værktøj, der skal hjælpe kommunerne med at indfri 
potentialet for energibesparelser i private boliger og udlejningsejendomme.

Hvad er Boliganalysen?



www.middelfart.dk



www.middelfart.dk



www.middelfart.dk
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Borgerens side



www.middelfart.dk



www.middelfart.dk

• Hurtige kampagner 

• Hurtig kontakt til borgere via fletteværktøj og e-boks invitationer 

• Grundlag for borgermøder – målrettede invitationer

• Dør ind til sparenergi.dk,

• Måleværktøjer, sker der rent faktisk noget derude

• Erfaring med borgermøder: 
• Invitation på sociale medier
• Invitation i E-boks  

Hvad bruger vi det til? 



www.middelfart.dk

Nuværende koncept 

Fyraftensmøder 

Borgermøder invitationer i E-boks, kampagnesider – link til sparenergi.dk

Indhold borgermøde (tilpasset målgruppe og geografi) 
• Varmeplanlægning
• Energirenovering – intro til sparenergi.dk
• Kommunes arbejde med klimahandlingsplan 

Afprøvet forskellige modeller ift. kontakt: sociale medier, dagspresse, 
hjemmeside og e-boks. Spiller vejret også en rolle? E-boks vinder stort! 



www.middelfart.dk

Hvorfor planlægge? 

For mange varmepumper udhuler økonomien i fremtidige 
fjernvarmeprojekter!!
Borgerne skal vide hvad der kommer hvor og hvornår 
- og hvad de ellers har af muligheder. 
Og data er vejen frem...



www.middelfart.dk

Middelfart Fjernvarme (storebror)

Varme fra 

• TVIS transmissionsnet 

• Nørre Aby Kraftvarmeværk 

• Ejby Kraftvarmeværk 

Gelsted Fjernvarme (lillebror)

Varme fra 

• Flisværk

• CHS (affald) 

Føns Nærvame (efternøler)

• Træflis, 2 varmepumper, 10 km jordvarme 

Varmeplanlægning fylder meget for tiden…



www.middelfart.dk

Åbne land: 
• Varmepumper 
• Jordvarme 

Energifællesskaber
Pt. energifællesskab med over 100 
interesserede kigger på termonet i
Fjelsted-Harndrup på baggrund af 
Målrettet borgermøder



www.middelfart.dk

Det åbne land og små landsbyer, 
hvor fjernvarmen ikke kommer ud 



www.middelfart.dk

Hvad er SparEnergi.dk



www.middelfart.dk

Kampagneværktøj, målrettede kampagner, målrettet kontakt til borgere via e-boks, 
analyseværktøj, afrapportering

Ønsker: 
• Udvidelse med EL-data, bedre samspil med varmeplanlægning 

og energiplanlægning
• Virksomheder
• Bedre samspil med vores egne data – f.eks. Varmeforbrug
• Måle effekt over tid – f.eks. Nedgang af oliefyr i et givent område
• Flere energimærker derude i de danske hjem! 

Opsummering brug af data: 



www.middelfart.dk

Spørgsmål?
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667 respondenter 
fra 98 kommuner





















Hvilken teknologi har skabt størst værdi?

Teknologi Andel svar ud af alle 
teknologier

Videoløsninger 18,2%
Apps 14,2%
Robotic Process Automation 
(RPA) 11,0%
Cloud 9,0%
Sociale Teknologier 6,4%

Hvilken teknologi forventer I fremover vil skabe 
størst værdi?
Teknologi Andel svar ud af 

alle teknologier

Apps 11,8%
Videoløsninger 9,8%
Robotic Process Automation 
(RPA) 9,3%
Machine Learning 7,6%
Internet of Things (IoT) 7,1%
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Effektivitet Kvalitet Trivsel

Hvilken type værdi har teknologien skabt?

56% 24% 6%
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