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1. Velkomst og præsentation

Sagsnr.: 2022-006780 Sagsbehandler: Helene Bjerre-Nielsen Åben

Præsentation:
Dette er det 2. møde i §17, stk. 4 udvalget om energibesparelser og energirenovering i bolig- og
bygningsmassen.

Referat fra det 1. møde er vedlagt til udvalgets godkendelse. Vedlagt er også præsentation fra
Middelfart Fjernvarme.

 

Forvaltningen foreslår:
At udvalget godkender referat fra mødet d. 9. maj 2022.

Sagsbeskrivelse:
Programmet for 2. møde er: 

1. Velkomst og præsentation 

Formanden byder velkommen og medlemmer, som ikke deltog sidste gang præsenterer sig selv.

 

2. Adfærd – kender du typen? (Elisabeth Tejlmann og Ulrik Heilmann)

Elisabeth og Ulrik deler erfaring med forskellige persontyper (boligejere og i forhold til
kommunikation). Hvad der skal til for at ændre folks adfærd og hvordan kommunikerer vi bedst.
Diskussion i udvalget om forskellige metoder og vejen videre.

 

3. Klimafolkemødet – hvordan bruger vi det? (Christa Boisen, KFM)

Christa Boisen, chef for Klimafolkemødet, kommer og orienterer om mulighederne på KFM.

 

4. Finansiering – hvilke muligheder findes og hvad skal der mere til? (Bjarne

Jacobsen)Hvorfor er det så nemt at låne penge til en bil og så besværligt at låne til
energirenovering? Hvad skal der til for at det bliver nemmere? Kan vi udvikle et pilotprojekt?
Hvem skal være med?

 

5. Opsamling og plan frem til kommende møde, samt forslag til temaer til det
kommende møde

Klar arbejdsplan frem til næste møde og prioriteret indhold af næste møde. Gerne noget
omkring fjernvarme og varme udenfor fjernvarmeområderne.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Energirenoveringsudvalget den 7. juni 2022

Side 1



Bilag:
Referat ERU d. 9.5.22_udkast
ERU d. 9.maj 2022_Middelfart fjernvarme

Beslutning:
Dagsordenen blev justeret, da Lars Mejsner ikke deltog i mødet, og derfor ikke kunne
præsenteres.
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1 REFERAT ERU D. 9.5.22_UDKAST



 

REFERAT  

§ 17, stk. 4 udvalg, Energibesparelser og energirenovering  
D. 9. maj 2022 
Røjle Klint, Rådhuset 

Deltagere: Udvalgsmedlemmer  

Alex Gren, formand 

Regitze Tilma, næstformand 

Lasse Schmücker 

Birthe Papsøe 

Britt Kielstrup Hansen 

Bjarne Jacobsen  

Elisabeth Tejlmann 

Peter Huusum Nielsen 

Simon Vilhelmsen 

Søren Schmidt Thomsen 

Tommy Lykkegaard 

Tommy Rasmussen 

Ulrik Heilmann (Via Teams) 

 

Thorbjørn Sørensen 

Helene Bjerre-Nielsen 

Rikke Lock (under pkt. vedr. fjernvarmen) 

Jesper Skov, Middelfart Fjernvarme (under pkt. vedr. fjernvarmen) 

  
Afbud: Lars Mejsner  

 

 
Pkt 1.  Velkomst af formanden og præsentationsrunde 

Formand Alex Gren bød velkommen og understregende vigtigheden 
af udvalget og det store behov for konkrete resultater. Formanden 
påpegede, at selvom kommissoriet ikke som sådan omhandler 
varmeforsyning, anbefalede han, at udvalget sætter fokus på netop 
denne problematik, da den er højaktuel pga. energipriserne og 
behovet for fælles og klimasikre varmeforsyning. 
Medlemmerne af udvalget og de øvrige deltagere præsenterede sig 
selv kort.  

Pkt. 2   Baggrundsinformation og opgaven (Thorbjørn, Helene og Rikke)  
Helene Bjerre-Nielsen gennemgik det udsendte materiale. Der blev 
spurgt til fordelingen mellem ejer- og lejeboliger. Det vil blive 
tilvejebragt til det kommende møde. 

 Pt. er der ikke et overblik over andre bygninger end boliger i 
kommunen. Det vil også blive tilvejebragt til det kommende møde. 
Fokus vil være på den slags bygninger som opvarmes (altså fx ikke 
staldbygninger). 
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Pkt. 3   Bordet rundt med refleksioner og umiddelbare ideer til udvalgets arbejde  

 Udvalget havde følgende refleksioner og umiddelbare ideer til 
udvalgets arbejde: 

 Adfærd betyder meget for energiforbruget. Det kan man arbejde 
med umiddelbart. 

Gør det nemt og attraktivt at gøre det rigtige (spare på energien, 
bruge den rigtige varmekilde etc.) 

 Områder udenfor fjernvarmeområderne (område 4) er de mest 
vanskelige bl.a. fordi det er vanskeligt at opnå finansiering. Hvad gør 
fx et område som Fjelsted-Harndrup? 

 Vigtigt at tænke på, at vi er i en særlig krise pga. Ukraine krigen. 
Løsningerne skal være langtidsholdbare. 

 Der er brug for virkelig meget vedvarende energi, når 
transportsektoren også skal klimaomstilles. 

 Solceller på taget er godt, men kun hvis der er oplagring af 
strømmen, så den også kan bruges, når solen ikke skinner.  

 Det vil være relevant at se på finansieringsmodeller. Man kan nemt 
finansierer et bilkøb, men det er ikke så lige til at låne penge til 
energirenovering. Sådan bør det ikke være.  

Pkt. 4   Fjernvarmen – hvordan 

 Jesper Skov fra Middelfart Fjernvarme (MFj) præsenterede 
masterplanen for udbygning af fjernvarme. Planen er ambitiøs, men 
der er udfordringer med bl.a. priser og kvalificeret arbejdskraft. Det 
er også en udfordring, at der ikke er tilslutningspligt, hvilket giver en 
risiko i forhold til, at forbrugerne vælger andre løsninger (som fx 
varmepumpe) inden fjernvarmen er etableret i deres område.  

 MFj har en ”varmemesterordning”, som gør det muligt at blive 
tilsluttet fjernvarme uden en engangsbetaling ved tilslutning, men i 
stedet en månedlig betaling i 20 år på basis af m2betaling pr 

 Der blev spurgt til om der er varme nok til udbygningen. Det 
bekræftede Jesper Skov med reference til TVIS som er 
varmeforsyningsselskabet til MFj. Jesper Skov omtalte også arbejdet 
med at udnytte overskudsvarme fra industrivirksomheder i områder 
med fjernvarme. 
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Pkt. 5  Arbejdsplan for udvalget 
Arbejdsplanen blev pga. tidsmangel ikke gennemgået i detaljer ud 
over det udsendte materiale.  

Pkt. 6. Opsamling og plan frem til kommende møde, samt forslag til 

temaer til det kommende møde  

Udvalgets medlemmer blev bedt om at orientere sig i hjemmesiden 
SparEnergi.dk til det kommende møde, da der findes rigtig meget 
materiale der, som udvalget kan anvende i det videre med 
adfærdsændringer og kommunikationsarbejde. 
 
Det var enighed om at arbejde videre med muligheden for at bruge 
det kommende Klimafolkemøde som platform for dialog og 
kommunikation til borgerne om energibesparelser og 
energirenoveringer.  
 
Et vigtigt tredje element er finansiering, som der også vil blive sat 
fokus på ved det næste møde, som er d. 7. juni 2022. 

 
Mødet sluttede kl. 17. 
Efterfølgende er der udsendt pressemeddelelse om udvalgets første møde. 
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1 ERU D. 9.MAJ 2022_MIDDELFART
FJERNVARME



Udvalg for energirenovering og energibesparelser

i bolig- og bygningsmassen

Møde d. 9. maj 2022

MFj masterplan og konverteringsprojekter

I foråret 2020 modtog MFj den første henvendelse fra Middelfart Kommune 

(MK), vedr. ønske om fjernvarme til Strib og Ø-vængerne. 

Brev fra Middelfart kommune af d. 6/9-2021 ”Ønske om at fremme 

konverteringsprojekter”.

Yderligere aktuelt pga. høje gaspriser og Ukraine krisen.
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MFj masterplan

For at kortlægge og anskueliggøre omfanget, samt for at planlægge og realisere det store 

potentiale for naturgaskonverteringer i Middelfart Kommune, fik MFj allerede i 2020 

udarbejdet en masterplan vers. 1.0.

Ligeledes skulle masterplanen kortlægge behov og omfang for opgradering af eksist. 

fjernvarmesystem, for håndtering af de kommende udvidelser.

Den seneste masterplan vers. 2.0 fra 2021 indeholder ca. 6.000 forbrugere og et varmesalg på 

ca. 120.000 MWh/år fuldt udbygget og implementeret, og består af:
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MFj masterplan

Potentiale for udrulning af 

fjernvarme i Middelfart vest 

jf. Masterplan 2.0… vist på 

oversigtskort:

Gul = Fase 1, 2021-2025

Blå = Fase 2, 2024-2028

Grøn = Fase 3, 2028 / 2030
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MFj masterplan

Potentiale for udrulning af 

fjernvarme i Middelfart 

øst 

jf. Masterplan 2.0… vist på 

oversigtskort:
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Kommende tiltag ifm. udrulning af fjernvarme jf. Masterplan 2.0

Forventet tidsplan for udrulning af fjernvarme jf. Masterplan 2.0:
med forbehold
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MFj konverteringsprojekter - Miljø

Rådg. ing har beregnet at en fuld udrulning af masterplanen vil betyde en CO2 besparelse på:

• i alt ca. 212.000 tons over 20 år

• eller ca. 11.000 tons/år i gennemsnit
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MFj konverteringsprojekter – Status udrulning

• Hvordan prioriteres ift. udrulning af fjernvarmen ?
eksternt pres, tilbagebetalingstid, investeringsstørrelse, mulighed for tilskud (fjernvarmepuljen), akkumuleret likviditet, 

beliggenhed m.m.

OBS, nogle områder i periferien, kræver at andet område evt. skal fjernvarmeforsynes først, inden området kan forsynes, eller at

der evt. skal etableres trans. ledning.

• Pt. arbejdes der med projektforslag/markedsføring/udbud for etablering af fjernvarme i de 

enkelte områder jf. masterplanen.

• Strib projektet er pt. i EU-udbud – etape 1 og 2.

• Projekterne i Ø-vængerne, Skrillingegården m.fl. er på vej i myndighedsbehandling.

• Områderne i masterplanen er lagt på MFj hj. siden, hvor beboerne via adresseopslag kan blive 

orienteret om hvornår de kan forvente fjernvarme i deres område.
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MFj konverteringsprojekter – Processen

• Projektforslag indsendes til myndighedsbehandling (Middelfart Kommune er varmeplan 

myndighed).

• Fjernvarmepuljen ansøges om tilskud (kun til konverteringsprojekter).

• Tilmeldingsfasen indledes i området.

• Tilbudskoncept med:
o ”grøn omstillingsbidrag” - tilslutning over 20 år, med X kr./m2/år

o ”varmemesterordning” - fjernvarmeunit på abb., til pt. kr. 200,- pr. mdr.

• Garantiordning – holder hånden under eksist. gasfyr/oliefyr (hvis tilmeldt ved igangsætning 

projekt).

• Projektering og udbud opstartes hvis minimum tilmelding opnås.

• Realisering af fjernvarme i området.
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MFj konverteringsprojekter – Marketing

Markedsføring i forhold til udrulning af Masterplanen

Status:

• Markedsføring pågår løbende, med fokus på hhv. ordningerne ”Grøn 

omstillingsbidrag” og ”Varmemesterordning”

• Markedsføring forgår via SO-ME (Facebook m.m.), radio, lokal avis og hj. side.

• MFj har indkøbt en ”salgsvogn” med reklamer på siden, som bruges i 

konverteringsområderne.

• Markedsføring foretages for ordningerne ”Grøn omstillingsbidrag” og 

”Varmemesterordning”.
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Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Skærgårdsvej 2

5500 Middelfart

Tlf.: 6441 0342

post@middelfartfjernvarme.dk

www.middelfartfjernvarme.dk
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2. Adfærd - kender du typen?

Sagsnr.: 2022-006780 Sagsbehandler: Helene Bjerre-Nielsen Åben

Præsentation:
ERU besluttede på det 1. møde at ændring af adfærd er en effektiv måde at spare energi.
Hvordan kan man få borgere og virksomheder til at ændre adfærd?

Forvaltningen foreslår:
At udvalget diskuterer oplæggene fra Elisabeth og Ulrik og beslutter sig for nogle metoder til at
udbrede kendskabet til effekten af adfærdsændringer.

Sagsbeskrivelse:
Som baggrundinspiration til dette punkt en vedlagt en præsentation om, at vi mennesker er
meget forskellige, vi lever vores liv forskelligt og vi reagerer forskelligt på information,
inspiration og økonomiske. Oplægget blev givet ved et netværksmøde i Energistyrelsen om
borgerrettet kommunikation. Oplægget er fra organisationen DeltagerDanmark, ved direktør
Rune Baastrup. Oplægget viser bl.a. hvilke forskellige værdigrundlag, som er afgørende for,
hvordan vi som mennesker går til (adfærds)ændringer i vores liv.

Elisabeth og Ulrik giver under punktet information og deler erfaring om bl.a. vurdering af
kundetyper og boligejer-typer, som kan bruges som basis for en videre diskussion af, hvordan
der bedst kommunikeres og udbredes adfærdsændringer.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Energirenoveringsudvalget den 7. juni 2022

Bilag:
Rune Baastrup, DeltagerDanmark - Sådan får vi borgerne til at drive den grønne omstilling
BoBæredygtigt_Energirenoveringsudvalget_20220607

Beslutning:
Elisabeth og Ulrik delte erfaring med forskellige persontyper (boligejere og i forhold til
kommunikation). Elisabeth fortalte om, hvordan vi er forskellig persontyper, bl.a. i forhold til
hvordan vi opfatter kommunikation og information. Nogle er meget rationelle og andre er mere
følende. Det er vigtigt at være sig det bevidst i forhold til kommunikation til boligejerne.

Ulriks oplæg handlede om de undersøgelser, som Bolius har gennemført de senere år.
Præsentation vedlagt. Undersøgelsen viser, at der er en betydelig gruppe på 43% som gerne vil
engageres mere i at bo bæredygtigt (herunder også i forhold til varmekilde og energiforbrug).
Den seneste undersøgelse er fra 2021. Interessen for temaet er tydeligvist blevet endnu større,
da Bolius i marts 2022 oplevede den største trafik nogensinde på deres platform.

Udvalget diskuterede oplæggene. 

Udvalget besluttede at:

- det er vigtigt segmentere information til boligejerne, da mennesker opfatter kommunikation
forskelligt

- vigtigt med nogle enkle budskaber, som kan hjælpe boligejerne konkret i forhold til
energi/varmeforbrug

- når man først har rakt ud efter boligejerne er det vigtigt at give flere valgmuligheder for
yderligere kontakt
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- godt at bruge lokale rollemodeller som kan inspirere andre ”over hækken”

- vær bevidst om hvem der er afsender på information. Ikke alle tager det positivt op, når noget
kommer fra kommunen.
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2
RUNE BAASTRUP, DELTAGERDANMARK -
SÅDAN FÅR VI BORGERNE TIL AT DRIVE DEN
GRØNNE OMSTILLING



En del af 70i30En del af 70i30

Sådan får vi borgerne til at 
drive den grønne omstilling

Energistyrelsens netværksdag 22. april 2022

v/ Rune Baastrup, direktør i DeltagerDanmark
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En del af 70i30

Indhold

1) Lidt om os og vores tilgang til problemet

2) Vredens druer eller: Hvorfor handler folk ikke på viden?!

3) Analyse: Træd et skridt tilbage og forstå folks kerneværdier 

4) Anbefalinger til jeres drøftelser dagen igennem
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En del af 70i30En del af 70i30

Kort om 70i30

Concito er videnspartner

DeltagerDanmark engagements-partner

Vores tilgang er at skabe rammer for at 
andre kan handle & shine.

S
i
d
e
 
2
3



En del af 70i30En del af 70i30

Hvorfor DeltagerDanmark?

Vi er en socialøkonomisk virksomhed med 25 medarbejdere, skabt 

for at øge den kollektive handlekraft. Vi tror på at mennesker som 

sociale væsener besidder en unik evne til at løse kollektive problemer 

gennem nysgerrighed, indsigt og samarbejde.

Og at løsningerne bliver både bedre, mere effektfulde og mere 

bæredygtige, hvis de mennesker, der oplever problemerne selv tager 

ansvar for at løse dem sammen.

Det kalder vi deltagereffekten.

Hvorfor findes DeltagerDanmark?
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En del af 70i30En del af 70i30

“Det lille demokrati” er 
forudsætningen for det store.

Et velfungerende samfund og demokrati 
kræver lokale og nationale fællesskaber, der 

kan beslutte og handle.

Og ja, et velfungerende demokrati, hvor 
oplyste og myndige borgere tager ansvar, er 

forudsætningen - ikke barrieren - for 
udviklingen af bæredygtige samfund.
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En del af 70i30

Opskriften på borgerrettet klimakommunikantion
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En del af 70i30En del af 70i30

Hvorfor er der 
ikke flere, der 

bare gør det, de 
godt ved skal til?!
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En del af 70i30En del af 70i30

Ofte antager vi at simpel spredning af en ide eller information via kampagner er nok. At det spreder 

sig som virus gennem simpel kontakt.

Men virkeligheden er en ganske anden når det gælder grønne vaner som fx energibesparelser. 

Vi spørger sjældent blot: er det en god ide? men ofte: hvad gør folk som mig?

● Vi lever i dagligdagen i fællesskaber som er stabile over tid, fordi de er præget af fælles 

normer.

● Ny adfærd kan støde mod disse normer. Og så kræver det ekstra arbejde at få den til at 

rodfæste sig.

Hvordan spreder nye ideer sig egentlig? 
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En del af 70i30En del af 70i30
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En del af 70i30En del af 70i30

Damon Centola: Change.

“By 1933, nearly 70 percent of farmers had heard 

about hybrid corn. 

The awareness campaign was remarkably successful. 

The problem was that nobody was buying it. 

In 1933, less than 1 percent of farmers had adopted 

hybrid corn!”

“A small group of daring early adopters in Iowa 

created a social cluster of innovation. …a “community 

laboratory,” in which farmers could experiment with 

the new corn while being supported by one another 

and somewhat protected from the countervailing 

influences of non-adopters. 

These early-adopting farmers became the change 

agents in their social network. They were, in effect, 

“seeds” for the spread of the innovation.”

Massiv spredning af information som ingen 
bruger. Hvorfor?

Men få år efter skete det alligevel. 
Hemmeligheden?

“I just figured I’d let the neighbors 
try it first.”

På blot et årti spredte den sig til 98% af 
statens landmænd!
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En del af 70i30

● Mange mennesker der ser på problemet uden at handle.
● Ansvar svært at placere.
● Forventning om at “andre nok gør noget”
● Bekymring for negativ respons fra andre.
● “Folk som mig” gør heller ikke noget.

Tilskuereffekten

Tilskuereffekten

“Folk reagerer ikke på en brand, fordi 
de ser røg. De hjælper, fordi de ser 

andre komme løbende med en spand 
med vand.”

LEOR HACKEL AND GREGG SPARKMAN, 
Slate Magazine
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En del af 70i30En del af 70i30

Analyse: 
Start hvor folk er ved at tage afsæt i 
deres kerneværdier og bevæggrunde
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En del af 70i30
En del af 70i30

Sammen med analysebureauet Electica har vi undersøgt 

danskernes grundværdier via en klyngeanalyse baseret på Core 

Belief-modellen, som er udviklet og velafprøvet i flere lande af det 

internationale analysebureau More In Common, og her 

modificeret til danske forhold. 

Modellen bidrager med unik indsigt i individers værdimæssige 

afsæt, som har vist sig at være bedre til at forudsige holdninger 

og adfærd end demografiske og socioøkonomiske 

baggrundsforhold såsom alder, køn og geografi. 

Vi bruger modellen som afsæt til at forstå, hvad der samler og 

splitter danskerne, og hvad der skal til for at engagere dem i den 

grønne dagsorden.

Værdier som grundlag for menneskelig handling:
En dansk core belief model

Baggrund Hvad er grundværdier?

● Grundværdier er folks centrale bedømmelser af det ønskværdige, rigtige 

eller retfærdige i et givet udsagn

● Mennesker bruger grundværdier som en måde at ordne og klassificere 

begivenheder, mennesker, konflikter, institutioner og traditioner på

● De er altså fundamentet for vores identitet, en kerne i fællesskaber, en 

forudsætning for værdighed og for modstandskraft over for usikkerhed, 

diskrimination og anerkendelsestab

● Kort sagt er værdier grundlaget for menneskelig handling

Grundværdier, overbevisninger og normers betydning for menneskelig handling

Gruppeidentitet, opfattelse af 
trusler, forældres opdragelsesstil 
og autoritære disposition, moralske 
fundament, meritokratisk 
overbevisning

fx. verdensopfattelse, 
opmærksomhed på 
konsekvenser, 
ansvarsfølelse

fx. kapacitet og 
ønske om at handle, 
faciliterende miljø

adfærdsændringer, at påtage 
sig et ansvar som borger, uformelt 
lederskab
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En del af 70i30
En del af 70i30

Tillidsfulde

Omstillere

12% 16% 15%

12% 16%
29%

Retfærdighedssøgende

Praktikere
Fortrøstningsfulde

Pragmatikere

Ligefremme

Individualister
Tryghedssøgende

Traditionalister
Bekymrede

Vogtere

Værdi-segmenter 
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En del af 70i30
En del af 70i30

Analysen tydeliggør: 

At ensartet massekommunikation, som den der typisk kommer fra 

ministerier og styrelser, vil have begrænset effekt på andre end de 

allerede overbeviste inden for segmentet “Omstillere”, som udgør 

12% af danskerne, som allerede er positivt stemt overfor den 

grønne omstilling.

1
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En del af 70i30
En del af 70i30

Analysen tydeliggør: 

At det er essentielt at gøre klimakommunikation, projekter og 

kampagner lokal og kontekstnær.

Kommer tiltaget fra en aktører langt fra de lokalsamfund, man søger 

at få med til at ændre adfærd eller acceptere ændringer i deres 

lokalsamfund, vil kun et mindre udsnit være positivt indstillede på 

forhånd, og indoptager løsninger der foreslås. 

2
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En del af 70i30
En del af 70i30

Analysen tydeliggør: 

At det er mest effektfuldt, hvis kommunikation og projekter er båret 

af afsendere, som de folk, man søger at nå, har tillid til og forstår.

Enten fordi de kommer fra lokalsamfundet eller ens kommune, eller 

fordi de er kendte fra medieplatforme eller programmer 

vedkommende følger i dagligdagen. 

3
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En del af 70i30En del af 70i30

Hvilke segmenter nås typisk først 
med kommunerne og 

Energistyrelsens borgerrettede 
tiltag?

Hvilke ville være bedst at bygge 
mere på?
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En del af 70i30En del af 70i30

Anbefalinger:
Så hvordan kan vi omsætte det?
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En del af 70i30

Følelser 
&

Værdier

Viden & 
oplysning

Ikke kun oplysning - men handlemuligheder
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En del af 70i30

Ansvaret bør forankres i partnerskaber 

og lokale omstillingscentre

“Det var ligesom om der var for meget 

lurepasseri: vent og se og så lade de 

andre tage skylden, hvis ikke der skete 

noget.”

Danfoss’ Jørgen Mads Clausen om 

baggrunden for ProjectZERO i filmen “Den 

store omstilling - Bag linjerne” DKSyd.

Tænk i partnerskaber og skab rammerne for at mange 

forskellige aktører kan bidrage på tværs af kommune, 

foreningsliv, erhvervsliv, kulturliv, finans og boligforeninger.

Skab en ramme, hvor folk kan samles, tage lederskab og 

drive projekter og motivere hinanden og deres naboer eller 

arbejdskolleger mv.

Mange gode eksempler på at skabe rammer for samhandling 

og lokalt lederskab: Agenda21-centre, ProjectZERO, Aarhus 

Omstiller, Københavns Miljøpunkter, KlimaRebild, Det grønne 

hus i Køge
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En del af 70i30

Fagfore
ninger

Arb. 
giver 
org.

Arbejds
pladser

Grønne 

arbejdsfællesskaber

Lokalsamfund Arbejdspladser

To centrale felter at opdyrke omstillingsfællesskaber 

Klima- og 
naturgrupper 

Idræt

“Klimatopmøder” og

klima-handledage

Spejdere 

Boligforen
inger

Biblio
teker
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En del af 70i30En del af 70i30

Fra tilskuereffekt til deltagereffekt: 
Konkrete inspirations-ideer

1. Invester i partnerskaber og lokale omstillingscentre (kan være rolle for stat, 

region, kommuner, filantropi, via VE-tilbageløbsmidler mv.)

2. Opbyg grønne ambassadører fra forskellige segmenter fx via partnerskabet 

og engagér dem i deres nabolag eller arbejdspladser om at få flere med.
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En del af 70i30En del af 70i30

Regional understøttelse af 

kommunale/lokale aktiviteter

Call center der supplerer SparEnergi.dk med lokal viden og dybere rådgivning

Regional/national understøttelse af kommunerne:

- lokale kontakter til banker og ejendomsmæglere

- kurser på tværs af kommuner

- aktiviteter i forhold til lokale håndværkere

- Fælles udbud af energitjek på tværs af mange kommuner m.m.

Rådgivning/energitjek: Rådgivning giver gode implementeringsresultater. Det må 

ikke koste meget, men lidt er OK. Kommunerne har svært ved at betale (det hele). 

Tilskud til rådgivning vil være bedre end til varmepumper.

Fælles CMR system, som giver mulighed for at følge op, tilbyde mere hjælp og 

forske i hvem det gør hvad og hvilke aktiviteter der virker bedst.
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En del af 70i30En del af 70i30

Lokale borgeraktiviteter

Etablere grønne ambassadører

- dem der viser deres løsninger frem

- dem man sender nye budskaber

Alle der i CMR systemet registreres med en implementeret 

løsning tilbydes medlemskab.

Besøg en nabo der har renoveret

Energi/termografi gennemgange udført af frivillige, med 

efterfølgende gennemgang af rapport af rådgiver.

Tilbyde fælles renoveringer i et lokalområde

Omstillingscentre med rådgivere, og facilitatore af lokale 

indsatser
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En del af 70i30En del af 70i30

TAK FOR JERES 
OPMÆRKSOMHED

Lad os fortsætte dialogen :-)

rb@deltagerdanmark.dk / 41 77 45 75
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2 BOBÆREDYGTIGT_ENERGIRENOVERINGSUDVALGET_20220607



Bo Bæredygtigt

Møde i Energirenoveringsudvalget

07-06-2022
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5 primære indsigter fra 2019-analysen

1. Der er høj interesse for bæredygtighed generelt og i boligen. 

2. Danskerne vurderer, at ” energiforsyning” , ” levetid og 

genanvendelse” samt ” adfærd i hjemmet” er de områder, som er 

vigtigst at fokusere på. 

3. Hverdagstingene ”Affaldssortere grundigt” og ”Spare på vandet”

er de områder, hvor danskerne er mest villige til at ændre adfærd. 

4. ”Bo på mindre areal” og ”Skrue ned for varmen” er de områder, 

hvor danskerne er mindst villige til at ændre adfærd. 

5. De STØRSTE BARRIERER for at leve bæredygtig i boligen er ” de 

økonomiske omkostninger” og ” manglende viden”.
5

Formål:
Danskernes viden om bæredygtighed 
generelt og i forbindelse med boligen

Deres interesser, adfærd og barrierer i 
forbindelse med bæredygtighed 

Målgruppe:
Den danske befolkning +18 år
(2.040 interviews)

Periode:
Der er gennemført interview i ugerne 
42 og 43 (fra. d. 16/10 – 23/10 2019)
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Hvad betyder bæredygtighed for danskerne?

Q1. Hvad betyder bæredygtighed for dig? Notér alt hvad du ved om og forbinder med bæredygtighed 
Base: Alle n=2040

22%
22%

15%
14%

12%
10%

7%
6%

6%
6%
6%
6%

5%
5%
4%

4%
4%
4%

3%
2%

2%
3%

 Genbrug / genplantet / Brug ting længere / reparer / reproduktion / Genanvendelse

 Ressourcer / ressource neutralt / passe på ressourcer / Ressourcespild / Forbrug / Madspild

 Miljø / Miljørigtigt / Miljøvenligt / Undgå belastning af miljøet

 Passe på jorden / Omtanke / Hensyn / Ansvar / Fremtidige generationer / Fremtid

 Forsvarlig produktion / undgå giftstoffer / Genanvendelige materialer / Landbrug / Fossile brændstoffer /…

 Natur / Fældning af regnskoven / Biodiversitet / Planter / Dyr

 Klima / Klimavenligt

 Negativ / Nytter ikke noget / Ikke relevant

 Økologi

 CO2-udledning / Forurening

 Bæredygtighed

 Affaldssortering / Genanvendelse af affald

 Transport / Tage cyklen / Kollektiv trafik / Eltransport / Flyve / Brændstofforbrug

 Fødevarer / Spise vegetarisk / Kød

 Vedvarende energikilder / Energi fra vindmøller / Grøn energi / Solenergi / Vind

 Strøm / Energi / Spar på lys / Energiforbrug / LED pære

 Plastik / Produkters emballage / Plastikposer

 Handle lokalt / Lokale produkter / Spis årstidsbestemt / Selvforsynende

 Vand / Varme

 Møbler / Tøj

 Noget med bolig / Isolering / Udnytte arealplads bedre

 Andet (Selvforsyning, grønne initiativer, økonomi)
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Begrundelser for ikke at handle mere bæredygtigt
Bæredygtige tiltag er for dyre er (stadig) den største barriere

Flere end hver fjerde tror ikke det hjælper

…… begrundelser, der kan imødegås

Sp3: Hvad afholder dig fra at handle mere bæredygtigt?

29%

27%

20%

15%

12%

11%

8%

6%

5%

3%

4%

7%

10%

Bæredygtige tiltag er for dyre

Tror ikke, det hjælper noget

Bekvemmelighed / ønsker ikke besværet

Har ingen personlig vinding ved det

Manglende viden om, hvad jeg bør gøre

Jeg glemmer det

Kan ikke overskue det

Det er ikke fokus i min omgangskreds

Manglende viden om vigtigheden

Har for lidt tid

Andet

Ved ikke

Intet afholder mig fra at handle bæredygtigt

Bæredygtighed 
2019 undersøgelse

2019 undersøgelse:
Q11. Hvad afholder dig fra at leve mere bæredygtigt i din bolig 
end du gør i dag? Markér op til tre ting som afholder dig:
Base: Total n=2040

Base, præmåling 
Januar 2021: n=174 (Personer som handler/har i mindre grad/slet ikke intentioner om at handle mere bæredygtigt)

26%

10%

17%

9%

23%

10%

13%

5%

8%

9%

15%

9%

14%

Sammenligning mellem 2019 og 2021:
2019: Alle (marker op til 3 ting)

2021: Personer som handler, i mindre grad/slet 
ikke bæredygtigt eller har i mindre grad eller slet 
ikke intentioner om at handle bæredygtigt (ingen 

begrænsning på markering)

4
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Segmentering af danskerne

Høj opfattet 
viden

Høj opfattet 
interesse

11%

37%

9%

43%

Høj opfattet adfærd

Medium opfattet adfærd

Lav opfattet adfærd

De grønne

”Engager mig”
De ligeglade

De 
uinteresserede

Opfattet viden
Tror du, at du ved mere eller mindre om 
bæredygtighed end den ”gennemsnitlige 
dansker”?

Opfattet interesse
I hvilken grad interesserer du dig for 
bæredygtighed generelt?

I hvilken grad interesserer du dig for, 
hvordan man kan leve mere bæredygtigt i 
sin bolig?

Opfattet adfærd
Hvis du sammenligner dig selv med en 
gennemsnitlig dansker, i hvilken grad 
vurderer du så, du selv lever bæredygtigt i 
din bolig i hverdagen?
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Top 3 vigtigste områder at få øget viden omkring

26%

23%

22%

 Tilvælge vedvarende energikilder
(sol, vind, jord)

 Tage bæredygtige materialevalg til
min bolig

 Vedligeholde og øge levetiden på
bygningsmaterialer, hårde hvidevarer

mv.

Profilering – ”Engager mig” 43%

32% 35% 33%

18-39 år 40-59 år 60+ år

47% 53%

Køn Top 3 vigtigste områder at fokusere påViden omkring bæredygtighed ift. den gnsntl. danske r

55% bor i Ejerbolig

8% bor i Andelsbolig

37% bor i Lejerbolig/tjenestebolig

Alder Interesse for bæredygtighed generelt og i boligen

Boligform Bæredygtig livsstil i hverdagen ift. den g nsntl. dansker

6%

80%

14%

 Meget mere/ mere  Hverken/eller  Lidt mindre/ meget mindre

18%

21%

80%

77%

2%

2%

Generelt

Boligen

 Meget høj grad/ høj grad  Hverken/eller  Mindre grad/ overhovedet ikke

21%

68%

11%

 Meget højere grad/ højere grad  Hverken/eller  Mindre grad/ meget mindre grad

50%

46%

45%

 Energiforsyning (fx benytte
vedvarende energikilder)

 Adfærd i hjemmet (fx spar på el,
vand, varme, affaldssorter)

 Levetid og genanvendelse (fx øge
produkters levetid, køb/salg brugt,

genanvend materialer)

Top 3 vigtigste områder med villig til ændring i ad færd

73%

57%

43%

 Affaldssortere grundigt

 Spare på vandet (fx korte bade)

 Skrue ned for varmen
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Profilering – ”Engager mig” 43%
Region

Urbanisering

31%
13%

22%
22%

11%

 Nordjylland  Midtjylland  Syddanmark  Sjælland  Hovedstadsområdet

11%
21% 27%

17% 24%

 Et landdistrikt  En by med under 10.000 indbygggere
 En by med 10.000-50.000 indbyggere  En by med 50.001-500.000 indbyggere
 Hovedstadsområdet

29%

45%

26%

Grundskole Gymnasiel- og erhvervsuddannelse Kort, mellem og lang videregående

Uddannelse

42%

4%

0-299.999 kr. 300.000-599.999 kr. 600.000 kr.

Personlig indkomst

+

31%

41% 

Antal personer i husstanden

28% 

23%

33%
28%

0-299.999 kr. 300.000-599.999 kr. 600.000 kr.

Husstandens indkomst

41% 46%

11%

3%

39%

0%

 Hus, villa eller parcelhus

 Rækkehus, klynge eller kædehus

 Gård

 Etageejendom eller
beboelsesejendom (lejlighed)

 Værelse

Boligform

21%

22%

32%

24%

 0-74 m2

 75-79 m2

 100-149 m2

 150 m2+

Boligstørrelse
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Lidt om målgruppen

Motivation for at bo bæredygtigt:

 Stort forskel på hvorfor og hvordan – for 
nogle er det muligt , fordi de har 
ressourcer, for andre er det nødvendigt , 
fordi de ikke har ressourcer til andet

 For de fleste skal bæredygtige løsninger 
løse et behov i hverdagen (praktik, 
økonomi, komfort eller æstetik)

 Kvinder motiveres af de små 
hverdagsting (genbrug, mindre plastik 
osv.), mænd går efter mere omfattende 
projekter (energikilde, ombygninger osv.)

43 % ”Engager mig”

 Højere interesse end opfattet viden

 Lidt flere kvinder (53 %) end mænd (47 %)

 Flere end halvdelen (55 %) bor i ejerbolig

 Kun 4 % af målgruppen har høj indkomst 
(+600.000 kr.)
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Bo Bæredygtigt skal …

 Univers af viden om bæredygtighed i boligen

 +100 konkrete råd til, hvad du kan                   
gøre for at bo mere bæredygtigt

 Værktøjer til at komme godt i gang

 Nyhedsbrev med relevant og aktuel viden   
udkommer ca. en gang om måneden.

www.bobæredygtigt.dk

… hjælpe danskerne til at blive klogere på, 
hvordan de kan bo mere bæredygtigt

… inspirere dem til en mere bæredygtig 
adfærd i og omkring boligen. 
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Fem principper for en bæredygtig bolig

Rammesætning:
 Først og fremmest den klimamæssige bæredygtighed (at sænke CO2-udledningen)
 Forholder sig også til bygningskulturarv, social bæredygtighed og indeklima
 Det er et vigtigt parameter at vise, at bæredygtighed og livskvalitet godt kan hænge sammen
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Indsatsen har fire ben at stå på

Vi vil gøre det nemt at få råd og vejledning om bæredygtige valg Vi vil gøre det muligt at prioritere sin indsats og måle fremskridt

Vi vil inspirere til handling gennem konkrete eksempler Vi vil sikre kompetent rådgivning i alle kontaktpunkter
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Årshjul for 2022

Maj

Tema: Bæredygtige 
byggematerialer

Januar

Tema: Isolering

Juli

Tema: Affaldssortering

Oktober

Tema: Varmepumper

Varme-/elforbrug Byg i træKøkkenhave Genbrug

En masse mindre emner …

… og genbrug fra sidste år

Bo mindre Grøn energiReparation Vedligehold

Køkken BadeværelseVild have Del dine ting
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Vi gør dig klogere på din bolig
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3. Klimafolkemødet - hvordan bruger vi det?

Sagsnr.: 2022-006780 Sagsbehandler: Helene Bjerre-Nielsen Åben

Præsentation:
Klimafolkemødet er en årlig klimaoplysningsbegivenhed i Middelfart. Der forventes op til 15.000
deltagere på årets Klimafolkemøde, som finder sted d. 1. - 3. september ved Middelfart Havn.

Forvaltningen foreslår:
At udvalget diskuterer og beslutter hvordan Klimafolkemødet kan bruges som en platform for
kommunikation og borgeraktivering omkring energibesparelser, energirenovering og
varmekonvertering.

Sagsbeskrivelse:
Klimafolkemødet Forside (klimafolkemoedet.dk) har vokset sig stor og er blevet en national
platform for klimadialog og inspiration. Christa Boisen, som er chef for KFM sekretariat kommer
og fortæller om KFM og giver inspiration til, hvordan udvalget kan bruge KFM som platform for
dialog med borgere og virksomheder i Middelfart Kommune.

 

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Energirenoveringsudvalget den 7. juni 2022

Beslutning:
 

Christa Boisen, chef for Klimafolkemødet, orienterede udvalget om KFM. Udvalget diskuterede
forskellige muligheder for deltagelse, herunder hvilke budskaber, udvalget er klar med på det
tidspunkt.

Udvalget besluttede at tage endelig stilling til i hvilken form udvalget deltager i KFM på det
kommende udvalgsmøde i august.

Side 61
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4. Finansiering – hvilke muligheder findes og hvad skal der mere til?

Sagsnr.: 2022-006780 Sagsbehandler: Helene Bjerre-Nielsen Åben

Præsentation:
Finansiering af energirenovering- og varmekonverteringsprojekter kan godt være en udfordring
for boligejere, hvilket er med til at afholde boligejerne for at gennemføre  projekter selv med en
fornuftigt tilbagebetalingstid.

Bjarne Jacobsen giver en præsentation af muligheder og udfordringer ift finansiering.

Forvaltningen foreslår:
At udvalget diskuterer finansieringsmuligheder og -udfordringer, samt beslutter hvilke
aktiviteter, som udvalget ønsker at sætte fokus på ift dette tema.

Sagsbeskrivelse:
Af de i alt knap 16.000 huse, der findes i Middelfart Kommune, er 2/3 bygget før 1979. 

Af den samlede boligmasse på 20.000 boliger (inkl. sommerhuse) er det kun ca. 30 % som har
et energimærke. Af disse 6.300 boliger er der knap 1.700 boliger med de tre dårligste
energimærker (E, F og G) og 1.200 med de bedste energimærker.

Af de knap 19.000 helårsboliger er godt 4.400 opvarmet med naturgas og knap 2.100 er
opvarmet med oliefyr.

Der er således et klart potentiale for energi- og varmekonverteringsprojekter, men når energi-
og materialepriser på det seneste er steget betragteligt og renten samtidig er steget, hvad gør
man så som husejer? Der er desuden en yderligere udfordring i den store forskel på vurderingen
af boliger i de store byer og ude på landet uden for (kommende) fjernvarmeområder.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Energirenoveringsudvalget den 7. juni 2022

Bilag:
Finansiering_ Energiudvalg 7. juni 2022

Beslutning:
Bjarne gennemgik vedlagte slides med fokus på ”Fyr dit fyr”, som er en aftale mellem Finans
Danmark og Regeringen om billigere lån til udskiftning af olie- og naturgasfyr til et grønt
alternativ uden for fjernvarmeområderne. Bjarne understregede bl.a. forskellig i hvordan vi som
forbrugere/boligejere opfatter udgiften til vores bil (som vi ved og har accepteret er en dyr
fornøjelse) og udgiften til vores ejerbolig (værdien skal stige når vi bruger penge på den).

Udvalget diskuterede dilemmaerne i at mange olie- og naturgasfyr er i områder, hvor
huspriserne er pressede. Kollektive løsninger vil være mest rentable, men kræver noget
foranalyse/projektudvikling, som det ville være godt at have en støttefond/garantiordning til at
klare finansiering af. Udvalget kunne arbejde med en konkret case i området Fjelsted-Harndrup.
Det vil være vigtigt at få udviklet en model, som også kan bruges i andre landsbysamfund uden
for fjernvarmeområderne.

Der kunne måske være nogle muligheder i Realdanias Ildsjæle-pulje ift at afprøve et koncept
omkring energifællesskaber. Ulrik undersøger nærmere.
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Udvalget konkluderede, at finansiering er et helt centralt emne i omstilling af varmekilde og
energibesparelser, og at der er brug for at prøve nye koncepter/metoder af. Et afgørende
element vil være et lokalsamfunds evne til at blive enig om fælles løsninger.
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4 FINANSIERING_ ENERGIUDVALG 7. JUNI
2022



7. juni 2022

Finansiering af den grønne 

omstilling i privatboliger

Middelfart Sparekasse Præsentation
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o Aftale mellem regeringen og Finans Danmark

o ”Fyr dit fyr”. Aftale om attraktive lån til husholdningers 
udskiftning af olie- eller gasfyr

o Målrettet husholdninger, der ikke kan tilsluttes 
fjernvarmenettet

o Brev til alle husejere med olie- eller gasfyr i 2022, som 
giver klar besked, om man kan komme på fjernvarmen 
eller ej

o Pengeinstitutter forpligter sig til at kontakte alle kunder 
med olie- eller gasfyr, der ikke kan blive tilsluttet 
fjernvarme

o Tilbud: 

o Finansiering til lav rente og uden 
oprettelsesgebyrer (til kreditværdige kunder)

o Fra 2023 afgiftsfritages tinglysning af pant for lån til 
dette formål

Middelfart Sparekasse Præsentation2 // 

Politiske tiltag
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Finansieringsmuligheder

Middelfart Sparekasse Præsentation3 // 
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Barrierer – investering vs forbrug

Middelfart Sparekasse Præsentation4 // 
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5. Opsamling og plan frem til kommende møde inkl. forslag til temaer

Sagsnr.: 2022-006780 Sagsbehandler: Helene Bjerre-Nielsen Åben

Præsentation:
Opsamling på dagens møde og afklaring af temaer til det/de kommende møder.

Forvaltningen foreslår:
At udvalget afklare hvilke temaer, der skal arbejdes videre med efter sommerferien.

Sagsbeskrivelse:
På indeværende møde er temaerne adfærd, kommunikation/Klimafolkemødet og finansiering.
Andre vigtige temaer kunne være:

• Varmeforsyning i områder uden for fjernvarmeområderne
• Overgangsfasen fra naturgas til fjernvarme
• Pilotprojekt Fjelsted-Harndrup
• Kollektive løsninger/fælles inspiration

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Energirenoveringsudvalget den 7. juni 2022

Beslutning:
Udvalget besluttede at sætte fokus på Fjelsted-Harndrup casen ved det kommende møde.
Forvaltningen udarbejder forslag sammen med udviklingsgruppen i Fjelsted-Harndrup, Elisabeth
Tejlmand, som også er medlem af ERU.
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