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Baggrund 

Byrådet tilsluttede sig DK2020 i juni 2019 og vedtog klimaplanen og den politiske aftale d. 7. december 

2020. Klimaplanen, en pixi-udgave samt den politiske aftale kan findes på: 

https://klimalaboratoriet.middelfart.dk/DK2020,  

 

Overordnet 

Denne orientering dækker status for den indledende fase af klimaplanen inklusiv administrationens 

organisering. Fremover vil en sådan status for klimaplanen en del af forberedelserne til budgetlægning i 

foråret og dermed være en optakt til budgetforhandlingerne. Der vil årligt, som optakt til Klimafolkemødet, 

desuden blive udarbejdet en opgørelse over den samlede CO2 reduktion inden for kommunens geografi. 

Orienteringen om status for klimaplanen tager udgangspunkt i den politiske aftales prioriteringer, men 

dækker også andre emner fra selve klimaplanen. 

 

Samlet set er igangsættelsen af DK2020 klimaplanens gennemførsel kommet godt fra start. Det skyldes i høj 

grad, at Middelfart Kommune har arbejdet med klimadagsordnen i mange år, og at der er afsat en specifik 

medarbejder til DK2020 arbejdet. Den indledende fase har dog også understreget, at der er tale om en 

massiv og gennemgående omstillingsopgave, som kræver både ekstra fokus og flere 

medarbejderressourcer. 

 

Handlinger 

 

Energi 

Udfasning af olie- og naturgasfyr – 30.000 tons reduktion 

Der har indtil nu i 2021 været afholdt 2 borgermøder online om udskiftning af olie- og naturgasfyr og 

fælleskøb af varmepumper i områder uden for potentielle fjernvarmeområder. Der er store udfordringer 

med meget travle håndværkere, som ikke afgiver tilbud. Travlheden skyldes bl.a. nationale 

tilskudsordninger, hvor boligejere kan få meget store tilskud til konverteringer. Disse ordninger har gjort at 

kommunens tiltag med fælleskøb med borgerne ikke kan lade sig gøre. Det er et generelt problem med 

mangle på håndværkere, og det må forventes at flaskehalsene vil forsinke den grønne omstilling. Der bliver 

derfor fremover sat fokus på nærvarmeanlæg frem for individuelle løsninger i områder uden 

fjernvarmepotentiale. 

 

Udbygning af fjernvarme til Strib er godkendt af Byrådet, men der er pt endnu ikke modtaget tilsagn om 

tilskud fra Energistyrelsen.   Ift. reduktion af drivhus gasser, så er projektforslaget baseret på en reference 

ift. varmepumper, hvilket giver en reduktion på ca. 300 tons pr. år. Reduktionen ift. den eksisterende 

reference på naturgas, er betydelig højere, og andrager ca. 6.000 tons pr. år (kun baseret på private 

husstande), når projektet er fuldt udbygget/konverteret i 2030. I 2025 er det forventet, at man er nået 

minimumstilslutningen på 50%.  Det skal nævnes at biomassens bæredygtighed er meget omdiskuteret, og 

biomasse kun må ses som overgangsfænomen. Ved at afbrænde biomasse udledes co2e mængder 

https://klimalaboratoriet.middelfart.dk/DK2020


svarende til lidt under afbrænding af gas. Eneste årsag til at biomasse stadig tæller som neutralt er, at der 

forudsættes genplantning.  

Forvaltningen har været i dialog med Middelfart Fjernvarme og Gelsted Fjernvarme om yderligere 

udvidelser i forhold til de allerede planlagte udvideler. Der viser sig at være udfordringer i forhold til 

selskabernes medarbejderkapacitet. Det ser derfor vanskeligt ud i forhold til at nå ud til nye områder inden 

2030, med mindre der sker en ændring i tilgangen til opgaven fx gennem brug af eksterne 

medarbejderressourcer.  

 

I forhold til kommunens egen bygninger er der indledt et samarbejde med EWII om en indledende analyse 

af potentialet for udskiftning af eksisterende naturgasfyr med varmepumper i tre skoler (Båring Skole, 

Fjeldsted-Harndrup Skole og Brenderup Skole). Opstarten er forsinket pga. mange opgaver i 

Ejendomscenteret. 

 

Energibesparelser og energirenovering i bygnings- og boligmassen. Reduktion på 25.000 tons. 

Der er kommunikeret til borgerne om Bygningspuljen (tilskudspulje til energirenovering og konvertering af 

energiforsyning) via kommunens hjemmeside og på sociale medier. Området er præget af start/stop effekt 

pga tilskudsordningen og meget travle håndværkere. 

Ift. ESCO-projekter i kommunens bygninger er der udarbejdet udkast til udbudsmateriale. Færdiggørelsen 

og selve udbuddet afventer,  at en ny medarbejder starter d. 1.maj. 

Der arbejdes sideløbende med analysen af ”Kloge m2”, og der er udarbejdet en liste med mulige projekter. 

De enkelte projekter vil kræve en del medarbejderressourcer, herunder personale til aflæsning og kontrol 

af driftsdata. 

 

Power to X (PtX). Reduktion på 24.000 tons.  

Trekantsområdet er udpeget af EU som et meget attraktivt område til et PtX anlæg. Der er indgået 

samarbejdsaftale mellem de syv kommuner i Trekantsområdet og 13 virksomheder. Opgaven vil blive løst 

af et særligt oprettet sekretariat med egen bestyrelse. Formanden er ved at blive identificeret og stillingen 

som sekretariatsleder er slået op. 

 

Øge andelen af vedvarende energi via solceller (solcelleparker og på eksisterende bygninger). Reduktion 

på  75.000 tons 

Der er i marts 2021 godkendt lokalplan for en 25 ha stort solcellepark langs motorvejen ved Vanghavevej 

vest for Nr. Aaby.  Anlægget forventes at sikre en reduktion i drivhusgasudledning på 3000 tons pr år, med 

forventet faldende værdier i takt med at strømmen generelt forgrønnes1. 

Der er modtaget syv ansøgninger/henvendelser om andre solcelleparker i kommunen. Byrådet fastlagde d. 

26.april nogle strategiske retningslinjer for solcelleparker og anlæg. Det blev besluttet at sætte fokus på 

mulighederne for solceller på store industritage samt at starte sagsbehandling af tre konkrete ansøgninger 

om anlæg på landbrugsarealer med særligt fokus på lokalt medejerskab.  Der er indledt dialog med private 

virksomheder og interessenter om et muligt samarbejde omkring solceller på industri- og landbrugstage. 

                                                           
1 Forudsætning: Anlægget Vanghavevej forventes at producere ca. 20.000.000 kwh pr. år. Ifølge energinet.dk 
indeholdte 1 kwh ca. 0,00015 tons co2e. I alt 3000 tons for anlægget vanghavevej. Det er ca. 1/3 af co2e indholdet fra 
år 2010. 



 

Transport 

Middelfart er et trafikknudepunkt, og det er derfor relevant at have særligt fokus på ladeinfrastruktur til 

elbiler (medarbejdere, handlende, pendlere, turister). Kommunen har som en af de første i DK fået 

udarbejdet en behovsanalyse for lade infrastruktur. Den blev forelagt Teknisk Udvalg 9. februar. Behovet er 

stort, men der forudses flaskehalse ift installatører og faguddannet arbejdskraft, så det er vigtigt at komme 

i gang. Udvalget tog initiativ til at dele behovsanalyse med handel, erhverv og turisme på et webinar. Dette 

da en stor del skal finansieres af private aktører.  

Kommunen har opsat 11 ladestandere i parkeringshuset, som kan anvendes af alle, som har aftale med 

ladefirmaet  Sperto.  

Modeller for kommuners deltagelse i udbud for offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur forventes at falde på 

plads på nationalt plan i efteråret 2021. Her er det vigtigt at følge med, da operatørerne har økonomi og tid 

til at hjælpe de første kommuner, som arbejder progressivt med denne dagsorden. Arbejdet i Middelfart 

Kommune har konkret resulteret i henvendelser fra både Clever og Tesla om mulige lynladestationer i 

kommunen. 

Med udgangspunkt i Regeringens forslag til Infrastrukturplan er der afsendt brev fra Borgmesteren til 

Transportministeren  med ønske om samarbejde om etablering af ladepark for eldrevne køretøjer ved 

motorvejsafkørsel 58b. Samtidig har Middelfart Kommune opfordret til lav elafgift for elektricitet til el-biler, 

der afregnes vha. særskilte bi-målere. Denne ”lille djævel i detaljen” skal bidrage til lighed i betalingen for 

strøm til elbiler uanset hvilken opvarmningsform man har i sin bolig. Som det er nu betaler boligejere med 

varmepumpe mindre for at oplade sin elbil end andre boligejere.  

 

Det har været planen at lancere et udvidet samkørselskoncept i 2020, men det har pga. corona ikke været 

muligt. Pt. planlægges der for en lancering i august 2021 overfor arbejdspladser, ungdomsuddannelser og 

lokalsamfund. Konceptet baserer sig på det gennemførte KørMed projekt og anvender fremadrettet FDM’s 

samkørselsapp Ta’Med, der netop er opgraderet med flere faciliteter og bl.a. med sammenhæng til 

Rejseplanen. 

 

Landbrug & Natur 

Landbrug 

Der er tiltagende bevågenhed på nationalt plan omkring landbrug og klima. Der er tale om en stor 

udfordring.  

Forvaltningen har haft en indledende uformel dialog med Økologisk Landsforening om muligheden for at 

afprøve et klimaværktøj, som foreningen er ved at udvikle sammen med Seges/Landbrug & Fødevarer. Det 

blev konkluderet at den bedste vej at gå er via de fynske landboforeninger.  

I regi af Fyn2030/DK2020 har der været nævnt potentialet i et samarbejde mellem fynske kommuner i 

forhold til landboforeninger. Det arbejdes der videre med. 

Der er fortsat potentiale for at igangsætte tiltag om gradvis omstilling af offentlige kantiner til velsmagende 

plantebaseret måltider. 

 

Skov 

Målsætningen i kommunens DK2020 klimaplanen er 100 hektar ny skov på kort sigt. Hvis Middelfart 

Kommune skal nå op på det stigende landsgennemsnit for skov, skal der etableres mindst 1000 hektar ny 



skov. Indenfor de kommende 3 år er der pt. mulighed for yderligere tilplantninger på 10-20 ha, men det 

afhænger dels af finansiering, ændring af lokalplan samt lodsejeropbakning. Der er således en del 

udfordringer på dette område.  

 

Klimatilpasningsplan 

Igennem assistance fra Region Syddanmark og GeoFyn er  kortlægningen  af oversvømmelsesfare uden for 

byområderne stort set er gennemført. I øjeblikket arbejdes på kortlægning af oversvømmelsesfare og –

risiko i de kloakerede områder (byerne). Den opdaterede risikokortlægning (nye klimascenarier, 

højdemodel og nyeste klimadata) forventes færdig i starten af juni. Samtidig arbejdes med målsætningerne 

og klar midt i maj. Databehandling og udarbejdelse af planen forventes at forløbe fra Juni til September.  

Der vil blive gjort en ekstra indsats for borgerinddragelse til planen, hvilket vil finde sted i forbindelse med 

Klimafolkemødet. Planen er,  at klimatilpasningsplanen i første omgang bliver vedtaget som en handleplan, 

der kan indgå i DK2020 – og så efterfølgende (i 2022) bliver til et kommuneplantillæg. Det forventes, at 

planen er færdig og kan sendes til politisk godkendelse i løbet af December 2021 – Januar 2022. 

 

Ledelse 

 

Organisering 

Der er oprettet en styregruppe for klimaplanen bestående af Teknik – og Miljødirektøren, Natur- og 

Miljøchefen, Klimachefen, en tværgående udviklingskonsulent samt den nyansatte programleder for 

DK2020. Der afholdes styregruppemøder ugentligt. Der afrapporteres til direktionen via Teknik- og 

Miljødirektøren. Der har i de første måneder været fokus på organisering af arbejdet med klimaplanen, 

konkrete tiltag i forhold til energi og klimavurdering af budget. Der er holdt oplæg for direktionen og på 

direktion- og chefgruppemøder om klimaplanen og dens implementering. Der arbejdes på, at klimaplanen 

yderligere skal forankres i alle udvalg og i alle dele af den administrative organisation. 

Organisatorisk er der udover styregruppen etableret en klima helpdesk bestående af klimachefen, 

programlederen for DK2020 samt CØ projektlederen. Klima helpdesk understøtter og kvalificerer det klima- 

og bæredygtighedsarbejde, som udføres rundt omkring i hele organisationen.  

Den grundlæggende tankegang i organiseringen er, at klimaarbejdet i høj grad skal indarbejdes i 

normalsystemet, altså ind i organisationens daglige opgaver og igennem de normale kanaler. Der lægges 

også vægt på at der løbende vil være behov for at etablere dynamiske arbejdsgrupper omkring tværfaglige 

opgaver på tværs af organisationen, fx solcelleparker eller bæredygtigt byggeri af nye institutioner. 

Der er afgørende brug for kompetenceudvikling af organisationen på tre niveauer: 1) Generel kompetence 

udvikling i hele organisationen for at sikre, at klima bliver en integreret måde at tænke og handle på som 

medarbejder i Middelfart Kommune; 2) Specifik kompetenceudvikling ift nye opgaver som er tillæg til 

eksisterende jobbeskrivelser og 3) Nye opgaver som ikke tidligere har været håndteret af kommunen, eller 

opgaver, som er steget i omfang. Det sidstnævnte niveau vil omfatte ny-ansættelser og/eller omrokering af 

medarbejderressourcer.  

 

Der er i 2020 oprettet et grønt forum, sagsbehandlere, der har arbejdet med at få klima & bæredygtighed 

ind i sagsfremstillingerne. Der har været afholdt månedlige møder for at træne i dette i over 1 år. 



 

Middelfart Kommune er blandt de første i verden til at gøre dette. For at få succes er det afgørende at 

ledelsen går forrest. Både borgmester og kommunaldirektør støtter initiativet, og har deltaget stort set 

hver eneste gang. Det er noget mange kommuner beundrer.  

 

Grønt forum vil ændre karakter så der hver anden måned er mere generelle klima & 

bæredygtighedsdrøftelser, samt konkret hjælp i forhold 1:1 for at hjælpe sagsbehandlere specifikt. Denne 

ændring sker på baggrund af evaluering, fremlagt for borgmester og kommunaldirektør. Evalueringen 

påpeger at mange sagsbehandlere savner opbakning fra nærmeste leder. Dette vil borgmester og 

kommunaldirektør afhjælpe ved at medtage klimaplanen som et fast månedligt punkt DK2020 på 

direktionsmøderne.  

 

Dertil vil DK2020 klimaplanen og dens implikationer for arbejdet i forvaltningen fremover indgå i MUS & 

LUS formatet. Desuden vil klima & bæredygtighed i sagsfremstillinger vil blive prioriteret i 

introduktionsforløb for nyansatte. Således vil klima blive mere og mere integreret i forvaltningens normale 

måde at arbejde på.   

 

Klimavurderer budgetforslagene i forhold til udledning af drivhusgasser 

Som et stærkt eksempel på arbejde i normalsystemet har Økonomiafdelingen i tæt samarbejde med Klima 

helpdesk udarbejdet et værktøj til klimavurdering af budgetforslag, som er integreret ind i de normale 

budgetskemaer. Der er tale om et prionerværktøj, som afprøves indledningsvist i år på de største og mest 

klimatunge budgetforslag af de relevante forvaltninger på basis af sparring med klima helpdesk. Dette sker i 

første omgang ifm 2022 budgettet med en form for screening af klimabelastningen af den enkelte sag med 

farvekoder. Er sagen rød er der tale om en sag, hvor man bør stoppe op og undersøge muligheden for en 

mindre klimabelastende løsning. Er sagen grøn bidrager den positivt til klima og bæredygtighed. Der bliver 

således ikke i 2022 budget tale om konkrete tal for drivhusgasudledning, da der fortsat mangler 

kvalificerede værktøjer til analysen. 

Erfaringerne fra i år vil blive brugt til at forbedre og udbrede værktøjet til flere dele af det kommunale 

budget. Devisen i år er ”Vi skal kravle før vi kan gå”. Parallelt med anvendelsen af dette værktøj arbejdes 

der i andre regi (nationalt plan) med udvikling af værktøjer til at beregne udledning af drivhusgasser. Det er 

forventningen at de nationale/internationale værktøjer vil være til rådighed inden for de kommende år. 

Derved kan klimavurderingen af Middelfarts Kommunens budget gøres kvantitativt ift drivhusgasudledning. 

 

Ressourcer 2021 og 2022 

Der er indledt en proces af DK2020 styregruppen til afklaring af nødvendige ekstra medarbejderressourcer 

til gennemførsel af DK2020 klimaplanen. Der er identificeret særligt behov omkring energirenovering af 

bygninger, energiekspertise, solceller og aktiviteter i det åbne land.  

 

Der er i samarbejde med RSYD, Vejle og Kolding kommune igangsat rekruttering af en fælles energivejleder, 

som skal sætte fokus på konvertering af energiforsyning uden for fjernvarmeområderne. Udgiften til 

energivejlederen dækkes 50 % af RSYD og med 50.000 kr. fra hver af de deltagende kommuner. Der vil 

være fokus på fælles løsninger som Føns nærvarme og Termonet. 

 



Af den afsatte grundramme på 2 mio. kr årligt (fra 2022) er der øremærket 200.000 kr til partnerskabet 

omkring PtX i Trekantsområdet og forventligt 50.000 kr til den fælles energivejleder. Dertil kommer midler 

som anvendes til ekstra medarbejderressourcer. 

 

 

Partnerskaber 

Kommunens egen drivhusgasudledning som organisation udgør under 5 % af udledningen i kommunens 

geografiske område. Det er derfor alt afgørende at få borgere og virksomheder til at bidrage til 

klimaplanen. Partnerskaber er et helt centralt værktøj i den forbindelse. Det er afgørende at 

partnerskaberne sikrer mest mulig opskalering og større udbredelse af konkrete klimatiltag i partnernes 

netværk og der vil derfor være fokus på at indgå partnerskaber med foreninger, videnscentre, 

borgergrupper og eksisterende partnerskaber frem for individuelle partnerskaber med enkelte 

virksomheder/individer. Det vil give den bedst mulige effekt og størst effektivitet i forhold til kommunens 

egne medarbejderressourcer.  

 

Der er indledt et samarbejde (dog ikke formaliseret) med Middelfart Erhvervscenter omkring 

ladeinfrastruktur hos virksomheder i kommunen. 

 

Som tidligere nævnt er der underskrevet Letter of Intent om PtX projektet med syv kommuner og 13 

virksomheder i Trekantsområdet. 

 

Borgerinddragelse 

Borgerne i Middelfart Kommune har på kort tid samlet en gruppe på over 800 borgere der interesserer sig 

for bidiversitet (vild kommune). Gruppen udspringer af en mere grundlæggende interesse i klima af 

initiativtageren. 

Der er stor efterspørgsel på samarbejde med Middelfart Kommune qua succesprojekterne i Føns, 

Brenderup og nu med ovennævnte borgergruppe om  klima- og biodiversitet.  Projektet i Føns er tilført EU 

midler til forskning og udvikling i energifleksibilitet. Energifleksibilitet og intelligent energi er et vigtigt emne 

i DK2020 projektet. I praksis udrulles 10 km jordvarmeslanger på en mark i Føns, som tilsluttes nye 

varmepumper i nærvarmeanlægget. Det hele monitoreres af flere hundrede sensorer i 10 boliger. Dette 

forskes der i fra SDU og lokale energivirksomheder. 

Sol over Brenderup sælges i anparter og er med i eksempelsamling om gode cases ved bl.a. tænketanken 

demokratisk erhvervsudvikling. Alle 3 cases har national bevågenhed og der udarbejdes podcasts om 

projekterne med fondsmidler.  

Organisationen deltagerdanmark har spurgt om Middelfart Kommune vil være med i 

borgerdeltagelsesprojekter om klima under betegnelsen Klimaklynge Lillebælt. Ambitionen er at 

Middelfart, Fredericia og Assens kommuner skal være levende laboratorie for udvikling af nationale 

borgerdrevne klimasamtaler. Det er afgørende med projektet at sikre så meget borgereffekt som muligt og 

mindst muligt træk på kommunale medarbejderressourcer. 

 

Andet 

DK2020 



DK2020 netværket er efterhånden stærkt udviklet. Middelfart Kommune er blandt de første kommuner, 

som fik godkendt sin klimaplan og nu er i gang med implementeringen. Igennem DK2020 netværket er det 

muligt at få adgang til specifik viden, bl.a. via webinar og udveksle erfaringer med andre kommuner. Det er 

nyttigt og givende. Middelfart Kommune bidrager selv med sparring til nye DK2020 kommuner og ved 

nationale webinarer 

 

Klimafolkemødet 

Klimafolkemødet 2021 kommer til at fungere som ”topmøde” for DK2020 kommuner. Dette sættes i 

relation til årets kommunalvalg, hvor KL har lavet en undersøgelse, der har den konklusion at klima 

forventes at fylde meget i kommunalvalget. Topmødet, på klimafolkemødet, vil anvise de bedste tiltag i 

eksisterende DK2020 kommuner, udvikle endnu bedre tiltag, der er lige til at ”Copy-Paste”. 

Disse vil blive fremstillet så byrådskandidater kan lade sig inspirere og borgere til at kunne efterlyse af 

kommende byrådspolitikere. 

Interessen fra omgivende samfund for klimafolkemødet er intensiveret, markant. Klimafolkemødet er en 

branding-fuldtræffer og er med til at skabe det folkelige engagement om klima, der er ambitionen og 

nødvendigheden. Der planlægges for at 5000 personer kan deltage pr. dag, forudsat at alle er vaccinerede 

og veloplagte.  


