
Inspiration til energiplanerne 
Godt 40 personer fra seks europæiske lande mødtes i begyndelsen af februar på Hindsgavl ved 

Middelfart. De udvekslede ideer og erfaringer om kunsten at planlægge med bæredygtig ener-

gi.

Vindmøllerne snurrer og solen skinner. I hvert 

fald somme tider. Fremtidens CO2-neutrale ener-

giformer er en udfordring for energiplanlægger-

ne, for der skal være strøm i kontakterne selv i 

vindstille – og varme i fjernvarmerørene, når da-

gene er korte og solen gemt bag skyer.  

 

Internationalt samarbejde 

 

Den udfordring tager INTERREG-projektet North 

Sea SEP (SEP står for Sustainable Energy Plan-

ning) op. Projektet involverer forskere og energi-

planlæggere fra kommuner og regioner rundt om 

Nordsøen – de deltagende lande er Tyskland, 

Holland, Belgien, Skotland, Sverige og Danmark. 

Projektets danske partner er Green Network 

sammen med Middelfart, Kolding, Vejle, Heden-

sted og Fredericia kommuner. 

 

Planlægning nødvendig 

 

”Vi skal i de kommende år have integreret den 

bæredygtige energi og udfaset de fossile energi-

kilder,” forklarer projektleder Sanne Østergaard, 

Green Network. 

   ”En stor del af den opgave ligger hos kommu-

nerne, som i deres energi- og klimaplanlægning 

bl.a. skal bakke op om de initiativer, der kommer 

fra virksomhederne. F. eks. skal kommunerne og 

fjernvarmeforsyningen finde ud af at aftage over-

skudsvarme fra produktion og få den ind i fjern-

varmenettet eller finde andre måder at udnytte 

den på. På samme måde med energi fra vindmøl-

ler, solceller og andre bæredygtige tiltag.” 

   De internationale gæster nøjedes ikke med at 

sidde på Hindsgavl og snakke planlægning. Bl.a. 

fik de en aften besøg af Fredericia-virksomheden 

Veksø, der producerer gadeinventar og bl.a. in-

korporerer solceller i flere af deres produkter. 

   Projektleder Sanne Østergaard tog desuden 

deltagerne med på en studietur, hvor de først 

besøgte EnergiNet i deres nye domicil ved Frede-

ricia. Derefter gik turen til TVIS Fjernvarme ved 

Kolding. Danske fjernvarmeforsyninger er langt 

fremme i forhold til mange europæiske naboer og 

de store, danske fjernvarmenet vakte i høj grad 

interesse hos gæsterne. 

 

CO2-neutral børnehave 

 

I den lille, men stadig fremsynede skala, er den 

integrerede institution Børnehuset Lille Dalby i 

Hedensted Kommune, som også fik besøg. Insti-

tutionen er taget i brug i januar i år og opført i 

energiklasse 1 med bl.a. jordvarme, solvarme, 

finsk masseovn og en mål om at være en CO2-

neutral institution. 

   Studieturen sluttede hos Aarstiderne/Barritskov, 

hvor Thomas Harttung fortalte om det black car-

bon/pyrolyse-projekt, som nu har været i gang i et 

par år. I pyrolysefyret forbrændes affaldstræ til el 

og varme, mens restproduktet – kulstoffet – gen-

nem pyrolyseforbrændingen bindes hårdt og der-

efter er et fremragende jordforbedringsmiddel. 

   ”Tanken med North Sea SEP er at vi i landene 

rundt om Nordsøen skal lære af hinanden og dele 

viden, så det går så smertefrit som muligt at inte-

grere stadig større mængder bæredygtig energi i 

de kendte systemer,” siger Sanne Østergaard. 

   ”I projektet vil vi bl.a. fremme elbiler, vindmøl-

ler, solceller og solvarmes plads i planlægningen, 

samt indføre energitjek og energiledelse i de of-

fentlige institutioner. 

 


