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Den tekniske forvaltning som 
igangsætter af vækst og udvikling
Det startede med en dyrehave, fortsatte med en beslutning om at være grøn vækstkommune og 
udviklingen vil tilsyneladende ingen ende tage, når det handler om vækst og udvikling i Middelfart 
Kommune - og drivkraften bag succesen er kommunens tekniske forvaltning

Af | Irene Brandt

Når man taler om innovation i forbindelse 
med teknik- og miljøforvaltningerne er det 
svært at komme uden om teknik- og miljøfor-
valtningen i Middelfart Kommunen. Forvalt-
ningen hér har på enestående vis sat sig i 
spidsen for en lang række innovative tiltag, 
som har placeret kommunen på verdenskor-
tet. Derfor sendte teknik- og miljødirektør 
Thorbjørn Sørensen også to indstillinger til 
KTCs innovationspris til innovative projekter. 
Dels kommunens energirenoveringsprojekt, 
som er en del af Middelfart Kommunes stra-
tegiplan: ’Middelfart - den grønne vækstkom-
mune’, og selve strategiplanen, som endte 
med at blive én af tre nominerede projekter til 
KTCs Innovationspris til innovative projekter.

”Begyndelsen til strategiplanen blev ta-
get, da kommunen besluttede at omdanne 
Hindsgavlhalvøen til Danmarks næststørste 
dyrehave, hvor natur, sundhedsfremme, er-

hvervsfremme og bosætningspolitik går op i 
en højere enhed. Næste skridt var ESCO-
samarbejdet om energirenovering af kom-
munens bygninger. ESCO-samarbejdet er re-
sulteret i, at samtlige kommunale bygninger 
er blevet energirenoveret og udstyret med 
den nyeste teknologi inden for energistyring 
- uden at det har kostet Middelfart kommune 
en krone. Tværtimod kommer vi til at ’tjene’ 
penge på ESCO samarbejdet i takt med 
at energipriserne stiger. Dertil kommer, at 
brugerne af bygningerne har fået et bedre in-
deklima, hvilket for eksempel betyder bedre 
læringsmiljøer i kommunens skoler, og sidst 
men ikke mindst har energirenoveringerne 
skabt mindst 35 nye jobs i den hårdt bela-
stede byggebranche. Succesen med ener-
girenoveringerne i ESCO-regi er blevet så 
stor, at Middelfart Kommune i dag arbejder 
på at etablere et ESCO-samarbejde omkring 

vej- og gadebelysningen i hele kommunen,” 
fortæller Thorbjørn Sørensen.

Som teknik- og miljødirektør i Middelfart 
Kommune har Thorbjørn Sørensen selv en 
stor del af æren for, at Middelfart Kom-
mune er kommet langt gennem innovativ 
tænkning; men han deler gerne æren for de 
gode resultater med hele sin forvaltning og 
ikke mindst med kommunens byråd.

”Der er ikke mange kommunalbesty-
relser, der tør at prioritere det tekniske 
område højest i kommunen; men det tør 
kommunalbestyrelsen her i Middelfart Kom-
mune. Efter kommunalreformen satsede de 
fleste kommuner på sikker drift; men i Mid-
delfart fik vi muligheden for at vise, at det 
tekniske område udover kerneydelsen også 
kan skabe vækst og udvikling i lokalsamfun-
det og projekter, der giver overskud i kom-
munen,” siger Thorbjørn Sørensen.

Naturparken Hindsgavl dyrepark er mere 
end blot et rekreativt naturområde i stor 
skala. Her startede Middelfarts kommu
nes strategiplan, der skal sikre, at kom
munen er en grøn vækst kommune, og 
her går natur, sundhed, erhvervsfremme 
og bosætning op i en højere enhed, kon
staterer Middelfart kommunes teknik og 
miljødirektør thorbjørn Sørensen.
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Nyttige netværk
I arbejdet med at øge innovationskraften i 
Middelfart Kommune har Teknik- og Miljø-
forvaltningen taget skridtet væk fra de tra-
ditionelle netværk og samarbejdspartnere, 
som ofte har været afgrænset til nabokom-
muner og lokale virksomheder.

”Vi indgår i dag i netværk, som tager 
afsæt i fælles interesser og fælles behov, 
hvilket har vist sig at være særdeles  gavnlig 
for den innovative udvikling i kommunen. 
Værdien af disse netværkssamarbejder syn-
liggøres blandt andet ved, at de virksomheder 

med glæde bidrager med 200 arbejdstimer 
og 15.000 kroner om året, for at indgå i vores 
Grøn erhvervsvækst-samarbejde. Det gør de 
jo kun, fordi det kan betale sig,” konstaterer 
Thorbjørn Sørensen.

Samarbejdet foregår også internt i Mid-
delfart Kommune på tværs af de traditio-
nelle forvaltningsstrukturer, hvilket blandt 
andet har betydet, at Teknik- og Miljøforvalt-
ningen arbejder med erhvervsfremme - hvil-
ket selvfølgelig foregår i et tæt samarbejde 
med kommunens Erhvervscenter.

”Åbenhed over for samarbejde er én 

af de vigtigste kommunale kompetencer i 
dag,” konstaterer Thorbjørn Sørensen. Han 
fortsætter:

”Via offentlig/private-samarbejder har 
vi i Middelfart Kommune vist, at vi kan 
skabe synergi og vækst, som både betyder 
kommunale besparelser og vækst til de 
virksomheder, vi samarbejder med - og det 
er vel at mærke en vækst, som rækker ud 
over lokalområdet, for eksportmulighederne 
for de virksomheder, der sammen med 
kommunerne udvikler de nye, innovative 
læsninger, har vist sig at være rigtig gode.”

middelfartmodellen 

Energirenovering af kommunale 
bygninger for 44 mio. kr. Energi-
besparelse på godt 20%. Projek-
tet er selvfinansierende. 

rollemodel for esCoprojekter 

Middelfart, Kalundborg og 
Gribskov kommuner har fået 10 
mio. kr. med henblik på at være 
rollemodel for ESCO-projekter of-
fentlige bygninger i Danmark

esCo light 

Energirenovering af privatbo-
liger, som støttes af de lokale 
forsyningsselskaber. Energire-
noveringen udføres af lokale 
håndværkere, som har gennem-
gået energiuddannelse udviklet 
i samarbejde med Center for 
energibesparelser i bygninger. 
Støttebeløb på 800.000 kr..

Naturparken  
Hindsgavl Dyrehave 

Middelfart Kommune har etab-
leret  Danmarks næststørste 
dyrehave. Staten og Arbejds-
markedets feriefond har støttet 
projektet med 13,3 mio. kr.

Natur og aktivitetscenter 

I forbindelse Naturparken Hinds-
gavl Dyrehave etableres et natur- 
og aktivitetscenter opført som et 
passiv hus energimæssigt.  Frilufts-
rådet og Lokale- og anlægsfonden 
har støttet projektet. I alt er der 
indsamlet 8 mio. kr.  til centeret.

kultur og naturformidling 

Region Syddanmark har støttet 
kulturformidling i forbindelse med 
Naturparken Hindsgavl Dyrehave 
med 160.000 kr. Friluftsrådet har 
støttet ansættelse af en kultur- og 
naturformidler med 660.000 kr.

min klimaplan 

Region Syddanmark har støttet 
projektet, som fokuserer på 
energirenovering i private boliger. 
Byområder i Strib og Gelsted er 
pilotområder. Region Syddan-
mark og EU støtter projektet med 
900.000 kr. Der deltagere seks 
forskellige partnere i projektet.

Naturgenopretning 

To naturgenopretningsprojekter 
ved Hønnerup og Lunge bjerge 
har fra staten og private opnået 1 
mio. kr. i støtte.

Naturens dag

Middelfart kommune arrangerer 
i 2011 for 4. gang naturens dag i 
samarbejde med 30-40 lokale for-
eninger. Naturens dag besøges af 
3-4000 borgere.  

en god omvej

Etableret af et aktivitets område for 
unge mennesker ved Nørre Aaby 
jernbanestation er blandt vinderpro-
jekterne i konkurrence udskrevet af 
Realdania og Lokale- og anlægsfon-
den. Støttebeløb 1,5 mio. kr..

kløverstier

Middelfart kommune er blandt 
pilotkommunerne, som sammen 

med Friluftsrådet udvikler kon-
ceptet ”Kløverstier”

energiplanlægning

Middelfart kommune deltager i 
et internationalt projekt omkring 
energiplanlægning. Projektet har 
deltagere fra Sverige, Tyskland, 
Belgien, Holland, Skotland og 
Danmark. Middelfart kommune 
deltager sammen med Green Net-
work. Den danske del af projektet 
støttes af EU med 3,5 mio. kr.

Cykelprojekt. 

Middelfart kommune er projekt-
holder på et EU-projekt med 
fokus på sundhed, motion og 
energibesparelser i forbindelse 
med cykling. Projektets samlede 
projektsum er 5,5 mio. kr.

Kommunen har i 2011 også mod-
taget støttet fra Statens cykel-
pulje til cykelstier (1,5 mio. kr.).

mobilitet 

Middelfart kommune deltager i 
projektet Formel M, som laver 
kommunale demonstrationspro-
jekter om mobilitet 

Borgere og klima

Middelfart kommune deltager i 
projektet CIDEA, som fokuserer 
på borgeres adfærd i forhold til 
energi og klima

elbiler 

Energistyrelsen har støttet Mid-
delfart Kommune med knap 
200.000 kr. i forbindelse med 

køb af kommunens første elbil.  
Middelfart kommune tester nu 
3 forskellige elbiler og har fået 5 
ladestandere stillet op i kom-
munen.  Kommunen deltager i 
”test en elbil”, så borgerne kan 
prøvekøre elbiler.

Grøn erhvervsvækst 

Region Syddanmark og EU har 
støttet Middelfart Kommune 
og 12 samarbejdspartnere i 
forbindelse med et projekt, som 
fokuserer på energirenovering og 
erhvervsfremme. Den samlede 
projektsum er 11 mio. kr.

erhvervsprojekt  
– Danish Water services

Middelfart Kommune har i samar-
bejde med blandt andet Odense 
Kommune og TreFor skabt et firma 
med fokus på eksport af miljø- og 
energiteknologi inden for vandsek-
toren. Der er etableret datter-
selskab på Filippinerne. Danfoss 
og Grundfos deltager i projektet. 
Region Syddanmark og EU har 
støttet projektet med 8 mio. kr.

erhvervsprojekt – Danish 
energy Performance.

Et projekt a la Danish Water Ser-
vices med fokus på energisekto-
ren. Middelfart Kommune er part-
ner i projektet og skal bidrage med 
viden om ESCO-projekter. Det er 
Energimidt og Odense Fjernvarme, 
der er hovedkræfter i projektet. Re-
gion Syddanmark og EU har støttet 
projektet med 4,9 mio. kr. 
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De grønne vækstprojekter i middelfart kommune  projekter for mere end 100 mio. kr.




