Workshop
Strategisk Energiplanlægning 2.0
Omstilling af energien i områder uden kollektiv energiforsyning
Torsdag den 27. november 2014
Kl. 9.00 – 15.00, Kulturøen, Havnegade 6, 5500 Middelfart
Invitation fra Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart Kommuner samt TREFOR og Region Syddanmark
Vi vil gerne invitere til en spændende workshop om energiomstilling i områder uden kollektiv energiforsyning. Nogle
kalder det Strategisk Energiplanlægning 2.0, andre strategisk byplanlægning, andre rettidig omhu for
energiplanlægningen.
Workshoppen behandler et område, hvor myndighedernes beføjelser er begrænsede, private aktørers virkemidler er
under udvikling, og der i det hele taget skal samarbejdes for at fremme en omstilling – ikke mindst med beboerne i
områderne. Workshoppen vil byde på konkrete erfaringer, beskrivelser af igangværende processer,
forretningsmodeller og antropologiske pointer om ”hvad der virker”, når vi skal omstille ad frivillighedens vej.

09:00 – 09:20

Velkomst
Dagens program
Hvad er SEP 2.0 og hvorfor

09:20 – 10.00

Katrine Prytz Larsen, Region
Syddanmark og Morten
Westergaard, Middelfart Kommune

Energi til mulighedernes land
Hør om gode forandringsprojekter i
landområderne. Det er den konkrete virkelighed
og en beskrivelse af faktorer for forandring, vi
her får et oplæg om. Det handler måske mere
om energi til forandring end energi.

Pia Heike Johansen, lektor, Institut
for Miljø- og Erhvervsøkonomi,
Syddansk Universitet

Spørgsmål

10:10 – 11.00

Innovative løsninger til landsbyer
Løsningspalet fra TREFOR. Hør om fælles
jordvarmeanlæg, leasing og mange andre
muligheder, der er koordineret med
myndighedsarbejdet.

Martin Vesterbæk, TREFOR

Workshop
11:00 – 11:10

Strække ben-pause

11.10 – 12.00

Konkrete tiltag og erfaringer fra kommuner
Kolding Kommune er påbegyndt SEP 2.0processen. Hør status fra Skanderup, efter der
har været borgermøder og energitjek. I
Middelfart Kommune har borgerne i Føns
besluttet at etablere nærvarmeanlæg. Både lån
og a.m.b.a. er på plads – hvordan kom de så
langt?

Morten Westergaard, Middelfart
Kommune m.fl.

Spørgsmål

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

Antropologiske observationer, pointer, tips og
tricks på lokalsamfundsniveau

Marie Aarup, Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har haft to antropologer til
at følge landsbyprojekter. Hvilke logikker og
dynamikker gør sig gældende, når der arbejdes
på lokalsamfundsniveau? Hør et spændende
oplæg fra Marie.
Spørgsmål

14.00 – 14.45

Antropologiske observationer, pointer, tips og
tricks på enkeltejendomsniveau
Nicolas har skrevet ph.d. ved Aalborg Universitet
om energiantropologi for at belyse og forstå,
hvad der motiverer mennesker til
energiforbedringer. Hør om hans dybdestudier
fra to huse i Føns.
Spørgsmål

14.45 – 15.00

Mødeleder afrunder dagen

Nicolas Galiotto, ph.d. fra Institut for
Byggeri og Anlæg, Aalborg
Universitet

Workshop
Tilmelding skal ske via følgende link: https://syddanmark.nemtilmeld.dk/3/at-workshop/
Bemærk: Begrænset antal pladser. Tilmelding efter først til mølle-princippet.
Information ved:
Klimachef Morten Mejsen Westergaard, Morten.Westergaard@middelfart.dk, tlf. 2054 4795
Projektleder for SEP Syddanmark Katrine Prytz Larsen, Katrine.Prytz.Larsen@rsyd.dk, tlf. 2054 0720

Pris: Gratis

Arrangører:

