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Sammenfatning
I EU er klimamålet sat til klima neutralitet i 2050 og for at kunne nå dette mål skal der arbejdes på
alle fronter. Der skal ske en decideret grøn omstilling og det er ikke nok med at fokusere på virksomheder og store investeringer. Der skal også arbejdes med de mindre investeringer og for at få
omlagt alle områder skal der arbejdes sammen. Derfor skal der bl.a. arbejdes med fælles produktion
af vedvarende energi, hvor borger, virksomheder og kommuner arbejder sammen. På denne måde
kan man arbejde med projekter fra vindmølleparker til udfasning af individuelle oliefyr og sikre
at alle er ombord. Alle skal have muligheden for at deltage i den grønne omstilling og ved at skabe
noget i fællesskab, kan man støtte de lokale, uden at gå på kompromis med klimaet.
I Danmark har fælles energiproduktion været en del af hverdagen i mange år, i form af andelsselskaber, som bl.a. kan findes i fjernvarmeværker og elselskaber. I det andelstanken allerede er udbredt i Danmark, er basis lagt for at gå længere med fælles projekter og dermed ikke kun tænke
økonomisk men også grønt.
Men det er ikke kun erfaringer med andelsselskaber, som fremmer mulighederne for fælles energiprojekter også teknologierne er tilgængeligt og kommuner og stat er motiveret til at støtte op om
disse projekter, i form at forskellige former for støtteordninger, som f.eks. økonomisk støtte eller
rådgivning.
Der er store muligheder for at investere i f.eks. vindmøller og solceller eller måske at gå sammen om
at forsyne dit lokalområde med grøn fjernvarme, som erstatning for alle de oliefyr der ellers står for
opvarmningen. Inspiration for fælles energiprojekter kan findes på www.co2mmunity.eu og for at
få hjælp til hvordan man kan starte et fælles energiprojekt op er der en guide til det i denne håndbog, udarbejdet ud fra praktisk erfaring. I denne håndbog tages der udgangspunkt i metoden kaldet
“RENCOP”, som anvendes som et redskab til at strukturere arbejdet.
Der er mange tips og tricks i denne håndbog lige meget om fælles energi projektet startes op af eksperter (ekspert-dreven RENCOP) eller en gruppe borgere (borger-dreven RENCOP).
Denne håndbog fortæller ikke kun om succeshistorierne, men også hvordan et projekt kan blive
til en fiasko og dermed vise hvad man skal passe på med, for at kunne starte et succesfuldt fælles
energiprojekt op i dit lokalområde.

Liste over forkortelser
BSR 		
CE 		
VE		
RENCOP
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Baltic Sea Region (Østersøen)
Community energy (fælles energiprojekter)
Vedvarende energi
Renewable energy cooperative partnerships
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1 Introduktion
Summary
In the EU the climate goal is to be climate neutral in 2050 and in order to
achieve this goal, we have to work on all areas. There has to be a change and it
is not enough to only to focus on companies and large investments. We have
to work with smaller things too and in order to make the transition in all areas
we have to work together. This is why we have to work with common production of renewable energy, where citizens, companies and municipalities work
together. In this way it is possible to work with projects from wind turbine
parks to phasing out individual oil boilers and thereby ensure that everyone
can join in. Everyone has to have the opportunity to be a part of the green
transition and by creating something together, it is possible to support the
local area as well, without compromising to the disadvantage for the climate.
In Denmark community energy has been a part of the everyday for many
years, f.x. as cooperative, which f.x. can be found in district heating and electricity companies. As the cooperative spirit already has been known in Denmark, the foundation to go further with community energy has already been
laid and thereby not only to think about economy and profit, but also about
climate.
But it is not only the experience with cooperatives, which promotes the possibilities for community energy, also the technology is available and both the
municipalities and the government is motivated to support these types of
projects, with different types of support like economic support and counselling.
There are many possibilities if you want to invest in f.x. wind turbines and
solar panels or maybe join together with our neighbors to supply your local
area with green district heating, as a replacement for all the old oil boilers,
which originally have been used for heating. Inspiration for community energy can be found on www.co2mmunity.eu and for more support on how to start
your own community energy project you can find a guide in this handbook,
which has been developed based on real life experience. This handbook uses a
method called “RENCOP”, which is used as a toll to structure your work.
There are many tips and tricks in this handbook no matter if the project is
started by experts (expert-driven RENCOP) or by a group of citizens (citizendriven RENCOP). This handbook shows you not only the success stories but
also how a community energy project can fail and thereby showing what not
to do in order to ensure a successful community energy project in your local
area.
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Du holder den Danske håndbog for udvikling af fælles energiprojekter i hånden. Fælles energiprojekter fylder mere og mere på EU agendaen og i videnskabelige diskussioner. I lande som Danmark
og Tyskland har fælles energiprojekter været et vigtigt redskab for at fremme overgangen til vedvarende energi.
Denne håndbog giver dig et overblik over fælles energiprojekter fordelt på tre forskellige afsnit.
Som det første vil vi gennemgå status på vedvarende energi i fællesskab i Danmark. Hvilken slags
fælles energiprojekter har vi? Hvad var drivkraften og hvad var udfordringerne for de eksisterende
fælles energiprojekter? Hvilke muligheder ville der være, hvis vi have viljen til at tage dem? For at
finde svar på disse spørgsmål kan du udforske afsnit 2 i denne håndbog.
Det andet emne vi vil fokusere på handler om, hvordan du kan promovere fælles energi. Hvor starter man? Hvor starter man? Hvordan kan man inspirere andre til at deltage? Hvordan finansieres
projektet? Disse og mange andre spørgsmål vil der blive taget hånd om i kapitel 3. Ud over det,
introducerer kapitel 3 også et redskab til at promovere fælles energiprojekter, ”RENCOP”. Disse
RENCOP´s er blevet implementeret af Co2mmunity-projektet, i otte lande og ni regioner i EU, som
står bag udarbejdelsen af denne håndbog. I Middelfart Kommune, Danmark, blev der arbejdet med
forskellige former for RENCOP, med forskellige tilgange. Middelfart Kommunes RENCOP´s præsenteres i kapitel 3.
Det tredje fokusområde handler om hvad vi har lært under Co2mmunity projektforløbet i forhold til
at fremme fælles energi. I kapitel 4, vil vi ikke kun fortælle om succeshistorier, men også fiaskoer.
I slutningen af håndbogen vil vi dele vores tanker om “Hvad kan jeg, som borger eller kommune
gøre, for at fremme fælles energi?”.

1.1 Hvad er fællesprojekter om vedvarende energiproduktion?
“Community energy (CE) projects offer enhanced production of renewable energies
(RE) from local sources, like wind, solar, biomass, hydropower, geothermal, through
active participation of local communities. Together, citizens co-finance, co-develop,
and co-operate RE plants, and foster sustainable energy distribution, like local heating networks or biogas filling stations. Through active communication, transparent
decision-making, and local benefit sharing CE projects have high social acceptance.
Consequently, fostering CE projects is highly promising for increasing the share of
RE in the BSR.”
									
- Co2mmunity (2017).
Fælles energiprojekter handler om at lokale borgere kommer sammen og producerer VE lokalt i
fællesskab. Det handler om at stå sammen med vores naboer om at installere solceller på taget af
vores boligblok, for at producere strøm, ikke kun for fællesarealer, men til eget forbrug. Det handler
om at borgere ejer andele af den lokale vindmøllepark og køre elbil, drevet af lokalt produceret grøn
strøm. Måske blev elbilerne købt i fællesskab af borgerne inklusiv en elbil ejet i fællesskab til deling,
for at reducere behovet for familie bil nummer to? Det handler om at landsbyen skrotter private
oliefyr til rumopvarmning og i stedet opretter et lille lokalt fjernvarmeværk drevet med biomasse.
Det handler om at landsbyen skrotter oliefyr til opvarmning til fordel for varmepumper og måske
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solpaneler på taget, eller landsby beboerne eksperimenter med at installere et lille kraftvarmeværk
for el og varme til en flok huse, for en landsby eller måske for den lokale skole i nærheden.
I det nye direktiv om VE, betyder “borgerens energisamfund”, en juridiske enhed “baseret på åben
og frivillig deltagelse”.
De nævnes for at være autonome og “effektivt styret af aktionærer eller medlemmer, som er placeret tæt på projektet, som er ejet og udviklet af denne juridiske enhed”. Aktionærerne eller medlemmerne skal være neutrale personer, SMVér (Små eller Mellemstore Virksomheder) eller lokale
myndigheder (herunder kommuner) og hovedformålet er at levere “miljømæssige, økonomiske
eller sociale fordele for aktionærer eller medlemmer eller for lokalområdet hvor projektet opererer,
frem for økonomisk gevinst”.
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Struktur af det danske varmesystem
Varmesystemet i Danmark er overordnet delt op i tre kategorier; kollektiv varmeforsyning med
fjernvarme, kollektiv varmeforsyning med naturgas og individuel opvarmning. Ved fjernvarmeforsyning er der en stor fælles varmekilde, f.eks. en stor naturgaskedel, et stort flis fyr eller måske en
stor varmepumpe, som producerer varme og sender det ud i underjordiske isolerede rør. Disse rør
leverer varmen direkte til forbrugerne.
Brændselsforbruget i fjernvarmeproduktionen vises på figur 1, hvor det kan ses at vedvarende
energi spiller en større og større rolle i fjernvarmeforsyningen. En større del af den VE stammer fra
biomasse, som er afgiftsfritaget. 1.736.668 danske husstande forsynes i dag med fjernvarme. I alt
svarer det til 64 % af alle husstande i Danmark.

Således handler energi i fællesskab om at mindske afhængigheden af fossile brændsler, øge selvforsyningen af energi og miljømæssige fordele, det handler om at bemyndige de lokale, styrkelse
af andels samarbejde i mindre skala, energi netværker og øget delt demokrati og sociale fordele.
Energi i fællesskab er et redskab for den kommende overgang til VE, når vi skifter fra traditionelle
centrale energisystemer til mere decentraliserede modeller. Måske er du blevet nysgerrig om hvordan fælles energiprojekter kan anvendes i dit lokalområde?

1.2 Status på fælles energiprojekter
Danmarks energisystem er et af de mest stabile i verdenen. Elforsyningen har en forsyningssikkerhed på 99,99 %, også selvom der er kommet en stigende andel af VE produktion, som har en mere
fluktuerende produktion end de traditionelle produktionsenheder.
Struktur af det danske el system
Det danske el system er bygget op i to dele;
transmission og distribution.
Transmissionsledningerne er den overordnede infrastruktur, som fordeler strømmen i hele landet, dette inkluderer også
udlandsforbindelserne. Det er Energinet,
som er systemansvarlig (TSO) og dermed ansvarlig for at opretholde elforsyning sikkerheden i Danmark.
Danmark er forbundet med det tyske,
svenske, norske og hollandske el system, som også understøtter forsyningssikkerheden i Danmark. Det meste af
handelen med udlandet foregår på den
fælles nordiske el børsen “Nord Pool”
(Danmark, Norge, Sverige og Finland),
men også på andre.
Fra transmissionsledningerne føres
strømmen til distributionsledningerne,
som leverer strømmen direkte til forbrugerne.

Figur 1: Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion,
procentvis fordeling. Kilde: Energistatistik 2018

Ved naturgasforsyningen kommer der naturgas enten direkte fra Nordsøen, eller fra et biogas opgraderingsanlæg ind i underjordiske ledninger, som leverer naturgassen/lednings gassen direkte
til kunderne, som har et naturgasfyr stående derhjemme, som så producerer varmen. I den sidste
kategori; individuel opvarmning, er de enkelte varmeforbrugere ikke forbundet med hinanden og
er selv ansvarlig for deres varmeproduktion, det kan f.eks. være individuelle varmepumper, pillefyr
eller oliefyr. De ejendomme som opvarmes individuelt har ofte ikke mulighed for at blive tilsluttet
til kollektiv varme pga. af afstanden til forsyningsnettet (også kaldt for område 4), det er også der en
af de største udfordringer med den grønne omstilling i varmeforsyningen ligger. Der arbejdes med
forskellige alternativer til kollektiv forsyning i disse områder.

Figur 0: Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel.
Kilde: Energistatistik 2018

De sidste mange år har andelen af VE i el-produktionen været stigende (se figur 0) og de sidste par
år har andelen af VE dækket omkring halvdelen af Danmarks energiproduktion.
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Andelstanken i Danmark
I Danmark er der en lang historik om andelsselskaber. Andelsbevægelsens fødselsår i Danmark sættes til 1866 da den første forbrugsforening blev stiftet. Sidenhen har andelstanken bevist sin succes
og holdbarhed og er vokset hurtigt i antal og medlemmer. Andelsselskaber findes i forskellige former
og også i energisektoren har denne selskabsform fundet sin plads, f.eks. er der både el leverandører
og fjernvarmeværker, som er andelsselskaber og støtter dermed tanken om fælles energiprojekter.
Danmark ligger sammen med Sverige og Tyskland, som forgænger i sammenhæng med fælles
energiprojekter, sammenlignet med andre lande fra Østersø region (se figur 2). Men selvom Dan-
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mark er en af front gængerne, betyder det ikke, at der ikke er potentiale for forbedring, tværtimod
der er stadigvæk stort potentiale for udbredelsen af fælles energiprojekter og der er stadigvæk
meget der skal ske for at forbedre forholdene med hensyn til lovgivning, støtteordninger og meget
mere.
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2 Rammer for fælles energiprojekter i Danmark
I Danmark er der som i de fleste andre lande drivkræfter og barrierer for energiprojekter, som
beskrives lidt nærmere i de følgende to afsnit 2.1 og 2.2. I afsnit 2.1 vil der tages højde for de lovgivningsmæssige, sociale, økonomiske og kulturelle rammer og i afsnit 2.2 vil der være beskrevet
nogle eksempler om hvordan andre har arbejdet med fælles energiprojekter både i Danmark og i
udlandet.

Energi i fællesskab - status i BSR lande
Den aktuelle status af energi i fællesskab i Østersø region blev analyseret i Co2mmunity projektet. Resultatet er at Danmark, Tyskland og Sverige, viser vejen frem med
fælles energiprojekter. Traditionelt har disse lande været stærke i fælles energiprojekter. Finland har potentiale til at gøre mere, men har en mindre tydelig initiativ for
fælles energi. Estland og Litauen gør fremskridt og Polen og Letland er lidt bagud.
Figuren viser forskellene mellem landene.

2.1 Drivkræfter og barrierer for energiprojekter i fællesskab
i Danmark
Lovgivningsmæssige rammer
I Danmark er der nogle lovgivningsmæssige forhold der kan gøre det besværligt at få sat fælles
energiprojekter i gang, men der er også lovgivninger der fremme det. En stor udfordring, når man
vil starte et projekt op, er at der ofte er “stop-and-go” støtter fra staten, og som har skabt udfordringer med at holde udviklingen i gang, da det ofte er uvist om økonomien hænger sammen når
støtteordningen er udløbet.
Lovgivninger, som sætter f.eks. afstandskrav for vindmøller i forhold til motorvejen skaber udfordringer med at udnytte areal, som ellers ville være oplagt at blive anvendt til vindmøller og de store
klagemuligheder, som borgerne har, kan sætte en stopklods for projekter.
Siden 2019 har kommuner ikke længere mulighed for at pålægge tilslutningspligt til f.eks. fjernvarmeanlæg, hvilket kan gøre det mere besværligt at planlægge varmeforsyningen, da projekter hurtigt kan ende ud i, ikke længere at være samfundsøkonomisk rentabelt, hvis ikke en vis procentdel
tilsluttes til fjernvarmen og det der gør fjernvarmen rentabelt, er at det er et stort fællesskab, der
deles om udgifterne.
I Danmark arbejdes der også med at gøre energiforsyningen mere klimavenligt og CO2 neutralt. Da
oliefyr er en stor klimasynder skal de udfases helt og for at gå et skridt i den rigtige retning, er det
ikke tilladt at installere nye oliefyr. Desuden er det heller ikke tilladt at udlægge nye områder til
naturgas, dvs. at kun eksisterende naturgasområder kan have naturgasfyr til opvarmning.
En helt ny ting, som den Danske regering arbejder med, er Klimaloven. Denne klimalov har til formål at sikre den grønne omstilling og den har potentiale til at gøre en stor forskel. Men hvad der
kommer til at stå i Klimaloven og hvor meget den kommer til at forandre er uvis på nuværende
tidspunkt.

Figur 2. Sammenligning af landene baseret på styrker fra kontekstuelle faktorer og aktuel lovgivning. (Ruggiero, S. et al. 2019)

Ud over den aktuelle lovgivning, blev kontekstuelle faktorer evalueret. Kontekstuelle faktorer inkluderer sociokulturelle faktorer, som borger aktivisme, social kapital,
disponibel indkomst, finanspolitisk autonomi, tradition om andelsselskaber, elpriser og historisk lovgivning (Ruggiero et al., 2019) (Aalto University).
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Sociale rammer
Specielt i mindre lokalsamfund er der stort engagement om at skabe noget i fællesskab. Folk kender
hinanden, snakker sammen og ofte er der en ildsjæl iblandt dem som er frisk på at starte på et nyt
projekt, til gavn for hele lokalsamfundet.
I Danmark er der kommet stort fokus på klimaforandringer og politisk opbakning om at gør noget
ved det, kombineret med de aktive lokalsamfund og deres ildsjæle er der stort potentiale for at
skabe et fælles energiprojekt. Et rigtig godt eksempel på et aktivt lokalsamfund med deres lokale
ildsjæle er den lille landsby Brenderup, som besluttede at de vil producere grøn strøm med solceller
og en flok ildsjæle, som sat projektet i gang på meget kort tid (læs mere om “Sol over Brenderup”
her: https://klimalaboratoriet.middelfart.dk/).
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I større byer er der ofte ikke den samme slags fællesskab, som man kan finde i mindre lokalsamfund.
Folk snakker ikke sammen på samme måde. Men det betyder ikke at det ikke er muligt at starte fælles energiprojekter op i større byer, der er bare behov for lidt mere støtte udefra, en der kan få samlet
folk og hjælpe dem lidt på vej (læs mere om hvordan man fremmer fælles energiprojekter i afsnit 3).
Økonomiske rammer
Overordnet set har Danmark den store fordel, at det er en af forgængerne hvad angår vindmøller,
som er godt for Danmarks økonomi og som kan give en hvis stolthed rettet mod den grønne omstilling og dermed associeres grøn omstilling mere positivt. Danmark har også redskaberne til at kunne
udnytte vindmøllestrømmen, ikke så meget ved energilagring (endnu) men ved at have adgang til
Nord Pool spot markedet, som er den fælles nordiske el-børsen. Med Nord Pool spot er det muligt at
sælge strøm over landegrænsen nemt og hurtigt, og når der produceres mere strøm end vi kan bruge kan det sælges til udlandet og omvendt, når der ikke produceres nok er det muligt at importere
strøm fra. f.eks. de norske vandkraft anlæg.
Danmark har generelt en høj velfærd og dermed økonomisk overskud til at investere i nye og grønnere teknologier og dermed også overskud til at starte fælles energiprojekter op og investere i grøn
energi.
Før 1970 var Danmark afhængig af olie i energisystemet, men efter at Danmark blev ramt af oliekrisen i 1970‘erne var det tydeligt at energiproduktionen skulle fordeles på forskellige teknologier og
dermed mindske afhængigheden af et bestemt produkt. Dette resulterede i at der blev plads for vind,
sol, biomasse og andre energikilder.
Kulturelle rammer
Fænomenet om den moderne fjernvarme er en meget Dansk tankegang, som tiltrækker besøgende
fra andre lande, som er interesseret i at se hvordan kraftværker er bygget op og hvordan det virker. I
Danmark er der en lang tradition om fælles energi, som også andelstanken (se afsnit 1.2) understøtter. Trygheden ved ikke at stå alene med ansvaret, kombineret med en favorabel varmepris motiverer borgere at gå sammen om en fælles varmekilde, kombineret med en voksende klimabevidsthed
er det en spire bund for landsbyer som Føns, som starter deres eget fjernvarmeværk, ikke kun for
trygheden i fællesskabet, men for at gøre noget for klimaet (Læs mere om Føns Nærvarme i afsnit
2.2). Det er blevet til prestige, at gøre noget for klimaet og ikke kun borgere arbejder på at ændre
noget for klimaets skyld, men også kommuner har viljen til at arbejde med den grønne omstilling og
sidder med den styrke at de er tæt på borgerne og kan understøtte dem.

2.2 Muligheder for fælles energiprojekter i Danmark: Gode eksempler
I Danmark er der stadigvæk en del oliefyr, som anvendes til individuel opvarmning og store naturgas forsynede områder. Disse områder skal inden for det næste par år konverteres til grønne teknologier, dette giver muligheden for at etablere et alternativ, som f.eks. kunne være en stor varmepumpe som leverer varme i samme stil som et fjernvarmeværk, eller fælles jordslanger, som leverer
lunt vand til individuelle varmepumper, eller noget tredje, som ejes af de lokale.
Der er også mulighed for at gå sammen om at investere i vindmøller, solceller eller hvad man ellers
kan finde på. Mulighederne er næsten uendeligt og for at få nogle ideer om hvad man kunne gå i
gang med, er der beskrevet to eksempler på fælles energiprojekter nedenunder.

12

Håndbog for udvikling af fælles energiprojekter

Føns, Danmark:

Danmarks mindste fjernvarmeværk - Føns Nærvarme
Føns er en lille landsby i Middelfart Kommune med omkring 80
husstande. Landsbyen er meget aktiv omkring bæredygtige tiltag
og i 2012 blev der sat gang i processen om at finde en varmeforsynings løsning for Føns. Konklusionen var at et nærvarmeværk
fyret med halm, ville være den bedste løsning for landsbyen. På
grund af forskellige udfordringer med naturbeskyttelsesområder blev nærvarmeværket i sidste ende ikke fyret med halm,
men med træflis.
Under processen om at få en kollektiv forsyning i Føns dukkede
der mange udfordringer op og en af de større udfordringer var
at der var behov for en stor tilslutningsprocent for at projektet
kunne lykkes. Ved hjælp af inspiration fra Ballen og Onsbjerg,
som overkom udfordringen med den nødvendige store tilslutningsprocent ved at opkræve en lille symbolsk tilslutningsafgift,
lykkedes det Føns at sikre den nødvendige tilslutningsprocent
og med en kommunegaranti til sikkerhed for lån til anlægsomkostningerne kunne Føns gå i gang med at realisere Føns nærvarme.
De 43 forbrugere, som var tilsluttet til nærvarmeværket til at
starte med, har et varmebehov på ca. 1055 MWh, svarende til en
spidslast-effekt på ca. 370 kW, hvilket giver plads til yderligere
tilslutninger. Sidenhen er der blevet tilsluttet 3 yderligere forbrugere og der er potentiale til flere.
En grønnere kommune
Det er ret sjældent at „ikke-professionelle“ løfter et sådan projekt, og vidner om den helt særlige gejst og brændende bæredygtighedsønske, der findes i Føns. På mange måder er det processen og den forudgående fortælling om fantastiske Føns, der
er det helt unikke. Og her er fortællingen materialiseret som et
projekt, hvor gamle forurenende oliekedler skrottes til fordel for
et fælles nærvarme anlæg.
Projektet er således en del af en tanke, ønske, vision om bæredygtig omstilling. Den indledende „gnist“ eller håb handlede
derfor ikke om en udvalgt teknologi, derimod en ambition om at
reducere klima- og miljøbelastning
Udover nærvarmeprojektet har der også været mange andre
bæredygtige tiltag, som: energirenoveringsprojekter, samkørsels projekt, delebil med mere.
Positive Effekter
Ved at konvertere fra oliefyr eller elvarme til kollektiv forsyning, har Føns opnået en besparelse på 280 tons CO2 og skrottet
40 oliekedler i omegnen. Konverteringen skaber ikke kun en reduktion i drivhusgasser, men også en årlig besparelse for for-
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brugerne og en positiv samfundsøkonomi. Udover besparelse i drivhusgasser og omkostninger er
det også forbundet med mindre besvær for de enkelte brugere med kollektiv varmeforsyning og
dermed højere komfort.
Det nye er at det rent faktisk kan lykkes med grøn omstilling i mindre landsbyer. Teknologien er
sådan set velkendt, det spektakulære er det tætte samarbejde, der førte til et projekt de færreste
troede muligt. En humlebi historie, hvor mange udenfor samarbejdede tvivlede på det.
Du kan læse mere om Føns Nærvarme på
http://www.foens-naervarme.dk/
- og hvis du vil vide mere om projekter om energi i fællesskab, gå på Co2mmunity hjemmesidens
CE Cases:
http://co2mmunity.eu/outputs/community-energy-cases
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Sprakebüll, Tyskland:

Landsby forsynet med vedvarende- og fællesskab energi
Sprakebüll er en lille landsby med 247 indbyggere, i det nordlige Tyskland i Nordfriesland. For cirka 20 år siden, besluttede
borgerne, at sætte en vindmøllepark op, ejet at de lokale. Vindmøllepark nr. 2 også ejet af indbyggerne fulgte kort tid efter
(vindmøllepark nr. ejet af 22 borgere og nr. 2 ejet af 183 borgere).
Dette gav mulighed for placeringen tæt på ”NIMBY” (”not in my
backyard/ikke i min baghave) fænomenet. De lokale understøtter vindmøllerne, da de er dem der tjener på produktionen og
ikke ansigtsløse store virksomheder.
Efter vindenergi projekterne, blev en lokal familie interesseret i
solenergi og bestilt en stor mængde sol paneler, med mere end
100 MW kapacitet, med formålet at sætte en solcellepark op. Da
familien ikke kunne få de fornødne tilladelser for en stor solcellepark, begyndte de at sælge panelerne til de lokale og dermed blev virksomheden Solar-Energi Andresen GMBH dannet i
2004. I dag er de 100 MWp det gennemsnitlige forbrug for mere
end 25.000 husstande, med en besparelse på op til 53.000 tons
CO2 om året.
Ud over energi fra vind og sol, for indbyggerne også fordelene
fra det lokale biogasanlæg. Indbyggerne dannede et fjernvarmeselskab og med hjælp fra kommunen var de i stand til at få forfinansieringen på plads, som også inkluderede satellit kraftvarmeværk, kedlen og varmerørene.
Nu har de muligheden for at producere både el og varme. Biogasanlægget har en størrelse på 1,7 MW og der er tre varmedistribution netværker. De tre vedvarende energiproduktions enheder
harmoniserer godt sammen da det kan være blæsevejr eller solskinsvejr på skift og biogasanlægget kan op- og nedreguleres,
afhængig af behov.
Det inspirerende i Sprakebüll er at de ikke kun har produktion
fra alle de forskellige vedvarende energikilder, men også deres
transport er grønt. I Sprakebüll har borgerne organiseret et stort
fælleskøb af elbiler, som kører på den grønne strøm, produceret i landsbyen. De har også en dele-elbil, som de kalder ”EDörpsmobil”, som kan bruges af landsbybeboerne, ved at blive
medlem i en klub, med en lille brugerafgift. Ude på landet er der
behov for at have en bil, men med delebil ordningen er behovet
for bil nummer to reduceret.
Hvis du vil vide mere:
http://co2mmunity.eu/outputs/community-energy-cases
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Brenderup, Danmark:
Sol over Brenderup
Borgerne i den lille landsby Brenderup har besluttet sig for at de
vil understøtte den grønne omstilling, men hvordan de ville gøre
det var ikke klar endnu. Borgerne havde tænkt at det kunne være
en god ide, at blive selvforsynende med grøn strøm og de kom
hurtigt frem til at en solcellepark kunne være vejen frem.
I samarbejde med Middelfart Kommune, gik borgerne i gang
med at undersøge hvor meget strøm landsbyen egentlig havde
brug for og hvor meget plads den solcellepark så skulle bruge.
Efter lidt overvejelse, gik borgerne videre med ideen, at det ville
give mest mening at starte med et lidt mindre projekt, og så ville
der være mulighed for udvidelse, hvis der var interesse for det.
Borgerne besluttede sig for at arbejde med en solcellepark på 1
MW, hvilket svarer til 1½ fodboldbane og kan dække 1/3 af byens
elforbrug. Kort tid efter beslutningen blev truffet blev der lukket op for et udbud på statsstøtte for mindre solcelleparker, hvor
borgerne fra Brenderup den 1. november 2018 indsendte deres
projektforslag. Den 9. november 2018 blev udbuddet afgjort og
Brenderups solcellepark fik godkendt en støtte på 10 øre/kWh
over 20 år.
Solcelleparken skal sættes op og tilsluttes til el nettet senest i
oktober 2020 og skal ejes af borgerne i Brenderup.
Hvis du vil vide mere om projekter i Middelfart Kommune kan
du gå på Middelfart Kommunes klimalaboratorie hjemmeside:
https://klimalaboratoriet.middelfart.dk/
eller læs mere om projekter om energi i fællesskab på:
http://co2mmunity.eu/outputs/community-energy-cases
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3 Hvordan fremmes fælles energiprojekter?
I dette afsnit vil vi give dig nogle praktiske råd og tips for hvordan du kan fremme fælles energiprojekter. Råd og tips er baseret på erfaringerne fra otte lande der er en del af Østersø regionen, der
samarbejder i Co2mmunity projektet og specielt på baggrund af konkrete projekter fra Danmark.
I forlængelse af Co2mmunity projektet, blev fælles energiprojekter sat i gang i otte lande og ni regioner, ved at anvende redskabet “RENCOP”, hvilket er en struktureret proces til at igangsætte fælles
energiprojekter. I Co2mmunity projektet blev “RENCOP´s” sat op på en struktureret måde og en
åben proces for at invitere og inkludere “RENCOP” interessenter, dette blev anvendt i alle ni regioner. Tværnational vidensdeling af bedste praksis og erfaringer har dannet disse RENCOP´s.
I den efterfølgende anbefaling holder vi os til to Co2mmunity retningslinjer for 1) etablering og
styring af regionale RENCOP og 2) deltagerorienteret mobiliseringsproces for at oprette RENCOP´s.
Desuden er de praktiske anbefalinger baseret på identificerede succeskriterier i processen af interessent involvering”, som er en af de vigtigste resultater af Co2mmunity projektet. Vi starter med de
praktiske anbefalinger for at fremme fælles energiprojekter i Danmark i afsnit 3.1. Bagefter går vi
videre til det strukturerede promoverings redskab for fælles energiprojekter og RENCOP, hvilket er
blevet brugt i Co2mmunity projektet og anbefales af os at bruge, se afsnit 3.2.

3.1 Fremme fælles energiprojekter:
Byggeblokke for fælles energiprojekter
I dette afsnit vil vi se nærmere på de forskellige muligheder for at promovere fælles energiprojekter
i dit lokalområde. Der er tre faser, hvor der skal tages forskellige skridt, for at kunne have et åbent,
gennemsigtig og demokratisk fælles energiprojekt, som er til fordel for den lokale befolkning.
Den første fase er opstartsfasen, hvor du overvejer, hvordan du kan få sat projektet i gang. Vi vil give
dig tips til opstartsfasen i underafsnit 3.1.1. Den næste fase er vedligeholdelsesfasen, hvor du starter og vedligeholder projektet. Praktiske anbefalinger for vedligeholdelsen kan findes i underafsnit
3.1.2. Den tredje fase handler om fasen efter projektet er afsluttet. Du kan læse mere om denne fase
i underafsnit 3.1.3. Alle tre faser indeholder byggeblokke for fælles energiprojekter. Disse aktiviteter
(Street Working) kan foregå i forskellige rækkefølge eller samtidig. Nogle af disse byggeblokke er
vigtige i alle tre faser, som f.eks. kommunikation og reklamering.

3.1.1 Hvor skal man starte?
Start med Street Working!
I den første fase af at fremme fælles energiprojekter, skal du arbejde med ”Street Working”. Du
starter med at finde på en ide for fælles projektet, eller du er bevidst om muligheden om at fremme
fælles projekter og så går du videre derfra. Som det næste drøfter du din ide med dit netværk og møder dem ansigt til ansigt. Du holder øje med de lokale nyheder for ideer eller potentielle målgrupper
for fælles energiprojekt. Du kan f.eks. sende et spørgeskema ud, for at finde ud af hvem der kunne
være interesseret og kortlægge ideer for VE projekter eller problemer med interesse for lokale løsninger. Du skal samle interessenter, formidle og reklamere. Opstartsfasen er fleksibelt og afhængig
af de lokale forhold.
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BB 1: Find en ide
Der er mange steder hvor du kan få inspiration til fælles energiprojekter. Som det første er det vigtigt
at holde øjne og ører åbne i dit lokalområde. Hvad ønsker borgerne? Er de interesseret i at installere
solpaneler? Følg med i de lokale nyheder, grupper på sociale medier og lignende. Har kommunen en
kampagne for at understøtte VE, borgerprojekter eller andre lokale projekter? Er der borgere med
lignende interesser, som kunne være interesseret i at crowdfunde en vindmøllepark eller installere
et VE system for naboskabet eller noget helt tredje? Understøt de lokale ideer! Hvis borgerne eller
medlemmer i en borgerforening eller en boligforening ikke har fastlagt sig på en bestemt VE kilde,
men er interesseret i at udforske deres muligheder, fordi de er interesseret i miljøet og klima eller
er teknisk interesseret, har du mulighed for at arrangere en workshop, med fokus på at kortlægge
ideer og starte processen om at vælge det mest gavnlige projekt for lokalområdet.
Du kan også få en god forståelse af hvad fælles energiprojekter handler om og finde praktiske eksempler, som kan give dig inspiration for en fælles projekt i dit lokalområde. Vi anbefaler, at du
også kigger på eksemplerne for fælles energiprojekter på Co2mmunity hjemmesiden (Co2mmunity
databasen er tilgængelig på: http://www.lei.lt/co2mmunity/) for at få mere inspiration. Måske finder du en ide, som kan understøtte de lokale præferencer eller nogle ideer, som du kan bruge som
grundlagde for kortlægningsworkshoppen.
At lære fra andre er en god måde for at få nye ideer. Mere om denne byggeblok forklares senere.
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BB3: Igangsæt (Borgere og kommuner)
Efter at du har fået en overordnet ide om hvilken type fælles energiprojekter du vil fremme, eller
hvilken VE teknologi du vil fokusere på i dit lokalområde, er det på tide at igangsætte processen.
Dette kan gøres på forskellige måder, afhængig af dine mål, din målgruppe og hvilken teknologi du
vil fremme.
I Danmark kan du starte et fælles energiprojekt op i mindst to organisationer: 1) ved møder i borgerforeninger eller 2) ved møder fra boligforeninger.
1) På mødet af borgerforeningen - det kan være landsbyforeningen, miljøbeskyttelses foreningen, jagtklubben eller en anden type forening - er der mulighed for at præsentere mulighederne
for at involveres i fælles projekter. Borgerforeninger mødes ofte regelmæssigt har en formand,
som man kan kontakte, hvis man vil fortælle om fælles energiprojekter og vil have fællesskabet
med om bord. Så saml en gruppe borgerforenings medlemmer og få gang i din ide for et lokalt
fælles energiprojekt.
2) Hvis du vil have promovering af fælles energiprojekter på dagsordenen i din boligforening,
så skal du kontakte bestyrelsen eller formanden. Det er en god ide at gøre dette i godt tid for at
sikre at punktet kommer med på dagsordenen. Boligforenings møder kan være et optimalt forum, da flere og flere boligforeninger bliver opmærksomme på fordelen ved f.eks. solpaneler og
lade standere for elbiler.

BB2: Identificer din fokusgruppe og fokusområde for RENCOP
Det er vigtigt at identificere din fokusgruppe. Dette kan du gøre ved at snakke direkte med dit netværk i formelle eller uformelle rammer (f.eks. ved sociale sammenkomster eller lignende). Hvem
burde eller skal inkluderes i dit fælles energiprojekt og hvilke borgere kunne være interesseret i
projektet? Du kan vurdere situationen på en analytisk metode. Dette ville indebære tre trin:

BB 4: Lær fra andre (Success & fiasko -> udflugt, CE eksperter fortæller)
At lære fra andre er en god måde at samle viden på og at finde inspiration for dit eget fælles energiprojekt. På Co2mmunity databasen kan du finde fælles energiprojekter i nærheden af dig og du kan
kontakte kontaktpersonen og arrangere et møde for at se projektet eller læse om projektet. (Co2mmunity databasen er tilgængelig på: http://www.lei.lt/co2mmunity/).

1. Find ud af hvad den største udfordring er og del det op i mindre bidder og find ud af hvilke
typer VE projekter kunne være løsningen. Overvej de politiske, økonomiske og kulturelle aspekter og faktorer, som er årsagen til problemet. Hvilke rammer skal du arbejde med? Har du
indflydelse på disse indskrænkelser og kan du omforme dem til styrker?

Det kan være en god ide at arrangere en udflugt til et fælles energiprojekt. Du kan også invitere
eksperter fra området (nogen der har erfaring med fælles energiprojekter), som vil dele deres erfaringer, på et af jeres møder. Hvis du har ressourcerne til det eller kender nogen, så kan du invitere eksperter fra andre lande som f.eks. Sverige eller Nordtyskland, hvor der er mange eksperter
på området. En interessant udflugt kunne være en tur til Føns Nærvarme, som ligger i Middelfart
Kommune.

2. Form dine mål. Hvad er målene du vil nå? Overvej dette både kortsigtet og langsigtet. De kortsigtede mål burde være strategiske, målbare, opnåelige, realistiske og tidsspecifikke (SMART).
De langsigtede mål kunne inkludere på hvilken måde du vil opbygge gruppens kapacitet og styrke institutionen og forøge det lokale ejerskab?
3. Identificer din målgruppe, ved at spørge dig selv: hvem er hoved interessenterne, specielt
i forhold til resultaterne fra de to tidligere opgaver, og hvordan kan i arbejde sammen? Hvis du
vil, kan du bruge det strategiske kortlægnings redskab, udarbejdet i Co2mmunity projektet, som
er tilgængeligt online: http://co2mmunity.eu/outputs/download-area
Hvis du fokuserer på bestemte geografiske områder f.eks. små landsbyer eller naboskabet, så kan
du udarbejde et spørgeskema for borgerne og spørge dem: a) om de er interesseret i fælles energiprojekt og b) om de er interesseret i at installere det fælles VE anlæg, som i havde tænkt på, i
nærområdet, eller c) hvilken type VE, de kunne være interesseret i. På baggrund af svarene, er det
muligt at gå videre til opsætning og drift af fælles energiprojekt.
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BB5: Motiver og saml interessenter, kommunikerer og reklamer
Nøglen til fremme fælles energiprojekter er kommunikation og dette kan ikke understreges nok. Når
du starter med at reklamere for dit fælles energiprojekt, bring dit projekt på tale i dit netværk. Det
kan være en formél sammenkomst, som f.eks. en borgerforening, en boligforening eller en kommune, men erfaringer viser at det kan være en stor fordel at få bragt projektet på tale i uformelle
sammenkomster, som fødselsdage eller lignende. Det kan være at du møder interesserede mennesker, som er motiveret til at deltage. Sociale medier tilbyder gode platforme, til at samle ligesindede
mennesker. Du har brug for en eller flere ildsjæle for projektet, for at holde gang i motivationen og
energien, og for at skubbe projektet videre og for at samle og motivere deltagerne.
Det er vigtigt at følge aktivt med i de lokale nyheder og at holde øje med potentielle interessenter.
Dette relaterer også til den tidligere nævnte byggeblok BB1 “Find en ide”: du kan måske få det fra
nyhederne og 2) identificer din målgruppe og dit fokusområde. At læse nyhederne kunne desuden
hjælpe dig med at samle interessenter.
Da kommunikation er nøglen, skal du efter du har identificeret motiverede og interesserede borgere, skabe kontakt med dem.
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Det er vigtigt at du viser fordelene ved et fælles energiprojekt, specielt hvis du kender til de potentielle økonomiske besparelser, som kunne opnås med projektet (mulige rabatter, tilskud osv.).
Fordelene kan også være af miljømæssig, social karakter eller øge den lokale tekniske viden. Vis at
det er de lokale der gavner af projektet og ikke store ansigtsløse virksomheder.
Lige så snart du er inspireret til at fremme fælles energiprojekter i dit lokalområde, gå i gang med at
reklamere. Spred informationerne om fælles energiprojekter til landsby/by arrangementer, messer
og sociale medier. Kontakt pressen og få sat emnet i tale i lokale eller nationale nyheder. Kommunikér og reklamér gennem hele projektets levetid, ikke kun i opstartsfasen. Dette vil tiltrække mennesker og inspirere andre fælles energiprojekter.

3.1.2 Starte og vedligeholde fælles energiprojekter

Dejligt - nu er du i gang med dit fælles energiprojekt. Det er på tide at komme videre til den næste
fase, som handler om at starte og vedligeholde projektet. Denne fase involverer indsamling af informationer, estimere ressourcer, bemyndige borgere, strukturere jer som en gruppe og komme i
gang. Igen, kommunikation er nøglen. Arrangerer møder, lær fra andre og reklamer!
BB 6: Organiser og faciliter møder
Det er på tide at organisere og facilitere møder for din fokusgruppe. Hvis du er en kommune, kan
du facilitere møder for dine borgere. Hvis du er en borger eller repræsentant for en borgerforening,
kan du kontakte din kommune, som kunne hjælpe dig med at facilitere et møde. Du kan også organisere møderne selv eller kontakte en regional energirådgiver og høre ad om de har ressourcerne til
at hjælpe med organisationen og faciliteringen af dit møde. Som forklaret tidligere i opstartsfasens
byggeblok for fælles energiprojekter “Igangsæt”, kan du organisere yderligere møder ved din borger organisation, med dette emne og hvis du får din boligforening involveret, organiser møder for
dem.
BB 4: Lær fra andre (Success & fiasko → udflugt, CE eksperter fortæller)
Denne byggeblok er lige så vigtig i denne fase, som den er i startfasen. Når dine planer begynder at
blive mere tydelige under opstarten af dit projekt - begynder du måske også at finde ud af hvilken
type projekt du vil understøtte - du kan indsnævre eksemplerne for fælles energiprojekter og eksperterne, til dem der har arbejdet med den VE teknologi, som du har tænkt dig at arbejde med. Når
du har din målgruppe, er det en god ide at arrangere en udflugt til et lignende fælles energiprojekter
eller invitere en ekspert til en af jeres møder. Hvis eksperten ikke kommer fra Danmark, kan i måske
arrangere et online møde. Der er meget at lære om udfordringerne og succeserne fra andre projekter. Jo mere du ved, jo bedre kan du planlægge dine egne aktiviteter.
BB 5: Motiver og saml interessenter, kommunikere og reklamere
Du skal fortsætte med at motivere og samle interessenter. Annoncer til din målgruppe, for at flere
interessenter får at vide at dette projekt findes i lokalområdet. Du kan vær kreativt med annonceringen og hvis du kan få involveret de lokale, med deres egne kommunikationskanaler, er det endnu
bedre. Snak med den lokale presse, inviter dem til dine arrangementer og fortæl om dine planer.
Kommunikér og reklamér, dette vil ikke kun samle flere mennesker om dit projekt, men vil også
gøre processen demokratisk og gennemsigtig. Gå til lokale arrangementer og spred nyhederne, reklamér for din ide.
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BB 7: Bemyndige borgerne
En af fordelene ved fælles energiprojekter er bemyndigelsen og gevinsten for de lokale. Det giver
borgerne mulighed for at være klar over den energi de forbruger og de kommer til at vide hvor den
energi de forbruger, kommer fra. De kommer til at vide hvad der skal til for at producere den. Ud
over det, ved de lokale også hvad de vil have i deres lokalområde og hvad ikke. Erfaringer viser at
det er vigtigt at støtte lokale ideer. I mange tilfælde er det ikke kun deres egen pung der skal dække
investeringen, men de skal også bruge tid og energi på at starte og drive projektet. Ved at involvere
de lokale og bemyndige dem er det ofte også muligt at mindske “ikke i min baghave” effekten. For
eksempel, hvis de lokale ejer størstedelen af andelene af den lokale vindmøllepark, føler de sig ofte
ikke så forstyrret af støjen. I stedet for at se støjen som en forstyrrelse, tænker de på at vindmøllen
er i gang med at “producere” penge for dem.
BB 8: Estimere (behovet for hjælp, finansiering osv.) og planlægge
Alle gode projekter har brug for en plan. I denne opsætnings fase er det vigtigt at planlægge fælles
energiprojektet omhyggeligt og at estimere de eksisterende ressourcer og hvor meget hjælp udefra
der er brug for. Spørg dig selv om du har den tekniske og økonomiske ekspertise i dit fællesskab? Eller har du brug for hjælp udefra? Hvem kan du kontakte? Hvilken slags hjælp har du ellers brug for?
BB 9: Stol på eksperterne
(indenfor og udenfor fællesskabet eller blandt de involverede borgere)
Når du estimerer ressourcerne og behovet for hjælp, start med at finde det inden for fællesskabet.
Hvilken slags ekspertise har du allerede? I borgerforeningen er der normale borgere, men de har
forskellige ekspertise og erhverv. Måske har du en ingeniør eller en elektriker i dit fællesskab? Eller
en økonom? Disse eksperter kan rådgive i projektet og arbejde frivilligt på projektet. Det kan være
at der er borgere i fællesskabet, som har ekspertisen og mulighed for at bruge tid og energi på projektet.
Hvis du ikke har ekspertisen internt, er der forskellige muligheder for hjælp i dit område.
I Danmark findes der et netværk af uvildige rådgivere, som tilbyder uvildig information om energibesparelser og VE og som hedder EnergiTjenesten. EnergiTjenesten kan hjælpe med spørgsmål om
alt fra energirenovering til konkrete løsninger.
For at få flere informationer kan du gå på følgende link: https://ve.dk/hvem-er-vi/energitjenesten/
BB 10: Saml informationer
(tekniske informationer på placeringen, finansiering, tilladelser mm.)
Når du har fundet din målgruppe, dit fokusområde og placeringen af projektet, er det på tide at samle informationer. Afhængig af projektet, kunne placeringen være hjemme hos borgerne, som ønsker
at udskifte deres oliefyr og tilslutte sig et lokalt lille fjernvarmeværk, som drives med VE, eller de er
interesseret i at installere solpaneler ved at lave et fælleskøb. Det kan være området hvor i vil bygge
en vindmøllepark. For en boligforening kunne det være et rækkehus eller et flerfamiliehus, hvor i
vil installere jordvarme.
Du starter med at samle tekniske data for placeringen. Hvis der er et gammelt system, som i vil udskifte eller udvide med VE, så skal du finde ud af hvad det aktuelle årlige energiforbrug ligger på. Du
skal vide hvad afstanden mellem produktionsstedet og forbrugsstedet er. I nogle tilfælde er der brug
for geografiske informationer (f.eks. ved installation af vindmøller kan der ikke være forhindringer i vejen, som forhindrer den optimale udnyttelse af vinden eller ved solpaneler, skal der undgås
skygge). Det kan være at der er brug for bygnings-specifikke informationer om materialet, målene
eller størrelsen af sikringen osv. Den tekniske ekspert i dit projekt team kan hjælpe med at definere
data behovet.
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Som det næste, er det en god ide at sikre sig hvilke tilladelser der skal til, for den planlagte VE installation. Det kan være at teamets ekspert har en god ide og ellers er det en god ide at kontakte din
kommune.
BB 11: Organiser dig selv
Når du har fået en bedre fornemmelse af din målgruppe, VE typen og placeringen, så er det på tide
at i organiserer jer som et fællesskab. Hvilken type organisation i skal være er afhængig af hvilken
type fælles projekt du vil arbejde med. Hvis det er et kortvarigt projekt, “gøre-det-sammen” projekt, så kommer organisationens struktur ikke til at være særlig tungt. Men hvis du er involveret i
et langvarigt projekt, så har organisationen brug for klare rammer og struktur.
De forskellige måder borgere organiserer deres VE projekter omfatter, andelsselskaber, boligforeninger og SMV’ere. (Ruggiero et al. (2019): Co2mmunity working paper no. 2.3: Developing a
joint perspective on community energy: Best Practices and Challenges in the Baltic Sea Region. Tilgængelig på: http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2019/03/Co2mmunity-working-paper2.3.pdf Læst: 4.12.2019) Vælg en egnet ejerskabs model, som passer til dit projekt.
Det kan være at der opstår et behov for at danne en virksomhed for at få fælles energiprojektet op
at køre. For at finde ud af mere om hvordan du kan oprette en virksomhed kan du f.eks. gå på www.
virksom.dk, som har en guide om hvordan man starter en virksomhed.
En anden mulighed kunne være at danne et kooperativ, som er en anden form for virksomhed. Et
kooperativ som virksomhed, giver mange friheder og rettigheder til medlemmerne. Som det første
har medlemmerne samme rettigheder i kooperativet og som det andet er medlemmerne, interessenterne og aktionærerne ikke personligt ansvarligt for de forpligtelser i et kooperativ. Som det
tredje har medlemmerne rettighed til at fratræde kooperativet. Al denne fleksibilitet kan gøre det
attraktivt at bruge denne form for organisation under opsætningen af et fælles energiprojekt.
BB 12: Finansiering (borgerne og kommunen)
Finansiering af et fælles energiprojekt er et af de hovedpunkter, for faktisk at kunne igangsætte et
fælles energiprojekt. Find ud af, hvilke redskaber der er tilgængeligt i dit lokalområde.
•
•
•
•
•

Bank eller private lån,
Frivilligt arbejde/ egne penge,
Fradrag (du kan eventuelt få håndværkerfradrag eller andre fradrag)
Crowdfunding,
Støtte fra staten
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3.1.3 Efter fælles energiprojekter

Projektet kan enten være et kortvarigt projekt, ”gør-sammen” projekt (f.eks. fælleskøb af VE udstyr) eller langsigtede projekter (f.eks. opsætning af vindmølleparker, biogasanlæg eller små fjernvarmesystemer) og dermed stadigvæk under udvikling. Uanset hvad, er det på tide at 1) evaluere projektet og at 2) fortælle om dit fælles energiprojekt til andre. Hvis dit fælles energiprojekt er
langvarigt, fortsætter medlemmernes ejerskab. Det inkluderer både vedligeholdelse af udstyr og
fællesskabstanken samt fortsat samarbejde og samfunds bemyndigelse.
BB 14: Evaluere
I opstartsfasen af projektet, har du måske fulgt BB2 “identificer målgruppen og fokusområderne for
RENCOP” og du nærmede dig situationen på en analytisk måde. Hvis du har det, så har du i starten
beskrevet det “oprindelige behov” eller den største udfordring med den valgte løsning og målet.
Evaluer hvordan din løsning har taget hånd om det oprindelige problem. Det kan være at du undervejs har defineret flere mål? Det er på tide at undersøge om målene er blevet opfyldt. Overvej om
dit fælles energiprojekt har været en succes. Tænk over hvad du har lært fra udfordringerne. Hvad
ville du gøre anderledes, hvis du skulle starte forfra? Denne evaluering kan udføres ved at lave et
spørgeskema for aktionærerne, enten elektronisk eller mundtligt. Det er en god ide at involvere hele
fællesskabet i evalueringen, specielt ildsjælene - dem der virkelig rykkede projektet fremad.
BB 15: Kommunikere resultater (inspirer andre, del hvad du har lært)
Som i alle andre faser i et fælles energiprojekt er kommunikation nøglen. Nu er det på tide at kommunikere for at fastholde det store fællesskab, som er blevet involveret i projektet over projektets
levetid. Dette kommer til at sikre en åben demokratisk proces for dit fælles energiprojekt. Du kan
også kommunikere for at inspirere andre til at starte et projekt - Spred nyhederne: snak med pressen og dine forbindelser, brug sociale medier. Inviter folk til at komme og se VE installationen og
projektet. Hold et foredrag for andre borgerforeninger om dine erfaringer, hvis der vises interesse
for det. Kommunikér din aktuelle situation elle slut resultater. At dele hvad du har lært undervejs,
vil gøre det nemmere for andre at forme og drive et nyt fælles energiprojekt og desuden motivere
andre. Selv udfordringerne kan være værdifulde erfaringer, som andre så kan forudse og undgå.
BB 16: Fortsat ejerskab
Til sidst, specielt hvis dit fælles energiprojekt har været en stærk, langvarig aktivitet, har dit fællesskab nu vedvarende ejerskab af den fælles VE. Du er kontinuerligt involveret i at bemyndige borgerne i dit fællesskab. Den åbne og demokratiske fremgangsmåde fortsætter. Processen med at vedligeholde og drive fælles energiprojektet fortsætter. Det er muligt at du vil få nye ideer, for hvordan
du kan forbedre processen med fælles energiprojekter, eller du starter måske et helt nyt projekt op?
Det vigtigste er, at du vedligeholder fælles tanken, sammenholdet og ejerskabet i dit lokalområde,
imens du bidrager til en CO2 fri fremtid.

BB 13: Gør noget!
Når du er færdig med planlægning og fundamentet og du har målgruppen om bord og begejstret,
er det på tide at handle. Du skal lave de nødvendige beregninger, du skal gennemgå processen for
fælleskøb, så laver du det nødvendige frivillige arbejde og involverer fællesskabet og til sidst installerer du den vedvarende energi. Nu bliver dit fælles energiprojekt realiseret og du skaber en mere
bæredygtig fremtid, med konkrete installationer, du bliver til en prosumer, en ny form for energi
borger, som går fra en passiv til en aktiv rolle i energiforbruget. Du tænker globalt imens du agerer
lokalt til fordel for dit lokalområde.
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3.2 RENCOP som et redskab for fælles energiprojekter

“En RENCOP (renewable energy cooperative partnership) bruges til at igangsætte fælles energiprojekter og at støtte fælles energi aktører i udviklingen af VE projekter. RENCOPS kan derfor indeholde, borgere, virksomheder, institutioner, NGO´s, eksperter, politiske organisationer og offentlige
myndigheder. Den kreative og kritiske blanding af forskellige aktører kan både være udfordrende og en mulighed for at facilitere og understøtte udviklingen af et fælles energiprojekt iblandt
RENCOP aktører. Den konstante fornyelse og vedligeholdelse af en RENCOP med høj frekvens og
med den vedvarende mobilisering af aktører igennem RENCOP aktiviteter er essentielt. RENCOP´s
understøtter forskellige finansieringsmodeller, som f.eks. crowdfunding eller sponsorering.” Co2mmunity 2017 – (project application)
RENCOP´s er en gruppe mennesker og en gang imellem organisationer, som arbejder sammen for
at støtte udviklingen af fælles energiprojekter. RENCOP betyder på dansk “vedvarende energi kooperativt partnerskab”. Disse RENCOP´s bruger og opfordrer fælles energi initiativer til at anvende
byggeblokkene præsenteret tidligere i afsnit 3.1.
RENCOP er et praktisk, analytisk og et struktureret værktøj til at promovere fælles energiprojekter.
Dette værktøj er blevet anvendt i Co2mmunity projektet, hvor fælles energiprojekter, som promoverer RENCOP´s er blevet dannet i otte lande, inklusiv Danmark, Finland, Estland, Letland, Litauen,
Polen og Sverige. Drivkraften for disse RENCOP´s i de forskellige Co2mmunity regioner har varieret
fra energi agenturer (fire organisationer), kommune og regionale organisationer (tre organisationer), et udviklingsnetværk for uddannelses organisationer (tre organisationer).
RENCOP´s kan enten være fællesskabs-drevne eller ekspert-drevne. RENCOP´s kan opstå i både by
og landsby områder. Bygge blokkene for fællesskabs energi kan anvendes på forskellige måder i
disse områder. Vi vil vise dette ved at give eksempler på to forskellige RENCOP´s organiseret i Middelfart Kommune. lokale forhold og lokal viden har altid indflydelse på RENCOP´s og dermed har
det også indflydelse på i hvilken rækkefølge bygge blokkene skal anvendes. Vi vil vise dig hvad du
skal og ikke skal i RENCOP arbejdet på et mere detaljeret niveau.

3.2.1 To modeller for RENCOP´s - fællesskabs- og ekspert-drevne

Der er to hoved RENCOP modeller, den fællesskabs-drevne og ekspert-drevne model. Disse to modeller er vist i figur z. I den fællesskabs-drevne model, er det de lokale, som er opstarterne, stimulatorer og ofte facilitator af fælles energiprojektet.
Ideerne stammer fra de lokale, som også kan inkludere eksperter, i forhold til promovering af fælles energiprojekter (lokale ildsjæle, managers, finansielle eksperter) eller i VE (tekniske eksperter)
disse eksperter kan også hentes udefra, hvis der er behov for det - med hjælp fra en RENCOP koordinatoren. Denne RENCOP koordinator kan f.eks. være en repræsentant fra kommunen.
Sådan en person kan organisere og facilitere møder og workshops, hvor lokale enten kan dele deres
ideer, eller kvalificere hvilken VE kunne have lokal interesse (møder om f.eks. skrotning af oliefyr, og hvilken teknologi der skal erstatte dem, eller solenergi aftener). RENCOP koordinatoren
kan også organisere eller foreslå spørgeskemaer for de lokale, for at finde ud af hvor stor interesse
der er for at deltage i denne type projekter. RENCOP koordinatoren kan understøtte fælles energiprojektet igennem alle trin: Finde ideer, motivere og samle interessenter, organiser udflugter
til eksisterende fælles energiprojekter og møder med eksperter, kommunikation og kampagner.
Fælles energiprojekt koordinator - en repræsentant fra kommunen for eksempel - kan hjælpe det
lokale fællesskab med at planlægge projektet, give råd til nødvendige tilladelser og assistere med
den finansielle planlægning. Kommunen kan assistere med at finde finansiering til projektet, f.eks.
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støtteordninger og lån eller crowdfunding. Koordinatoren kan også assistere med at evaluere fælles
energiprojektet, samle relaterede informationer og tilbagemeldinger, eller sprede informationerne
bredere, til andre lokale fællesskaber i området.

Two Models for
Renewable ENergy COoperative Partnerships:
RENCOP 1
Expert

expert
driven

community
driven

R.EN.CO.P
Renewable ENergy COoperative Partnership

RENCOP 1

initiate
stimulate
facilitate
disseminate

Local
Community

Expert

RENCOP 2

RENCOP
Coordinator

RENCOP
Coordinator

RENCOP 3
RENCOP 2

RENCOP 3

Local
Community
www.co2mmunity.eu
Figur 3. To modeller for RENCOP´s: Fællesskabs- og ekspert drevne.

Den ekspert-drevne model involverer en RENCOP koordinator. som samler en gruppe eksperter,
designet til at fungere som en katalysator for at forme fælles energi, som fremmer RENCOP´s.
Der afholdes regelmæssige møder for eksperterne, hvor de får informationer om projektet og muligheden for også at agerer som ide innovatører for mulige fælles energiprojekter i området. Eksperterne kan repræsentere forskellige ekspertiser i forhold til fælles energiprojektet, som f.eks.
VE virksomheder eller tekniske eksperter, slut bruger af fælles energi, kommuner eller regionale
repræsentanter, borgerforeninger, forsknings og udviklings organisationer, finansielle organisationer og andre organisationer, som arbejder direkte med mobilisering af borgere.
Sammensætningen af ekspert-drevne RENCOP´s kan variere, afhængig de lokale forhold og behov.
Medlemmerne af ekspertgruppen kan bidrage med deres ekspertise til individuelle fælles energiprojekter (promoveret via RENCOP) når det er nødvendigt. Sammen med RENCOP koordinatoren,
kan eksperterne støtte det lokale fællesskab i at starte og vedligeholde deres fælles energiprojekt.
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3.2.2 To typer af fælles energiprojekter - by- og landdistrikter

RENCOP´s kan arbejde med to forskellige typer fælles energiprojekter - by- og landdistrikter. I
Co2mmunity projektet observerede vi igennem tværnational udveksling af RENCOP´s, at fælles
energiprojekter fra landdistrikter ofte er styret af lokalt aktive borgere og er ofte borgerdrevne,
hvorimod fælles projekter fra byområder ofte er styret af professionelle og er ekspert-drevne.
I byområder er RENCOP fællesskaber ofte grundlagt af “fællesskaber af ideen” og i landsbyområder er de ofte grundlagt af “fællesskaber af placeringen” (Seyfang et al. (2013)). På grund af det,
tilknytter byområde fællesskaber ofte fælles energi til ideer, interesser og idealer (som f.eks. miljøet) og landsbyfællesskaber knytter det ofte til deres bopæl. Baseret på litteraturen for landsbyfællesskaber, har miljøet ofte ikke været den største motivation med et fælles energiprojektet (e.g.
Mine Islar & Henner Busch (2016) “We are not in this to save the polar bears!” – the link between
community renewable energy development and ecological citizenship, Innovation: The European
Journal of Social Science Research, 29:3, 303-319, DOI:10.1080/13511610.2016.1188684 and Busch
and McCormick Energy, Sustainability and Society 2014, 4:5 http://www.energsustainsoc.com/
content/4/1/5). Disse resultater er blevet bekræftet i det praktiske arbejde med RENCOP i Co2mmunity projektet.
I de ni forskellige regioner, hvor RENCOP´s er blevet etableret i sammenhæng med Co2mmunity
projektet, fokuserer de ekspert-drevne RENCOP´s på fælles energiprojekter i byområdet f.eks.:
•
•
•

Boligselskaber og flerfamiliehuse, som interessenter af fælles energiprojektet
Ældreboliger
Selvorganiserede initiativer, som naboforeninger fra bykvarterer

Ved fælles energi RENCOP´s i landsbyområder, er der både ekspert- og borgerdrevne RENCOP´s,
som hovedsageligt fokuserer på grupper, som ejer hus eller borgerforeninger, som landsbyforeninger og fritidsforeninger.

3.2.3 Fælles energiprojekter i Co2mmunity regionen Middelfart Kommune

Nu vil vi se nærmere på Middelfart Kommune, som er en del af Co2mmunity projektet og som har
arbejdet med at fremme fælles energiprojekter, med forskellige tilgange. Middelfart Kommune har
arbejdet med både ekspert-drevne og fællesskabs- drevne projekter, projekter, hvor kommunen
har startet processen eller hvor eksperter eller fællesskaber har taget initiativet. Der blev arbejdet
med både kortvarige og langvarige projekter. Du kan læse mere om projekter i Middelfart Kommune på https://klimalaboratoriet.middelfart.dk.
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De 43 forbrugere, som var tilsluttet til nærvarmeværket til at starte med, har et varmebehov på ca.
1055 MWh, svarende til en spidslast-effekt på ca. 370 kW, hvilket giver plads til yderligere tilslutninger. Sidenhen er der blevet tilsluttet 3 yderligere forbrugere og der er potentiale til flere.
Projektet er en del af en tanke, ønske, vision om bæredygtig omstilling. Den indledende „gnist“
eller håb handlede derfor ikke om en udvalgt teknologi, derimod en ambition om at reducere klimaog miljøbelastning
Udover nærvarmeprojektet har der også været mange andre bæredygtige tiltag, som: energirenoveringsprojekter, samkørsels projekt, delebil med mere.
Brenderups RENCOP
I 2018 besluttede den lille landsby Brenderup, beliggende i Middelfart Kommune at det var på tide
at gøre noget for klimaet, som også har en positiv indflydelse på deres landsby. De ville skabe noget
i fællesskab, og de kom hurtig frem til at en solcellepark, ejet af borgerne var det de ville have. Efter
det gik det hele meget stærkt og deres RENCOP kom hurtigt op at stå.
- Vi vil den grønne omstilling og vi handler på det.
Sådan er hovedbudskabet fra Hans Christian Jørgensen, eller bare HC, som han kaldes i Brenderup.
Sammen med flere af byens borgere tog han initiativ til, at byen får sin egen solcellepark. Parken vil
være en af de sjældne, da den er: borger-dreven, har tilskud fra staten, og er på hele 1 MW, hvilket
svarer til 1½ fodboldbane.
Det flotte projekt startede i Brenderup Lokaludvalgs gruppe ”Grøn by Brenderup”, hvor Peter Huusom, Lisbeth Poulsen, Erik Møller, Jens-Peter Poulsen, Britt Holmgaard og HC ville gøre Brenderup mere bæredygtig.
Om opstarten udtaler Peter Huusom:
Vi har et fantastisk sammenhold i Brenderup, og vi kan få ting til at ske. Men hvilke grønne projekter ville vi satse på? Så vi tog til Energiøen Samsø, hvor vi fik en rigtig god oplevelse med Danmarks
bæredygtighedsinspirator nr.1, Søren Hermansen, og det ophold på energiakademiet fik virkelig sat
gang i tingene, siger han

RENCOP i den lille landsby Føns
I 2012, i den lille landsby Føns, beliggende i Middelfart Kommune, startede en RENCOP op.
Landsbyen Føns er meget aktiv omkring bæredygtige tiltag og i 2012 blev der sat gang i processen
om at finde en varmeforsynings løsning for Føns. Konklusionen var at et nærvarmeværk fyret med
halm, ville være den bedste løsning for landsbyen. På grund af forskellige udfordringer med naturbeskyttelsesområder blev nærvarmeværket i sidste ende ikke fyret med halm, men med træflis.
Under processen om at få en kollektiv forsyning i Føns dukkede der mange udfordringer op og en
af de større udfordringer var at der var behov for en stor tilslutningsprocent for at projektet kunne
lykkes. Ved hjælp af inspiration fra Ballen og Onsbjerg, som overkom udfordringen med den nødvendige store tilslutningsprocent ved at opkræve en lille symbolsk tilslutningsafgift, lykkedes det
Føns at sikre den nødvendige tilslutningsprocent og med en kommunegaranti til sikkerhed for lån
til anlægsomkostningerne kunne Føns gå i gang med at realisere Føns nærvarme.
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4 Hvad kan jeg (som borger eller kommune) gøre for
at understøtte fælles energiprojekter?
Endeligt, som repræsentanter for borgerforeningen eller kommunen eller som borger, vil du sikkert gerne vide, hvad du kan gøre for at støtte fælles energiprojekter. Men til at starte med, skal vi
se på hvordan du kan garantere at din RENCOP og fælles energiprojekt bliver til en fiasko.

Hvordan bliver dine RENCOP´s og fælles energiprojekter til en fiasko?

Hvis du vil at din RENCOP og dit fælles energiprojekt bliver til et fiasko, så er der flere ting du kan
gøre for at ødelægge projektet. Her er vores 11 bud på hvad du kan gøre for at maksimere lokal modstand, minimere lokal opbakning og i sidste ende aflive din RENCOP inden den rigtig startede:
1) Stol kun på den eksterne ekspert for at udvikle planerne for et fællesskab. De fleste kan ikke
lide det hvis andre, som ikke kender fællesskabet, kommer og fortæller dem hvad de skal gøre.
En effektiv måde at få din RENCOP til at blive et fiasko er få en ekstern ekspert til at præsentere
en færdig plan til fællesskabet, om hvordan deres RENCOP vil se ud. Du skal sikre dig at de lokale intet har at sige i alle relevante spørgsmål. På denne måde kan du sikre dig at der ikke opstår
nogen form for følelse af ejerskab i projektet og modstand er garanteret. Eksterne eksperter skal
helst gå i jakkesæt, med masser af gel i håret og behandle medlemmerne i fællesskab som en
flok fat svage landsbybeboere. Et essentielt karaktertræk fra den eksterne ekspert, er brugen af
mange komplicerede fagtermer fra finans, jura og/eller ingeniørvidenskaben. Undgå eksterne
eksperter fra mindre, regionale, betroede NGO´er, men gå efter dem fra store virksomheder.
2) Det er afgørende at du ignorerer lokal ekspertise. Lokale beboere ved ofte en del om nærområdet og dens historie. Hvis du vil være sikker på at din RENCOP bliver til fiasko, så er det vigtigt at ignorerer denne type viden, da de kunne vise dig potentielle udfordringer/forhindringer,
som f.eks. eksisterende konflikter, følsomme problemer i fællesskabet eller forhold i det fysiske
miljø. At finde ud af, at den grund man har købt for opsætning af solpaneler er forurenet pga. en
kemifabrik, som har stået der i 60érne eller at militærtræningen, som har fundet sted under den
Kolde Krig, er en god mulighed for at spilde penge og tid på og dermed få dig tættere på dit mål
om at lave din RENCOP til en fiasko.
3) Vær sikker på at du udelukker så mange borgere fra fællesskabet som muligt. Arbejd kun med
en lille udvalgt gruppe af mennesker for at genere resten af fællesskabet pga. projektet. Hvis
en stor andel af de lokale bliver ekskluderet, vil de få fornemmelsen af at de har mistet kontrol
over deres lokalområde og det er ikke noget de er glade for. Ved at inkludere en lille gruppe og
ekskludere størstedelen af lokalbefolkningen, kan du være sikker på at der vil opstå konflikt
mellem de to grupper.
4) Vær sikker på at du får en ujævn fordeling af ulemper og fordele. Sørg for at forankre konflikten dybt i det lokale fællesskab ved at sikre, at en af grupperne (helst den større gruppe) får alle
negative aspekter fra energiprojektet (f.eks. direkte udsigt på vindmøllen, støj eller en byggeplads direkte foran næsen), hvorimod de resterende høster alle fordelene. På denne måde sikres
at der ikke er retfærdighed i projektet.
5) Det er meget vigtig at du holder dig til kommunens grænser. Det er en god ide at placere store
installationer, som vindmøller, tæt på kommunens administrative grænser. Samtidig, skal du
kun inkludere borgere, som bor i den kommune hvor installationen er placeret. Forhøjning, som
markere grænsen mellem to administrative enheder er perfekt for vindmøller. Modstand er garanteret hvis du kan ophidse borgerne fra en kommune mod borgerne fra en anden kommune.
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6) Aldrig involver lokale virksomheder i planlægningen og opbygningen af RENCOP´s. Hvis du vil
undgå støtte for din RENCOP, så undgå enhver praksis, som kan understøtte den lokale økonomi og bygger på lokal ekspertise. At involvere lokale virksomheder kan understøtte en følelse af
ejerskab og stolthed i de involverede lokale og eventuelt få dem til at beskytte projektet i offentlige debatter. Det er trods alt nemmere for mennesker at sabotere et projekt, som giver arbejde
til fremmede i stedet for deres nabo eller ven.
7) Det er en rigtig god ide at ignorere spirende konflikter indtil det er for sent. Hvis du kan mærke
spænding i fællesskabet, gør ingenting for at forhindre det, gør som om der ikke er noget og sørg
for at der heller ikke er andre, der gør noget ved det. I sidste ende er mindre konflikter et lovende
skridt mod en større modstand.
8) Det er altid en god ide at udskyde processen med opsætningen af en RENCOP ved at være så
passivt som muligt. Lad være med tage initiativet, vent for andre at kommer hen til dig. Det
hjælper hvis de ikke ved hvordan du kan kontaktes. Sørg for at gemme tilhørsforhold, mail adresse og telefonnummer og undgå personlige møder med fællesskabet, så de ikke har mulighed
for at forbinde et ansigt med projektet.
9) Når projekt ideen for projektet skal formidles, sørg for at de er så abstrakt som muligt for at
forvirre folk. Sørg for at folk ikke får en konkret ide af hvad RENCOPén handler om. Dette indebærer at folk ikke ser på andre fælles energiprojekter. Undgå direkte vidensdeling eller udflugter
til andre fælles energiprojekter i regionen.
10) Dårlig projektstyring er nøglen til fiasko. Sørg for ikke at udføre akkurate forundersøgelser
før der investeres. Sørg for ikke at have en oversigt over mulige teknologier og garantér at der
kommer til at være en påfaldende sum penge, som skal betales for at få en net tilslutning og du
kan være sikker på at din RENCOP vil gå konkurs på ingen tid.
11) Undlad at tilpasse projekt ideer til lokale forhold. Når opsætningen for RENOPén udvikles,
bare kopierer et projekt, som virkede fint et andet sted og sørg for at ignorere alle specifikationer
og ønsker fra fællesskabet. Hold dig til at kopiere en andens plan og du vil få et projekt, som ikke
passer ind i de lokale forhold og projektet vil falde sammen i sidste ende - og det er det du er ude
efter eller?

Hvad kan jeg gøre?

Nå hvor det er tydeligt hvad man kan gøre for at sabotere et fælles energiprojekt, kommer der her
nogle gode råd hvad man kan gøre for at understøtte denne type projekter bedst muligt, som kommune, eller som borger/borgerforening.
Kommunen
1. Vær en RENCOP koordinator, en karismatisk person med en stor interesse i at støtte lokale
ideer, som er rettet mod at reducere CO2-udledningen.
2. Sørg for ekspertise for at støtte det lokale fællesskab med bl.a. tilladelser for den valgte VE,
finansiering og andet bureaukrati (f.eks. afrapportering).
3. Kommunikation og kampagne ideer, som borgerne kan støtte sig op af. Hjælp borgerne med
at finde deres fælles energiprojekt ide, motivér dem og saml interesserede personer sammen.
4. Igangsæt VE og fælles energi i din kommune, og dermed kreere en “legeplads” for borgerne, hvor de har mulighed for at udfolde deres ideer.

29

Håndbog for udvikling af fælles energiprojekter

5. Organiser og faciliter møder og hele fælles energiprojektets proces for dine borgere.
Inkluder mulige spørgeskemaer for at bestemme den lokale interesse i fælles energi eller nærmere i VE. Tilbyd også mind-mapping øvelser, for at indsnævre hvilken fælles energi/VE der
kunne være interessant, eller emne møder (f.eks. skrot dit oliefyr). Facilitér og tilbyd ekspertise
i udbudsprocessen af VE. Du kan organisere en udflugt for dine borgere, til eksisterende fælles
energi steder, eller invitere dem til dine møder for inspiration og for at tilføje viden.
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7. Organiser dig selv: Vælg den bedst egnede virksomhedsmodel for dit fælles energiprojekt,
dette kunne f.eks. være et kooperativ. Tag handling: Installer din VE og gør alt arbejde forbundet med det. Evaluer dit fælles energiprojekt når du kommer længere ind i processen eller efter
projektet er afsluttet og inspirer andre. Til sidst, i de langsigtede typer projekter, vedligehold
fællesskabets ånd og ejerskab i dit lokalområde.

6. Styrk borgerne og støt lokale ideer om fælles energi og processen i at starte fælles energi.
7. Hjælp med finansieringen af fælles energiprojekt. Kommunen kan hjælpe med at finansiere fælles energiprojekter, enten ved hjælp af lånegaranti, eller du kan vejlede dine borgere om
finansieringsmulighederne for fælles energiprojekter (f.eks. tilskudsordninger, støtteordninger)
8. Hjælp med evalueringen af fælles energiprojekt og inspirer andre ved at sprede informationerne om din lokale fælles VE løsning.
Borger/ Borgerforening
1. Grib mulighederne for fælles energi. En gang imellem tilbyder staten muligheden for at få
støtte for større VE projekter og når muligheden opstår grib den. Der kan også være andre støtteordninger eller lignende, som kan gøre en fælles energiprojekt favorabelt (grønne lån, fonde,
mm.)
2. Vær en lokal ildsjæl! Værdsæt fællesskabets ånd, som kan gavne alle. Dette vil blive nemmere når reguleringerne ændres, både på EU og nationalt niveau, har reguleringerne en tendens
til at gå mod grønne energi, produceret af lokal VE, til fordel af det lokale fællesskab. Tag emnet
om fælles energi og lokale løsninger op i dit sociale netværk og drøft hvad i kunne tænke jer at
realisere, til fordel for jeres lokale fællesskab.
3. Vær oplyst, teknologi orienteret front-runners, forud for forandring! Brug den teknologiske viden i har iblandt jer og som er tilgængeligt på internettet og opret intelligent fælles VE
løsninger for dit lokale fællesskab. Vær innovativt og overtag alternative VE løsninger.
4. Lær fra andre. En mulighed kunne være store jordvarmeanlæg, som varmeløsning for boligselskaber. Du kan overveje at hoppe med på trenden og skifte fra fossile brændsler til store
jordvarmeanlæg i dit flerfamiliehus. Du kan besøge andre fælles energi projekter eller invitere
eksperter til jeres møder (læs mere om fælles jordvarme på www.klimalaboratoriet.dk).
5. Kommunikér og lav kampagner! Imens du planlægger fælles energiprojektet, husk at dele
nyhederne i uformelle sammenhæng, f.eks. i dit sociale netværk eller i medierne. Saml ideer,
mennesker, kontakter med de relevante eksperter, som du har brug for, for at realisere dit fælles
energiprojekt.
6. Støt dig op ad eksperter både i og udenfor dit fællesskab. Dit fællesskab kan indeholde
forskellige typer af eksperter, da medlemmerne har forskellige talenter og erhverv. Du kan også
tage kontakt til udestående eksperter, f.eks. kommunale repræsentanter eller energirådgivere
fra dit område, for at få hjælp til at komme videre i projektet. Med disse eksperter kan du planlægge fælles energiprojektet, samle tekniske informationer om VE stedet og økonomiske og regulative informationer, der skal til for at realisere projektet.
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