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Målsætningen for CEVELA er at klæde udførende håndværksvirksomheder 
på til at kunne reducere energiforbruget og installere vedvarende 
energiteknologier i små og mellemstore virksomheder. Midlet hertil 
er at udvikle og udbyde de nødvendige kurser/vejledning. 



FormåLEt
Forbedring af økonomien i SMVere og øget beskæftigelse i 
landdistrikter igennem energirenoveringer: 
•	 Formålet for CEVELA er gennem sin kursusvirksomhed at 

øge udførende håndværksvirksomheders kompetencer, 
så de bliver i stand til at realisere potentialet for 
energibesparelser og vedvarende energianlæg i små og 
mellemstore virksomheder

•	 Etablering af kursus- og vejledningsvirksomhed for 
udførende, mindre håndværksvirksomheder i 46 yder- og 
landkommuner

oPGAVErNE
Med en målrettet kursusvirksomhed med vægt på konkrete 
vedvarende energianlægstyper og energispare løsninger, 
vil de udførende virksomheder kunne tilegne sig de 
kompetencer, der skal til for at realisere det eksisterende 
potentiale i små og mellemstore virksomheder.

Kursusindholdet vil fokusere på energiproblematikkerne i små 
og mellemstore virksomheder, som udgør en kundemasse 
for de udførende håndværksvirksomheder. Herunder 
virksomheder, der er lokaliseret uden for kollektivt forsynede 
områder, (delvist synonymt med landdistrikter), hvor et stort 
antal oliefyr skal erstattes med fossilfri løsninger. Dele af de 
kompetencer, som de udførende håndværksvirksomheder 
tilegner sig, vil som en yderligere bonus også kunne finde 
anvendelse over for boligkunder.
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KursusAKtiVitEtErNE
Kursusvirksomheden har et stort potentiale til at medvirke til 
øget beskæftigelse i de udførende håndværksvirksomheder 
og i de energioptimerede små og mellemstore virksomheder 
(SMVer). Der eksisterer et udtalt behov for en energispareindsats 
specifikt målrettet SMVerne, idet den hidtidige energispareindsats 
konsekvent er gået uden om SMVerne, hvorfor potentialet her er 
betydeligt. Nationalbanken har beregnet, at værdien af de seneste 
ti års energispareindsats målrettet (store) danske industrivirksom-
heder - svarer til en lønbesparelse på 27 kr./timen. Mekanismen 
vil tilnærmelsesvis være den samme i SMVerne - om end i mindre 
omfang.

Både de udførende håndværksvirksomheder og de energioptimerede 
SMVer vil opnå en bedre driftsøkonomi og dermed øgede muligheder 
for investeringer og flere ansatte - herunder lærlinge. For udbredelsen 
af vedvarende energi og skabelse af flere jobs i landdistrikterne 
er SMVerne en meget vigtig stedbunden ressource. Kurserne 
skal afholdes lokalt som fyraftens- og enkeltdagsarrangementer. 
CEVELAs fokus på energioptimering i SMVer er nyt i Danmark, idet 
den hidtidige indsats - fx BedreBolig-ordningen - udelukkende 
har været målrettet energirenoveringer i boliger. Indholdet vil for 
CEVELA være fokuseret på:

• helhedstænkningen i forhold til energiroptimering i SMVer
• praktiske løsninger via den mobile enhed
• markedsføring af mulighederne ved energioptimeringer
• motivation af SMVere
• samarbejde mellem uvildig energirådgivning og de udførende 
håndværkere og mellem de forskellige håndværksfag
• tilbud om rådgivning om ansøgninger til SMVere, der ønsker at 
benytte sig af offentlige tilskud til energirenovering/-omlægning 
bl.a. via VE til Proces-ordningen

Som led i kursusvirksomheden vil indgå ‘hands-on-aktiviteter’. Her vil 
kursisterne komme til at arbejde med konkrete anlægsudformninger, 
der er baseret på forskellige typer vedvarende energianlæg. Noget 
vigtigt i fremtiden bliver hybridløsninger, som med en stigende 
anvendelse af fluktuerende energiformer vil blive mere udbredte/
relevante. Det kræver uddannelse og kompetencer at udnytte alle 
mulighederne.



SaMarbEjdSPartnErE
•	 Håndværksrådet
•	 Arbejdsgiverne
•	 Brancheforeningen for Husstandsvindmøller
•	 Dansk Energi Brancheforening
•	 Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat
•	 VE-BYG
•	 Dansk Solvarme Forening
•	 Dansk Solcelleforening
•	 Varmepumpefabrikanterne
•	 Landdistrikternes Fællesråd

OPbakning fra
•	 Center for Landdistrikts Forskning
•	 Borgmester, Hjørring Kommune

CEVELA er etableret i foråret 2015 i miljøet omkring 
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, der siden 
1974 har  medvirket til at give  Danmark en meget solid 
position indenfor udnyttelsen af vind- og solenergi samt 
andre vedvarende energikilder.

EFFEKtEN AF iNdsAtsEN
Indsatsen vil løbende blive monitoreret og de opnåede 
resultater og effekter vil blive offentliggjort som en del af 
projektlederens opgaver. I år 3 gennemføres en ekstern 
evaluering af CEVELA med fokus rettet mod effekten af 
aktiviteterne.

orGANisAtioN oG sAmArbEjdsPArtNErE
Landdistrikternes Fællesråd kan bakke op om tankerne 
bag og det principielle i Center for Vedvarende Energi 
i Landdistrikterne. Landdistrikternes Fællesråd håber, 
at målrettede kursusaktiviteter og lignende aktiviteter 
kan fremme energioptimering, energibesparelser 
og miljøvenlige energiløsninger blandt især mindre 
virksomheder (SMV) i landdistrikter og yderområder.



Energiressourcerne
kan i høj grad være
med til at revitalisere
udkantsområderne
økonomisk, socialt 
og beskæftigelsesmæssigt.



bAGGruNd
Land – og yderområderne i Danmark står over for mange udfordringer. 
Der er en kraftig omstilling i gang i forhold til centralisering, en 
stigende urbanisering og økonomiske og sociale store forskelle 
mellem land og by. Mange vil sige, at der er en reel fare for, at landet 
brækker i to dele, hvor det klart er landdistrikterne, der er den store 
taber. Kommunerne lukker skoler, butiksindehavere drejer nøglen 
om og mange boliger og bygninger står tomme og forfalder. Byerne 
tilbyder deres indbyggere havnebade, byhaver og tiltag, der ligner, 
at man flytter landet ind til byen. Samtidigt udtrykker hver syvende 
dansker gerne at ville bo på landet. Det er tre gange flere end på 
nuværende tidspunkt (YouGov for Momentum/KL, 2013).

Rygraden i dansk erhvervsliv er små og mellemstore virksomheder. 
Dette gælder ikke mindst i yder- og landkommuner, hvor de har 
særlig stor betydning for beskæftigelsen. Ca. 95% af alle danske 
virksomheder har 9 eller færre ansatte. Blot 5% har således mere end 
10 ansatte. Kun 555 danske virksomheder har mere end 250 ansatte, 
som er EU´s definition på en SMVer. I Thisted Kommune, hvor Center 
for Vedvarende Energi er lokaliseret, er der registeret 4.630 CVR-
numre.

CEVELa: ØgEt bESkæftigELSE 
i LanddiStriktErnE igEnnEM EnErgirEnOVEringEr 

i SMå Og MELLEMStOrE VirkSOMhEdEr

Blandt iværksætter kulturen er det forskningsmæssigt påvist (Hanne 
Tanvig, KU, 2010), at iværksættere benytter sig af lokale kontakter og 
netværk – at de også betyder meget for bosætningen, i det de bevidst 
vælger at bo på landet. Mange SMVere er startet op som iværksættere – 
ofte med et lokalt islæt.

Udkantsområderne er særligt rige på vedvarende 
energiressourcer – sol, vind og biomasse – som 
med tilpassede teknologier og rammevilkår kan 
føre til nye indtægter og iværksætteri. uddANNELsE

Ny VidEN

iNitiAtiV
iNVEstEriNGEr

ForøGEt 
bEsKæFtiGELsE 
styrKEr LoKAL 

udViKLiNG i 
udKANtsområdEr

CEVELA, vejen til 
en ny lokaløkonomi



Landdistrikterne i Danmark har et overskyggende behov for flere arbejdspladser for 
at kunne fastholde og tiltrække bosætning og beskæftigelse. Samtidigt udtrykkes 
der både i kommunerne og brancheorganisationerne et behov for kvalificeret 
arbejdskraft. Danmark skal opfylde internationale klimamål, og politisk er der en 
plan om at erstatte de fossile brændstoffer med vedvarende energikilder.

Når levevilkår og erhvervsudvikling stimuleres, modvirker man 
fraflytning og fremmer tilflytning, hvilket er en presserende 
samfundsopgave. Nærhed til naturen og de billige boliger i de 
yderliggende områder er ligeledes en stærk magnet for mange 
tilflyttere.

Eftersom omstillingen til vedvarende energi i de kommende år 
indebærer investeringer på adskillige milliarder kroner, ligger her 
oplagte muligheder. Danmark må ikke knække midt over.

I CEVELA vil der ske en særlig indsats for at kombinere omstillingen til 
vedvarende energi og energieffektive løsninger med jobskabelse og 
forbedret økonomi i områder af Danmark, der er økonomisk trængte.

beskæftigelsen efter branche, procentuel ændring fra 1997 til 2012

Tabellen: Jens Fyhn Lykke Sørensen – Landdistrikternes befolknings- og beskæftigelsesudvikling, april 2014, SDU.

Erhvervsfrekvens er opgjort på baggrund af registerbaseret arbejdsmarkedsstatistik (RAS).  
Data for 1997 er konstrueret på baggrund af estimater, som følge af kommunesammen-
lægninger og kommuneopsplitninger.



Landspolitisk er der et stort potentiale i en kobling af energipolitik, 
landsplanlægning og udvikling af landdistrikterne i og med, at der 
er et sammenfald  mellem udkantsområderne og de egne, hvor der 
er mest vind, biomasse og sol.

Danmarks udkantsområder 
rummer 15-20% af befolkningen, 
ca. ⅓ af landets kommuner, 
de bedste vindressourcer, gode 
muligheder for at udnytte 
solenergi og har masser af 
biomasse. Hver femte dansker 
der ikke bor på landet i dag, 
regner med at bo der i 2030, viser 
undersøgelse fra Bolia (aug. 2014)

Uddannelse
af SMVere

Energi-
renovering

iværksætteriforbedret 
økonomi

Lokal 
udvikling

Uddannelse, energirenovering, ny lokaløkonomi i landdistrikterne



Gennem forsøg, testning og udvikling 
skaber Folkecenteret innovation 
indenfor vedvarende energiteknologier. 
I samarbejde med målgruppen, de 
mindre og mellemstore virksomheder, 
udvikler staben af ingeniører og 
teknikere nye miljørelaterede produkter 
med stort vidensindhold. Opbygning 
af viden foregår gennem forsøg, 
teknologioverførsel og samarbejde med 
brugerne, hvilket resulterer i prototyper, 
demonstrationsanlæg og dokumentation 
indenfor førkommercielle vedvarende 
energi teknologier.

En række eksperimentelle bygninger 
og talrige forsøgsanlæg illustrerer  
de opgaver, der arbejdes med, som 
også omfatter energibesparelser og 
besparelsesteknologier.



I Thisted kommune,
Folkecenterets hjemsted,
leverer vedvarende energi
100% af elforbruget og 88%
af varmeforbruget til de
44.000 indbyggere. Dermed
kan området betragtes som
et laboratorium i fuldskala –
et eksempel for andre. Ved
vind på 7 m/s produceres
overløbsstrøm, ‘excess
power’, som anvendes i de
lokale kraftvarmeværkers
elkedler og varmepumper.
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Kammersgårdsvej 16 C
Sdr. Ydby - 7760 Hurup Thy

www.centerforlanddistrikter.dk

janE kruSE
E mail: jk@folkecenter.dk

Mobil: 40 60 45 51

kirStEn MaLLing OLSEn
E mail: kmo@vela-smv.dk

Mobil: 25 47 65 62

MOrtEn V. PEtErSEn
E mail: mvp@vela-smv.dk

Mobil: 24 42 23 40
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