
Middelfart 
KOMMUNE 
- En kommune i vækst 

FAKTA: 

Den fynske del af Trekantområdet 
Kendt for:  
  - God infrastruktur 
  - Klima- og erhvervsvenlighed  
  - Kilometervis af kystnær natur 
  - Central placering i DK 

 

 

157 flere borgere i 2013 
Indbyggertal: 37.678 (+ 0,42%) 
Areal: 299,51 km2 

5 togstationer 
4 motorvejsafkørsler 

Og adgang til næsten  
500.000 job indenfor 
en times kørsel! 
  



FAKTA: 

Laveste ledighed på Fyn (3,2%) 
3. laveste ledighed i Region Syddanmark. 
Danmarks 10. mest erhvervsvenlige kommune (DI) 
Fra august 2013 til august 2014 er der sket 
en udvikling på 2,4 % svarende til 295 
fuldtidsbeskæftigede 

 

OPSKRIFTEN: 

Vi servicerer virksomhederne 
og gennem dialog målretter vi  
vores indsats, så vi sikrer deres succes. 

 

JOB OG ERHVERV 



Grøn vækstkommune 

   

1. Tage ansvar for natur, 
miljø og klima 

2. Skabe vækst inden for 
det grønne område 

3. Skabe øget livskvalitet 

4. Markedsføre Middelfart 
kommune 



Sammen bygger vi broer til fremtiden 

 1. Netværkssamfundet/samarbejds-    
kultur.  
 
 
 2. Utraditionelle samarbejder 
     - private erhvervsliv 
     - det offentlige 
     - organisationer 
     - foreninger 
     - civilsamfundet 



Udfordringer. 
 

Fremtidig planlægning 
Byudviklingsprojekter 

 
 

Ny vision 
Grøn  vækst 

Samarbejdskultur 
 

 



Pejlemærket 

BROERNE BEGYNDER HER: 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene.  
 
Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af Danmarks vækstcentrum. 

Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige,  

i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest.  
 
Broerne til alting begynder her. 



Signaturindsatser to af flere … 

MIDDELFART MARINA: 

Udvikling af Middelfart Marina til at blive hele 

byens marina. Gennem lokalplanlægning for 

området kan der gives nye muligheder for byggeri 

og aktiviteter på marinaen.  

 

METODE: 

Der igangsættes lokalplan og proces med 

foreninger i området. Politikere inkluderes i 

processen.  

KLIMALABORATORIUM: 

På forkant med forebyggelse af klima- 

ændringer og tilpasning til fremtidens klima 

der kobles sammen med læring, erhvervsvækst 

og byudvikling. 

 

METODE: 

Gennem forskellige partnerskabsprojekter og 

borgerinvolvering skal der findes nye løsninger til 

klimaområdet.  



Middelfart Kommune skal som den grønne 

vækstkommune tage ejerskab på klimaløsninger. 
 
 

Som Danmarks klimalaboratorium er Middelfart 
Kommune den ansvarsfulde kommune, der forsker og 
udforsker mulighederne for bedre klimaløsninger, der 
gør kommunen til et godt sted at bo og leve. 
 
 

Projektet skal styrke samskabelsen i kommunen. 
Det giver engagerede og motiverede borgere og 
virksomheder. 
 
 

Dette skal profilere og styrke Middelfart Kommune 
som brand både i og uden for kommunen. 

FORMÅL I RELATION TIL VISIONEN 
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Klimabyen - Middelfart 

 

 

 

• Klimatilpasning for 76 
mio. kr. 

• Realdania, Middelfart 
Spildevandsforsyning og  

• Middelfart kommune 



 KLIMAHAVN 
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Klimahavn 

• Byforum –
sammensætning 

• - politiker fra hvert 
udvalg, grunderejere, 
investorer, ildsjæle, 
handelsstandsforening, 
fiskere, repræsentanter 
fra havnen m.m. 

  

 

   Byforum – inddragelse 

 

   - analysearbejde 

   - innovationsworkshop 

   - udviklingsstrategien 
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Nyt Bycenter  





Udfordringer. 
 
Fremtidig planlægning 
Byudviklingsprojekter 
 
 
Ny vision 
Grøn  vækst 
Samarbejdskultur 
 
 


