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El er Nyords energiproblem og -løsning! 

Referat af møde i Foreningen Nyords Energigruppe den 
30 sept.2011 

Til stede: Tom, Annemette, Annette, William, Gøran, Per (ref), afbud: Esther 

Dagsorden: 

1. Energiundersøgelsen i sommer 2011 - præsentation på borgermødet & værkstedsdagen den 19 
november 

2. Energi-byvandring den 18 august med kommunens fredningsarkitekt og energiansvarlige 

3. Byvandring med NVE-energi-repræsentant 

4. Borgermøde og næste møde 

1. Tom fremlagde en powerpoint med resultatet pt. af gruppens energi-interview-undersøgelse, som viste, at 
elektricitet og brænde dominerer energiforbruget både i fuldtids- og deltids-huse og gårde på Nyord. Kun 13 
huse og gårde har centralvarmeanlæg med oliefyr. 38 huse/gårde havde leveret data, resten dvs ca. 40 var 
endnu ikke spurgt eller havde ikke svaret. Der var i praksis enighed om, at dette datagrundlag er 
tilstrækkeligt, dog skal manglende data fra energikrævende erhvervsforetagender som Lolles Gård og 
Andreasens B&B søges indhentet af William og Annette. Interviews slutter hermed. Undersøgelsen peger 
derfor som trin 1 vedr. en teknisk-økonomisk løsning på enkelthus-plan på, at el-drevne luft-varmeanlæg af 
den nye effektive type vil give mest value-for-money i stort set alle huse, der nu opvarmes med elpaneler. 
Investering heri er tjent hjem over 3 år (iflg.Gøran). Fælles storkøb og lånefinansiering i lokalbanker bør 
derfor forhandles og tilbydes folk på det kommende borgermøde den 19 november i forsamlingshuset. 
Desuden "fællesindkøb" af mere effektive brændeovne. Gøran og Tom påtog sig at forhandle (kollektivt) om 
lokale banklån hertil, så den enkelte husejer ikke skal "stå med hatten i håmden i banken for forklare forfra". 
Herudover peger undersøgelsen på, at der kan være klynger af centralopvarmede huse, der kan gå fælles 
om "væske-pipelinen" fra et jordvarmeanlæg og på den måde få smidt oliefyret ud. Men der er ikke basis for 
et fjernvarmesystem. Trin 2 vedr. en bæredygtig CO2-neutral el-forsyning med billigere strøm til Nyord er 
stadig en vision, som energigruppen skal arbejde videre med - bliver det el fra solpaneler, vindmøller, 
vandturbiner, biogas? 

2. Kommunens arkitekt og ansvarlige for fredningsspørgsmål blev lidt blødgjort mht. fortolkningen af Nyords 
byplanvedtægts krav til tagmaterialer mv og kan godt se for sig og formentlig godkende f.eks. solpaneler 
anbragt diskret på sekundære tagflader og udhustage. Det aftaltes, at Annemette og Per inden næste møde 
tjekker et antal byplanvedtægters formuleringer om energianlæg på og ved bygninger i andre 
vedtægtsbelagte bysamfund  (Marstal, Bornholm, Reersø, Rungsted m.fl.) for at kunne lægge 
hensigtsmæssigt formulerede "løsninger" herpå i fredningsarkitektens mulepose, så hun lettere kan komme 
frem til en fornuftig ordning for Nyord. 

3. NVE-agenten blev uventet berørt af synet af det genkomne postskib Røret i havnen på Nyord og er nu 
villig til at stille udstyr og sig selv til disposition for vores energi-udviklingsplaner. Vil også møde op på 
borgermødet/værkstedsdagen. Ser lovende ud. 



4. Værkstedsdagen med RUC-folkene er pga gulvomlægningen i forsamlingshuset nu udvidet med det 
udskudte generelle borgermøde om Nyords Helhedsplan, fastsat til lørdag den 19 november, formentlig 
kl.15-18 - de to sektioner adskilt af en kaffepause. Efterfølges af fælles spisning kl.19 i forsamlingshuset, så 
de nydannede interessegrupper kan nå at konstituere sig efter mødet og inden maden. Borgermødet 
tilrettelægges af Foreningen Nyords bestyrelse. På borgermødet fremlægges energi-undersøgelsen med 
Toms Powerpoint (eller hvis han selv er forhindret af Gøran). Gøran vil også berette om de fem 
indsatsområder, der som følge af undersøgelsen tegner sig. Energigruppens eget næste møde holdes 
lørdag den 22 oktober kl.1430 i Vaskehuset - efter formiddagsjagten og før jagtfesten.    
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