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Energimøde den 9 januar 2012 med 
Vordingborg kommune og 

Energiklyngecenteret 
Til stede: Fra Vordingborg kommune Hans Jørgen Lund Jessen, Sara Edske Møller fra energiklyngecenter 
Sjælland, William Houmann, Wolfgang Sürth, Annette Tenberg, Esther Malmborg, Per Werge (ref) 

Diskussion af energiundersøgelsen på Nyord. 

Er der energimåle-muligheder, der er billigere end hidtidige tilbud? På Køge ”Det grønne Hus”, 56676072, 
Tommy Olsen, et statsligt projekt og muligvis billigere. Tlf. 28103695 Gratis energirådgivning. Kommer også 
ud til møder mod betaling – har en mobil udstilling i en bus, 15.000 kr for en dag. Vordingborg havde i 
efteråret en fremvisning af diverse energianlæg i kommunen, f.eks. ved Stege på Udbyvej findes et 
pileanlæg, på Bogø hos nogle private findes et selvmonteret solvarmeanlæg. På Nyord er allerede installeret 
nogle luft-luft varmepumper: Tanja, Michael Stolt, Annemette, Torben, Thomas, Lille Bod, Bosch jordvarme 
har givet et ret dyrt tilbud på jordbring. Der er højst kendskab til jordlagene ned i 30-50 m dybde, Problemet 
her er at der ikke er erfaringer i Danmark med de lodrette boringer, i Jyllands sandede jorder er 
mulighederne f.eks. gode. 

På næste borgermøde på Nyord omkring påske skal der vises effektive typer på brændeovne, 
solcellepaneler i funktion, og ombygningsmuligheder for frysehuset. Der er en grænse for hvor meget netto-
strømanlæg, der må sættes op på eet sted, men det passer godt til en størrelse som frysehuset. Skal der 
inviteres en skorstensfejer? Fælles indkøbsmuligheder af udstyr (solpaneler og brændeovne mm) skal 
undersøges. Herringløse-landsbyens projekt er belyst i et speciale, der kan hentes på nettet. Det er specielt 
processen, der belyses. Store Torøje har etableret et fælles jordslangevarmeanlæg for 7 huse. Radon-
opsivning – hvad kan der gøres. Der er ikke noget udstyr i energiklyngecentret., men Sara vil undersøge, 
hvor der er ekspertise. Kommunens holdning til placering af solceller – ingen nye meldinger. Der bliver 
sikkert ændringer i det kommende energiforlig, som vil muliggøre energianlæg opsat uden for matriklen. 

Kommunerne er meget opmærksomme på udviklingen af tagmaterialer og udveksler informationer. 
Kommunen vil ikke uden videre gå med til andre tagbelægninger end de hidtil accepterede. Vi vil få mere 
orientering herom, men der har været mange enkeltsager, som har beslaglagt afdelingen. Kommunens 
planafdeling har simpelthen for travlt. Er der muligheder i lokalplanen for solpanel placering. Lollesgård: 
Erhvervsbygninger : pr.100 kvm tillades 6 kW anlæg 5-6000 kWh årligt. Et norsk produkt monteret på 
Trommen i Hørsholm virker også i gråvejr. Næstved kommune og andre kommuner har iflg Sara købt et 
termofotograferingsapparat til brug i kommunen. Var der en idé at også Vordingborg kommune købte sådan 
et apparat til udlån til borgerne? Det kunne sætte skub i folks energiforbedringer. 

Pileanlæg – hvilke muligheder er der? Sara: Et fælles anlæg til 50-70 husstande er ca 10-12 kvm pr. 
husstand i alt 7000 kvm, pileanlæg u. afløb. Der findes allerede 20 anlæg rundt om. Der kan søges penge til 
at få undersøgt vores muligheder på Kommunen vil skønne, at et fælles anlæg kan etableres ved at sætte 
pumper på folks trixtanke. Et lukket pileanlæg findes i Udby og kan anbefales af kommunen Hvad med 
behandlingen af slammet? Skal stadig køres til renseanlægget, med mindre der kan etableres et anlæg til 
behandling lokalt – til gødning og gas-produktion f.eks. i en bio-konverter. 

I spildevandsplanen for Vordingborg er Nyord med først efter 2020, men spildevandsplanen er snart til 
revision primært aht vandløbene og havområderne. Spildevandsproblemet er ikke det mest presserende. 
Der skal etableres et spildevandsslaug med alle husstande som medlemmer, for at kunne etablere et eget 
spildevandsanlæg. I Faksinge sprang folk fra, fordi det ville give for lille økonomisk gevinst. Hvordan får vi 



lavet beregninger med konkrete tal og udgiftsstørrelser og tidsrammer – Prøv det firma, der er nævnt 
ovenfor. 

Kommunen efterlyser en model for tillokkelser af folk, som er motiverede til energiforbedringer, men mangler 
et skub, som kunne belønnes for at gå i gang. F.eks. ved udlodning af energifotografering. Tænk over det, at 
2-5 kunne få gennemført det gratis som præmie. Kunne være f.eks. at deltagerne frembragte en detaljeret 
plan for energirenovering af deres hus. Send dette referat til hjj@vordingborg.dk sammen med energistatus-
papiret fra november 2011 – også til Sara. sem@energiklyngecenter.dk Hvad beslutter vi: Tage kontakt til 
De grønne Hus i Køge. Videre på næste energigruppemøde. 
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