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Søg selv, hvis du ønsker solceller 
Vordingborg kommunes leder af Teknik & Miljøafdelingen Peter Møller oplyste mandag d.29 oktober 2012 
på et møde med udsendte fra projektet Nyord - hvad nu?, at det lige nu er for svært at udforme generelle 
krav gældende for hele kommunen til opsætning af solceller og solpaneler. Hvis nogen husejere på Nyord 
ønsker den slags anlæg, skal de søge individuelt. Hvert enkelt projekte vil blive vurderet for sig af 
kommunen, i samspil med fredningsinstanser. 

Gruppen fra "Nyord - hvad nu?" (Esther, Annette og PerW) ønskede seks spørgsmål belyst. 

1. Det første var om muligheden for at opsætte solceller. Kommunen ønsker at kunne give Nyords beboere 
klare regler inden udgangen af 2012, men på grund af en konflikt, der er opstået og synes uløselig om emnet 
i Præstø, er det ikke sikkert, at kommunen kan komme frem til afklaring af disse regler. I Præstø er der 10 
partielle byplanvedtægter og mange fredede huse, og fredningstilhængere og dem, der ønsker 
solenergianlæg, er røget ud i tilsyneladende uløselige modsætninger om spørgsmålet. 

Nyords egne forslag om kun at placere sol-energianlæg på ikke-synlige tagflader og i lukkede gårdrum eller 
på jorden er en farbar vej. Bevaringsinstanser og –foreninger skal ind over og sige god for løsningerne. Hvis 
nogen står parat med ansøgninger, skal de derfor søge hver især. 

2. Jordboringer er der gode muligheder for at lave, f.eks. er der givet tilladelse i Præstø til 400 m dybe 
jordboringer på kommunal jord uden grundvandsinteresser, uden for byen. 

3. Gadenettet i Nyord by er fælles jord tilbage fra landsbyfællesskabets tid. Til brug af fælles gadearealer til 
f.eks. jordslanger giver kommunen almindeligvis gravetilladelse. Peter Møller vil undersøge, om kommunen 
har et geoteknisk undergrundskort over Nyord – og tilstille os det, hvis det findes. Det  samme med et 
matrikelkort, der viser ejerforholdene. 

4. Internet VIL kommunen forbedre. Kommunen holder et stormøde med teleselskaberne i herom i næste 
uge, dvs. først i november.  Klaus Lyngby er tovholder for kommunen, som vil give Nyord besked om 
udfaldet. 

På Nyord kunne vi selv prøve om vi kan efterligne Camping Møns Klints løsning: At få TDC til at opstille en 
antennemast forklædt som flagstang midt i det fredede landskab. På Nyord kunne det være flagstangen ved 
Møllestangen, der var antenne. 

5. Husspildevandet står ikke på dagsordenen foreløbig. Der kommer en ny spildevandsplan til august 2013, 
men Nyord er ikke omfattet. Vi kan godt på længere sigt arbejde hen imod en lokal løsning med brug af 
spildevandet som energiressource (f.eks. pilekrat). Kommunen er indstillet på at fremme lokale fælles 
spildevandsprojekter med min. 70% borgertilslutning (ex. Bønsvig).  

For at få et off. Handicaptoilet fx  i længen mellem den lokalhistoriske udstilling og sennepsmøllen kan 
kommunen ansøges om driftstilskud. Få en udtalelse af formanden for handicaprådet. Spørgsmål til 
vejchefen eller Søren Nybo. 

6.  Mulighederne for trafikbetjening af Nyord kan oplyses af vejkontorets leder Torben Kelm Danielsen 55 36 
25 50. Drøftelse af dette tema nåedes ikke på dette møde.  pw 

 


