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Hvad skal energigruppen nå? 
Får vi jordvarme på Nyord? 

Referat fra Foreningen Nyords energigruppesmøde den 3 juni 2012 /v.Per Werge 
Hvordan og hvornår afsluttes Foreningen Nyords energigruppes arbejde? Hvad skal vi nå? Selvforsyning og 
CO2-neutralitet er ikke inden for rækkevidde de første mange år, og det trækker også ud med afklaring af, 
om der må opstilles solceller og solpaneler på Nyord på grund af vedtægt og fredning. Vi kan næppe få 
kommunalpolitikerne til at give bindende tilsagn før kommuneplan 2013 – en ændring af øens 
energiforsyning tager tid. Energigruppen vil have en (lille) fordel af, at projektperioden forlænges til påske 
2013 (som foreslås af projektgruppen). 

  

Energigruppens mål er, udover at finde og anvise praktiske her-og-nu energiforbedringer at fokusere på en 
fremtidig CO2-neutral forsyning med brug af flere energiløsninger og beskrive dem i den rapport, der skal 
afslutte projektperioden. 
Iflg Gøran vil den nuværende el-solpanel-støtteordning i øvrigt ikke fortsætte ret længe. Rent politisk er der 
et tovtrækkeri om at gøre ordningen mindre favorabel. F.eks. ventes skatteafskrivningsretten for private 
askaffet for solceller. 

De gode eksempler: 
Hvilke gode eksempler (Cases) kan ses allerede nu: Solvarme-blæsere til at sætte på en ydermur på strand-
skure og sommerhuse virker, både hos Per Møller, Annemette Elbrønd og hos Lenskjær. Har ændret 
indeklimaet, holder fugt ude. De, der har installeret varmepumper, skal opfordres til at fortælle om deres 
erfaringer på borgermødet, gerne også tjekke deres elforbrug ifht før opsætning af solpanelet. 

Præsentationer på borgermødet 
Hvad kan energigruppen konkret præsentere på borgermødet den 11 august?  
a. Jordvarmeanlæg: Kommunen vil ud fra det tidligere udmeldte anerkende jordslanger og jordboringer på 
egen matrikel og formentlig også på fælles jord.  Fælles brine kræver måske 500 kvm, enkelthuse kun 100-
200 kvm.  
Hvor mange meter slange eller markareal skal vi f.eks. bruge til 3-5 huse. Kan vi lave et kortlægning over 
mulige tilsluttere til jordvarme – allerede inden fredag d.7 juni til et møde med skovrider Claus Jespersen, 
Naturstyrelsen (om naturplejen)? 
Som forsøgsprojekt skal opstilles et modelregnskab for en husklynge bestående af Wornings gård, Per&Es, 
Søndergade (Svellens hus), plus evt. Søndergade 6 og 8 til at medbringe til mødet med Claus Jespersen.  
En mulig anden klynge er kirken, forsamlingshuset, Noorbohandelen 
En tredje mulig klynge er William, Klaus og Niels Andreasen, plus evt Gøran og Clausens gård og 
Jane/JensPeter. 
Der er også ønske om en kortlægning af el-varmebaserede systemer. 
Det vil i givet fald blive nødvendigt at oprette en "brine-forening" aht juridiske forpligtelser til vedligeholdelse 
og senere skrotning/opgravning, når anlægget er udtjent. 
Søslange-anlæg udskydes som en fremtidig eventualitet. 
b. Affaldsanlæg: Tom har kontaktet Flensborg-anlægget til fermentering af organisk affald mhp gas – et 
anlæg derkræver store spildevandsmængder – mener at det næppe er aktuelt her, hvor affaldsmængderne 
svinger meget fra sommer til vinter, men det bør undersøges. Annette pegede på, at der hele året er komøg 
fra Hyldevang som kan afgasses, før det spredes ud. Ideen er stadig for skitsemæssig til at præsentere på 
borgermødet. Har Naturstyrelsen nogle gode forslag her til et balanceret anlæg mellem dyrehold og 
husspildevandshåndtering. Hvad med overskudshøet fra engene, som kan tjene som biomasse i dette 
anlæg? Forelægges Claus Jespersen. 
c. Elbil er god pga sin energieffektivitet og sit perspektiv som sevice-transport for pensionister og sejlere og 
andre, uanset om Nyord selv kan lave strømmen eller ej. Gøran har rykket SEAS om medvirken, evt. 



fondsmidler til en fælles delebil helst m.8 sæder.På lidt længere sigt kan den evt lades op på 
overskudsstrøm. Kan køres som fælles indkøbsbil af en aktiv pensionist nogle gange om ugen eller lånes. 
Præsenteres som idé-projekt på borgermødet, hvis der kommer kød nok på sagen forinden. Gøran tjekker 
op. Tom: Kunne et bilfirma være interesseret i at lease en sådan ud fordelagtigt? Annemette foreslår 
reklamefinansiering. 
El-cykler er også en idé. Vordingborg kommune overvejer at udstationere elcykler til udlejning i havnene – 
kan også være en forretningsidé for Lille Bod.  
d. Vindmøller – vi afholder os fra at deltage i Koster Vig. Wolfgang mente, at vi hellere end på Kriegers Flak i 
givet fald investerer i en mølle, der er Nyords egen, hvis vi kommer dertil, at der etableres et energiselskab 
på Nyord. Ikke aktuelt p.t.  
e. For tidligt at præsentere ideer til elproduktion. Kræver videre research. 
f. Internet: Gøran har skrevet til Global Connect om internetforbindelse – det diskuteres på et kommende 
møde at give os et favorabelt tilbud (som kan reklamere for selskabet). Lindholms anlæg koster for mange 
penge pr.måned – for dyrt at overtage for Nyord. 
g. Handicaptoilet: Kommunen menes at være forpligtet til at have handicap-toiletter på offentlige steder med 
stort besøg? Emnet er egtl ikke energigruppens sag. Bør oversendes til projektgruppen. Annemette 
undersøger reglerne for handicap-toiletter. Ilfg Wolfgang findes en europæisk ordning for etablering og drift 
af handicaptoiletter – benævnt Happy Toilet. Et offentligt toilet koster 90.000 kr årligt i drift. 
i. Spildevand er diskuteret –kommunens ændring af krav til afledning afventes – vil formentlig først komme 
om en hel del år. 
j. Isolering af huse: Vi skal være mere proaktive på borgermødet om isolering – Vi har et oplæg – hvad 
tilbyder vi som gruppe, f.eks termofotografering og rådgivning om, hvad billederne viser om husets 
isoleringstilstand og specielt om de mest påtrængende steder at efterisolere. Vi skal vise billige modeller der 
kan iværksættes hurtigt. 

4. Klimadage i kommunen i september ser vi på efter borgermødet, men melder til kommunen, at vi gerne 
medvirker. 

5. Forslag om energi- og kapacitetsforbedring af Frysehuset må realitetsbehandles –  indledningsvis må der 
indkaldes til en generalforsamling med forslag om forbedringer og større brugbarhed. Udskydes til efter 
borgermødet. 

6. Næste møde hos Tom midt i juli. Indkaldes senere. 

 


