
Referat af møde i klima og energigruppen den 7.6.22 

 

Tilstede: Karsten, Mogens, Chrisser, Kiki og Marit (referent). Afbud fra Ann. Afbud fra Eva, som ønsker at gå 

ud af gruppen. Lise kom kort forbi og gav udtryk for stor interesse og vil gerne deltage så snart hun får 

mulighed for det.  

 

Dagsorden: 

1. Opsamling fra sidst. 

2. Hvilke muligheder er der? 

3. Hvad skal der gøres ? 

 

Ad.1.: 

Kiki havde en opgave med at kontakte Kasper Sorgenfrei m.h.t. at afklare herværende gruppes status og 

muligheder. Derudover finde ud af, hvem der ejer vores elnet. 

Kasper: Gruppen har kommissiorie til at undersøge hvilke muligheder der findes uden at det koster penge. 

Vi må ikke kontakte eller involvere Kbhs kommune. 

Vores elnet ejes af Radius. Det er et offentligt net, et distributionsnet modsat Kalvebod, der har 

slutbrugernet. Vores gadebelysning ejer vi selv.  

Kiki vil sende Kaspers mail til os.  

Karsten har haft kontakt med Radius – Søren Holme for at høre, hvordan de forholder sig til 

energifællesskaber. Det er ikke helt enkelt, da vi er fødeledninger til andre. (Hvem?) Derudover skal vi lave 

en juridisk enhed. Karsten har sendt os korrespondancen med Radius. Søren Holme kendte ikke til 

Kalvebods ordning, sikkert fordi de køber deres strøm hos OK. Karsten bad om tegninger, men det var 

heller ikke simpelt at få dem. Mogens fortæller, at tegninger ligger i et centralt register og at vi godt kan få 

dem.  

Se mailkorrespondance med Radius, som Karsten har sendt til os.  

Karsten har også sendt os et gedigent værk ”Håndbog for energifællesskaber.” 

Ann vil finde frem til link for ”Den neutrale hovedstad” Kbhs Kommune, da man her vil kunne se, hvilke 

tiltag der arbejdes med i kommunen indenfor energiområdet og måske se, om der kan være evt. tilskuds- 

og støttemuligheder og hvilke krav man i så fald evt. skal opfylde. Ann er lige nu ude at rejse og det 

kommer senere.  

Ad.2.: 

Vi skal undersøge om vi kan lave et energifællesskab og hvordan ejerskab/juraen skal være. Måske skal vi 

over i et virtuelt netværk og samarbejde med Radius, da de ejer kablerne. Kunne man bruge Radius kabler 



og betale afgift til dem og derefter købe strøm, hvor det er billigst. Vi betaler i forvejen for vedligeholdelse 

af elnettet. 

Mogens har en ide om et supplement med et system af solceller, der købes og ejes i fællesskab qua et 

selskab som en juridisk enhed med vedtægter. Mange tage i Mozart vil kunne have solceller. Man kunne 

evt. lave et fælles parkeringsanlæg med solceller og ladestandere til fælles elbiler. Man kunne bruge Radius 

kabler og få en aftale med dem om betaling. Under alle omstændigheder skal vi have Radius ind i billedet.  

Mogens vil skaffe tegninger af vores elnet og overtager kontakten til Radius.  

Kiki er optaget af vores gadebelysning, som er i en sørgelig forfatning. Der er svage steder, hvor der er 

overgang og det bryder sammen igen og igen. Hvis vi skal have gravet nye kabler bliver det dyrt. Så hvis 

man kunne løse det med solceller vil det være en god mulighed. Det skal dog undersøges nøjere og Kiki har 

kendskab til et firma i Middelfart, som laver enheder med solcelle og batteri i et. Kiki går videre med dette 

og undersøger deres resultater.  

Chrisser er interesseret i at kigge på LAR løsninger, hvor regnvand bruges som ressource. Nogen i havebyen 

arbejder allerede med det. Det er dog ikke et fokuspunkt nu. 

Ad.3.: 

Vores visioner er mange og vi er klar over, at der skal rådgivning til. Det er ikke aktuelt med Ole Boesen lige 

nu, da deres system er skruet anderledes sammen. Vi ved dog ikke her og nu hvem der kan rådgive os. Det 

skal også ske i samarbejde med bestyrelsen, da det vil koste noget. 

Vi blev enige om at læse Karstens papir om energifællesskaber til om 14 dage, hvor vi har næste møde. Vi 

skal vide mere selv før vi kan modtage rådgivning. Og vil skal have lavet en tydelig målsætning. Og evt. 

besøge steder, der har arbejdet med at lave energifællesskaber. 

NÆSTE MØDE ER DEN 21.6. kl 20 i Klubhus.  

 

 


