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Thisted Kommune er Danmarks førende 

klimakommune. Kommunen er næsten 

selvforsynende med vedvarende energi. 

Over 100 procent af strømforbruget og over 

85 procent af det kollektive varmeforbruge-

dækkes uden forbrug af fossile brændstof-

fer.  Thisteds borgere får elektricitet og var-

me fra de mange vindmøller i kommunen, 

skovflis fra plantagerne, affald fra hushold-

ningerne og biogas fra de mange landbrug 

i Thisted

Der findes altså allerede en dansk kommu-

ne, Thisted Kommune, der er selvforsynen-

de med vedvarende energi. Og det er endda 

uden at ofre hverken komfort i privaten eller 

konkurrenceevne i erhvervslivet. Den inter-

nationalt anerkendte økonom Jeremy Rifkin 

omtaler dette som den Tredje Industrielle 

Revolution: Energien er decentral og hentes 

billedlig talt fra folks egne baghaver. 

I Thisted Kommune har der i årevis været en 

bevægelse, hvor borgerne selv har taget ini-

tiativ til grønne tiltag. I 2009 valgte Thisted 

Kommune at skubbe yderligere på udvik-

lingen med projektet ”Energiske Thyboer”. 

Målet var at få endnu flere thyboer i gang 

med at blive selvforsynende med energi og 

at motivere virksomheder til at udvikle flere 

energirigtige løsninger.

Denne avis er nr. 3 i rækken om ”Energiske 

Thyboer” og i dette nummer ser vi på, hvad 

projektet ”Energiske Thyboer” har resulteret 

i - og vi fokuserer på den erhvervsudvikling, 

som er i fuld gang.

Forbruget af vedvarende energi i Danmark 

steg med 14 procent i 2010.  De største bi-

drag til stigningen kommer fra biomasse og 

vindkraft. Den danske regerings langsigtede 

mål er at blive uafhængig af fossile brænd-

sler i 2050.

Det kan sagtens lade sig gøre. Thisted Kom-

mune viser vejen. 

Under Klimatopmødet i København, COP15, afholdt Nordisk Folkecenter en energitur til Thy for cirka 40 FN-delegerede fra hele verden. Her er de 
på besøg på Wave Star bølgeenergianlægget ud for Hanstholm.

Knapt 40 energisteder i Thi-
sted Kommune er klar til at 
tage imod forretningsfolk, 
videnskabsfolk, studerende 
og grupper. Her vil de op-
leve, hvordan Thisted er 
blevet selvforsynende med 
energi.

Om kort tid bliver det muligt for erhvervs-

gæster og andre at komme på energi-

besøg i Thisted Kommune, der nu vil vise de 

energianlæg frem, der sikrer kommunens store 

selvforsynethed.

Fokus på erhvervsudvikling

- Det er vigtigt, at besøgsturene gavner er-

hvervslivet både hos gæst og vært, siger 

turistchef i Thy Turistforening, Ole Riis.

Ole Riis forklarer, at projektet er blevet til i et 

samarbejde mellem Thisted og Morsø kommu-

ner. Han forudser, at besøgsturene kommer til 

at gavne de turistrelaterede aktører i kommu-

nerne. Men på grund af turenes meget specifik-

ke og faglige indhold, skal der også inddrages 

specialister med forskellige færdigheder for at 

kunne servicere gæsterne.

- Det er et mål med projektet at de besøgende 

får mulighed for at trække på lokale kompe-

tencer i Thy og på Mors. Derfor planlægger 

Thy Turistforening at lave en grundig scree-

ning af de besøgende, således at erhvervs-

gæster er helt sikre på at få mest muligt ud 

af besøget, fortæller Ole Riis.

Grundig rapport

Sammen med rådgivende ingeniør Leif Amby 

har turistforeningen udarbejdet en udførlig 

rapport omkring energistederne. Hvor ligger 

de, hvad er teknologien og kan de modtage 

besøg? 

- Vi har ikke taget patent på noget som helst, 

siger Ole Riis. Han forklarer, at rapporten er 

blevet lavet for at være en inspiration til alle. 

Rapporten skitserer knapt 40 forskellige be-

søgssteder, der gerne modtager grupper af 

besøgende. Det er nødvendigt, at besøgene 

ikke bliver for meget for dem, der arbejder 

på stederne. Derfor er det nødvendigt med 

grupper.

Startskuddet har lydt

Allerede nu færdiggør Ole Riis i samarbejde 

med Leif Amby materialet, der skal udsendes 

til udvalgte gymnasier. Materialet er prototype 

for den markedsføringsstrategi Thy Turistfor-

ening planlægger for projektet. Der skal fokus 

på den direkte kontakt med slutbrugeren, og 

derfor ender gymnasiematerialet direkte ude 

hos den enkelte fysiklærer. Ole Riis har erfaring 

med, at der er en langt højere succesrate, når 

markedsføringen lander direkte på slutbruge-

rens bord.

Fortsætter det stærke arbejde

Thisted Kommune havde en kæmpe indsats 

op til Klimatopmødet i København, fortæller 

turistchef Ole Riis, der er projektleder på ener-

giturene. 

Der blev lavet konferencer, lavet stærke lokale 

initiativer, sammen med Nordisk Folkecenter 

for Vedvarende Energi var kommunen stærkt 

repræsenteret til selve topmødet, og ikke 

mindst kom der mange internationale gæster 

til Thy for at opleve den unikke måde, hvorpå 

energien bliver produceret og distribueret, for-

tælle han.

Det er arbejdet med energibesøgene, Thy Tu-

ristforening nu vil sætte i system.

Fremtidens energi i Thisted

I Thisted Kommune er energiforsyningen til rå-

dighed lokalt og varieret. Det giver mulighed 

for at opnå en høj grad af selvforsyning fra 

vedvarende energikilder. Det er det, Thy Turist-

forening, ønsker at fortælle i deres nye projekt 

om energiture for studerende, videnskabsfolk, 

forretningsfolk og grupperejsende.

Den tredje industrielle revolution kaldes om-

stillingen fra central fossil energiproduktion til 

decentral vedvarende energi. Denne revolution 

er i fuld gang i Thisted

Power to the people

Normalt vil du i Danmark ikke kunne opleve en 

så høj dækning af vedvarende energi, som du 

kan i Thisted Kommune. Men fra Nordisk Folke-

center for Vedvarende Energi, der blev etable-

ret for mere end 25 år siden, er der strømmet 

et folkeligt engagement for at lave egen energi: 

Grønt og billigt. Den internationalt anerkendte 

økonom Jeremy Rifkin omtaler dette som den 

Tredje Industrielle Revolution. Energien er de-

central og hentes billedlig talt fra folks egne 

baghaver. Thisteds borgere får elektricitet og 

varme fra de mange vindmøller i kommunen, 

skovflis fra plantagerne, affald fra hushold-

ningerne og biogas fra de mange landbrug i 

Thisted. Alt sammen tegner et billede af en 

kommune, der er meget selvforsynende med 

grøn energi. Det endda uden at ofre hverken 

komfort i privaten eller konkurrenceevne i 

erhvervslivet. Nu kan gæster fra hele verden 

komme og studere alt dette nærmere. 

Besøg os
Blandt besøgsstederne er:

· DanWEC - Bølgekraft i Hanstholm

· Nordisk Folkecenter for Vedvarende 
energi – Husstandsvindmøller, sol-
celler og grøn energi gennem 25 år. 
www.folkecenter.net

· Thisted Varmeforsyning – Geotermi og 
Fjernkøling.

Vil du se mere? Kontakt Thy Turistforening - 
www.visitthy.dk

Kom og oplev Thisteds 
grønne arbejdspladser

Thisted er Danmarks 
førende klimakommune
Thisted Kommune er næsten selvforsynen-

de med vedvarende energi. Over 100 pro-

cent af strømforbruget og over 85 procent 

af det kollektive varmeforbrug dækkes uden 

forbrug af fossile brændstoffer. Den vedva-

rende energi kommer fra sol, vind, geoter-

mi, biomasse og affald. I 2007 fik Thisted 

Kommune den europæiske solarpris for ind-

satsen og i 2009 blev Thisted Kommune en 

af Danmarks Naturfredningsforenings kli-

makommuner, og forpligtede sig på hvert år 

at mindske C02 udslippet med tre procent. 

Thisted Kommune har en ambitiøs ener-

giplan, hvor visionen er Thisted Kommune 

som fuldstændig CO2 neutral i 2025.

www.folkecenter.net
www.visitthy.dk


På Rolighedsskolen er nye lysin-

stallationer udført af Thisted El-

forretning. Medejer af forretningen, 

Allan Møller, fortæller at alle lamper 

i loftet tidligere bestod af otte lys-

stofrør og i alt brugte 320 watt pr. 

lampe. Med de nye lamper er forbru-

get sat ned til kun 28 watt. Ikke nok 

med det, så er hver lampe udstyret 

med en lyssensor, der måler lyset i 

rummet præcist, hvor lampen sidder. 

Det betyder, at ikke alle lamper lyser 

lige meget, og der derfor kommer 

helt ensartet lys i hele rummet, hvor 

de hænger. Samtidigt er alle værelser 

udstyret med sensorer, så der kun er 

lys, når der er nogen i rummet. Disse 

tiltag har sænket forbruget markant.

Energirigtige bygninger

- Vi prøver at sprede opgaverne 

med energioptimering ud til så 

mange lokale håndværkere, som 

vi kan, fortæller Henning Holm 

(S), formand for Thisted Byråds 

udvalg for miljø og teknik. 

Thisted Kommune har energimærket 

190 bygninger og fundet energispa-

reforslag til en værdi af 40 millioner 

kroner. Energispareforslag, der har 

en tilbagebetalingstid på under fem 

år, skal snarest sættes i gang. På nu-

værende tidspunkt handler det om 

konkrete initiativer for to millioner. 

- To millioner lyder ikke af meget, 

men det er et udtryk for, at kom-

munen løbende har været omhyg-

gelige med at energisikre sine 

bygninger, siger Henning Holm.

Teknikken skal forbedres

Bygningerne, der i dag er energimær-

kede, skal løbende eller hvert syven-

de år mærkes på ny. Dette sikrer at 

mærkningen er tidssvarende. Typisk 

er det tekniske installationer og be-

lysning, der bliver fundet modne til 

renovering og udskiftning. Der sker 

hele tiden en rivende udvikling, og 

derfor er der ofte meget at hente ved 

at skifte f.eks. cirkulationspumper.

Solceller giver elbesparelser

Det er dog svært, at finde besparel-

ser på forbruget af elektricitet, da 

der hele tiden kommer nye apparater 

til, der bruger stadigt mere strøm. 

Derfor er Thisted Kommune også be-

gyndt at opføre solcelleanlæg flere 

steder. F.eks. er der på Sennels Skole 

sat et solcelle anlæg op til en værdi 

af 209.000 kroner, der vil produce-

re ca. 10.000 kWh om året. Thisted 

Kommune anslår, at solcelleanlæg på 

kommunale bygninger typisk tjener 

sig selv hjem efter syv til ti år.

Overvågning af energityve

For at sikre, at der ikke er skjulte 

strømtyve eller huller i vandlednin-

ger har Thisted Kommune opsat 1050 

målepunkter på 250 forbrugssteder. 

Det kan være alt fra bygninger til 

springvand, men målestationerne 

giver hele tiden opdateret informa-

tion om stedernes forbrug. Dette kan 

man bruge ude på målestederne til at 

styre forbruget. Senere vil der også 

blive installeret et alarmsystem, såle-

des at udvalgte medarbejdere får di-

rekte besked, hvis der er uregelmæs-

sigheder på forbrugsstedet. 

Scorer på varmeregningen i Agger
Familien Kristen-
sen skrottede et 
nyt oliefyr til for-
del for fjernvarme

Rene og Charlotte Kristensen bor 

med deres tre børn på en hyg-

gelig villavej i Agger. Du kan ikke 

umiddelbart se det, men denne helt 

almindelige familie nyder nu frugten 

af et stærkt lokalt samarbejde for at 

få fjernvarmen fra Vestervig fem ki-

lometer derfra til Agger.

Brændeovn for hyggens skyld

Rene forklarer, at det faktisk ikke var 

overvældende dyrt at få installeret 

fjernvarme. Det kunne godt betale 

sig for familien at skrotte et to år 

gammelt oliefyr, og i stedet få lagt 

fjernvarme ind. Brændeovnen, de 

anskaffede sig for at holde oliereg-

ningen nede, vil de dog ikke af med. 

Det er jo hyggeligt, og så er det dej-

ligt at tænde ordentligt op, efter en 

lang dag i den fiskebil, hvorfra de i ti 

år har solgt fisk. Men som Rene for-

klarer, så ville de ikke have anskaffet 

sig den, hvis de vidste dengang, at 

de skulle have fjernvarme. 

Lægger rør ind til lokale jobs

Fjernvarmen til Agger er et lokalt 

projekt, der bringer fjernvarmen fra 

Vestervig over Krik til Agger. Det me-

ste af dette store arbejde er udført 

lokalt af firmaerne Thy Varmeteknik 

og Vestkystens VVS. Begge virksom-

heder er med i Passivhus Nordvest, 

den lokale erhvervsforening for ener-

gibesparende byggeri, hvilket siger 

noget om virksomhedernes ønske 

om at sikre energieffektivitet. I alt 

har firmaerne lagt ti kilometer fjern-

varmerør, i et projekt som indehaver 

af Vestkystens VVS Torben Flye Jen-

sen, anslår til ca. 12 millioner kroner 

for den del af arbejdet, de er invol-

veret i.

Løfter sammen

Kjeld Yde Madsen, indehaver af Thy 

Varmeteknik, fortæller, at han er gået 

sammen med Vestkystens VVS for 

netop at kunne byde ind på de lidt 

større opgaver. Som en virksomhed 

med 20 medarbejdere har han, på 

samme måde som Vestkystens VVS, 

omkostninger der gør det svært for 

ham at byde ind på de mindre kom-

munale udbud, hvor der er andre, 

der kan give billigere tilbud. Sam-

men med Vestkystens VVS 

bliver der nu budt på større 

opgaver, hvilket har været 

med til at sikre, at virksom-

hederne ikke skal afskedige 

medarbejdere på trods af 

afmatning i byggeriet. Der-

for har samarbejdet omkring 

fjernvarmen til Agger været 

med til at sikre lokale ar-

bejdspladser.

Fagentrepriser 

Kjeld og Torben har allerede 

lavet kontrakt på et nyt 

stort projekt med udbygnin-

gen af Sygehus Thy-Mors. 

De er begge meget glade for, at 

arbejdet på sygehuset er udlagt som 

fagentreprise, hvor lokale lettere 

kan byde ind på underområder af 

byggeriet. Byggeriet hører ind under 

Region Nordjylland, der hermed er 

med til at sikre arbejdspladser hos 

de lokale håndværkere, der kan 

byde ind på byggeriet. 

Samarbejdet har hjulpet både Thy 

Varmeteknik og Vestkystens VVS, 

ved at de kan gå ind og hjælpe hin-

anden i mange forskellige opgaver, 

hvilket både giver større gennem-

slagskraft og pynter på bundlinjen. 

Verdens største 
vindmølletestcen-
ter i Thy
I foråret 2012 vil der rejse sig 

en række kæmpe vindmøller i 

Østerild i Thy. Det er Vestas, Sie-

mens og Risø DTU, der har indgået 

en aftale med staten om at kunne 

rejse testmøller på testpladserne. 

Henover sommeren 2011 er der 

blevet fældet 12 hektar klitplan-

tage. Danmark har i dag en fører-

position på verdensplan, når det 

gælder udvikling og produktion 

af vindmøller og partierne bag an-

lægsloven ønsker med det natio-

nale testcenter for store vindmøl-

ler i Thy at bevare denne position. 

Læs mere her:
www.thisted.dk/testcenter

Testcenter for 
små vindmøller
4-6 små husstandsvindmøller på 

op til 25 meters højde, kan må-

ske snart testes og afprøves ved 

Sindrup Vejle i Thy. Et enigt byråd 

i Thisted Kommune har henover 

sommeren 2011 sendt forslag til 

VVM-redegørelse samt forslag til 

kommuneplanstillæg og et for-

slag til lokalplan for et kommende 

testcenter i offentlig høring. Det 

er Brancheforeningen for Hus-

standsvindmøller og Nordisk Fol-

kecenter for Vedvarende Energi i 

Thy, der er kommet med forslaget 

om et testcenter. Folkecenteret 

vurderer, at der både i Danmark 

og i udlandet er et stort potentiale 

for danske virksomheder i at pro-

ducere de nye husstandsmøller.

Thy er center for 
bølgeenergi
Hanstholms gode bølgeforhold er 

de bedste i Danmark tæt på havn. 

Det mener både branchen, bran-

cheforeningen og førende forske-

re, der peger på Hanstholm som 

stedet for danske bølgeenergi-

test.  Derfor ligger der allerede nu 

to bølgetestanlæg ud for Hanst-

holm:  Wave Star og DEXA WAVE. 

DanWEC – Danish Wave Energi 

Center, blev etableret i maj 2010, 

og har midlertidig til huse i en pa-

villon tæt på testanlæggene. Det 

er Hanstholm Havn, Hanstholm 

Havneforum, Thisted Kommune 

og Aalborg Universitet der står 

bag DANWEC. 

Læs mere på www.danwec.com

Nomineret til  
Byplanpris
Da Thisted Kommune i 2009 

vandt den regionale afdeling af 

KlimaDM, var det en manifestati-

on af Thisted Kommunes tradition 

for borgerinddragelse. Dette blev 

den 25. august 2011 også aner-

kendt med en nominering til årets 

byplanpris. Thisted Kommune er 

blevet nomineret for kommunens 

udbredte borgerinddragelse i pro-

jekter som ”Mulighedernes Land” 

og energi-indsatsen på landet 

blandt ”energiske thyboer”. By-

planprisen bliver hvert år uddelt 

til en kommune, en region eller 

en organisation, som har gjort en 

særlig indsats for at fremme gode 

og smukke bymiljøer og landska-

ber.

Allan Møller fra Thisted El-forretning er en af de lokale håndværkere, der har haft masser at lave på grund af kom-
munens energimærkning.

Nye installationer på Rolighedsskolen i Thisted har sparet 60.000 kWh eller godt 
25 procent af det samlede elforbrug på skolen. Dette er et konkret resultat af 
Thisted Kommunes energimærkning af alle kommunens bygninger

Energimærkning giver 
konkrete resultater

Charlotte og Rene Kristensen med børnene 
Kamilla og Lise sparer nu cirka 2400 liter olie 
om året, efter de har fået fjernvarme.

Energimærkning
· I 2010 år blev 3,5 procent CO2 

sparet i kommunens bygnin-

ger.

· Det tog halvandet år at ener-

gimærke 190 kommunale byg-

ninger.

· Thisted Kommune vil hvert år 

bruge fem millioner kroner til 

energiforbedringer.

Fjernvarme
· 180 nye forbrugssteder er kob-

let på i Krik og Agger.

· Pga. udvidelsen investerer Ve-

stervig fjernvarme i en ny 4 

MW fliskedel

· Der fyres med flis fra Thy Stats-

skovdistrikt.



Kommunen tester 
elbil og køber tre 
ladestandere

Thisted Kommunes tekniske 

forvaltning har investeret i en 

elbil af mærket Peugeot iOn. Ideen 

er, at medarbejdere kan komme 

miljøvenligt rundt i kommunen og 

gøre sig erfaringer med at køre i 

elbil. Thisted Kommune er helt 

på forkant med den intelligente 

ladning, så der altid kan tankes 

grøn energi. De tre ladestandere 

bliver sat op ved rådhusene i 

Thisted og Hurup samt ved Thy 

Uddannelsescenter i Thisted. 

Thisted kommune har i flere år 

haft elkøretøjer i driftsafdelingen, 

og der arbejdes med initiativer 

til omstilling af kommunens 

køretøjer til vedvarende energi, 

og der er samarbejde med 

Nordjysk Trafikselskab omkring 

indførsel af biogasbusser.

Snedsted lagrer 
vindmøllestrøm
Normalt er lagring af vindmøl-

lestrøm en stor udfordring. 

På Snedsted Varmeværk, hvor 

kraftvarmeværket leverer strøm 

til 640 tilsluttede husstande 

og virksomheder, har de taget 

udfordringen op. Varmeværket har 

installeret en elkedel, der bruger 

overskydende vindmøllestrøm til 

at varme vand til fjernvarme. På 

den måde sparer varmeværket 

miljøet for afbrænding af 200.000 

m3 naturgas.

80 familier vil 
spare energi
Seks landsbyer i Thy påbegynder 

et bemærkelsesværdigt projekt 

under titlen Energiliv Sydthy. Med 

midler fra Thisted Kommune og 

LAG Thy-Mors vil byerne Agger, 

Gettrup, Gundtoft, Krik, Vestervig 

og Ydby gå i gang med et ambi-

tiøst energi-spareprojekt. De vil 

spare på energien, spare penge 

og binde landsbyerne sammen i 

et fællesskab med fokus på ener-

gibevidsthed. Det er planen at op 

til 80 familier vil være med. Pro-

jektet er kommet til verden på ini-

tiativ af Gettrup Borgerforening 

og vil løbe over tre år.

Klima i turisme- og  
erhvervspolitik
Thisted Byråd har netop vedtaget 

to nye politikker på turisme- og 

erhvervsområdet. I begge politik-

ker er klima en integreret del. I er-

hvervspolitikken står der blandt 

andet, at der skal arbejdes for 

at etablere netværk mellem virk-

somheder, der arbejder med ved-

varende energi. Målet er at skabe 

yderligere erhvervsudvikling. I 

turismepolitikken er det nævnt, 

at turisterne skal opleve overnat-

ningssteder og attraktioner, der 

handler på en miljømæssig bæ-

redygtig måde. – At klima indgår 

i de to politikker er helt naturligt 

og viser, hvordan vi i kommunen 

hele tiden tænker på tværs, når 

det gælder vores klimaindsats, 

siger Arnold Larsen (S), der er 

formand for kommunens Arbejds-

markeds- og kulturudvalg.

Unge lærer at bygge energivenligt

På EUC Nordvest i Thisted ved 

man, at fremtidens byggeri hed-

der nulenergihus eller passivhus. 

Derfor har man taget udfordringen 

op -  og lige uden for skolen er nu ved 

at rejse sig et nyt nulenergihus – byg-

get af lokale håndværkere med hjælp 

fra eleverne. Når huset står færdigt, 

er det meningen, at det skal være et 

modelhus, hvor elever og håndvær-

kere kan lære om nulenergibyggeri.

- Vi er utrolig glade for at kunne 

kombinere teori og praksis i det 

her projekt, siger Henrik Nyby, 

der er uddannelsesleder på Tek-

nisk Gymnasium - HTX på EUC 

Nordvest i Thisted. 

Idéen til huset kom blandt andet 

gennem HTX-elevernes deltagelse i 

udstillingen Energiske September i 

2009. Her holdt civilingeniør Troels 

Kildemoes foredrag om nulenergi- 

og passivhusbygggeri. Og samtidig  

på EUC Nordvest faldt pedel Lars-

Ulrik Nedergaard over en annonce 

fra Dansk Energi, der netop gjorde 

opmærksom på, at tekniske gymna-

sier kunne søge støtte til undervis-

ningsforløb i  klima og vedvarende 

energi. Dermed var der ikke langt 

til, at skolens elever selvfølgelig selv 

skulle prøve kræfter med at bygge 

et nulenergihus. Ja, selv arkitektkon-

kurrencen foregik blandt eleverne og 

vinderen blev Watjara Sakares i dag 

3.e dengang 1.e.

Læringsproces

Ud over bevillingen på 1,3 million fra 

Dansk Energis Energisparepulje har 

EUC Nordvest investeret 1 million, og 

så har skolen indgået partnerskabs-

aftaler med de lokale håndværkere.

- Vi har lavet en rigtig god aftale 

med de lokale håndværkere. For 

dem er der jo tale om en lærings-

proces i forhold til at lære nyt om 

at bygge et nulenergihus. Så de 

leverer ydelserne næsten til kost-

pris og får til gengæld en masse 

ny viden og forhåbentlig nye for-

retningsområder bagefter, forkla-

rer Henrik Nyby.

Skubber på udviklingen

De lokale håndværkere får altså kon-

krete erfaringer og viden samt nyt 

netværk ud af at være med i byggeri-

et og Henrik Nyby ser også en anden 

effekt af projektet.

- På den her måde er skolen og 

vores elever faktisk med til at 

skubbe på udviklingen i bygge-

branchen. Det er vi stolte over, at 

kunne være med til, siger Henrik 

Nyby.

Han mener også, det er vigtigt, at 

eleverne tidligt i deres uddannelse 

får den nyeste viden om fremtidens 

energikrav i boliger.

- Her får de viden om nulenergihu-

se meget tidligt i deres uddannel-

se, og det er godt, for når de går 

videre til et ingeniørstudie eller 

arkitektstudie, så er de allerede et 

skridt foran, siger Henrik Nyby.

Tester nye produkter

Nulenergihuset bliver et slags test-

center, når det står færdigt. Forstået 

på den måde, at eleverne og hånd-

værkerne afprøver de nyeste tekno-

logier indenfor solceller, isolerings-

materialer, vinduer og jordvarme. 

Huset får en såkaldt pædagogisk tek-

nikvæg, hvor de tekniske installatio-

ner er synlige og hvor der er opsæt 

ekstra energimålere, der skal regi-

strere husets produktion og forbrug 

af energi. Henrik Nyby forventer 

også, at der bliver lavet en udstilling i 

huset om nulenergihusets tilblivelse.

- Vi får et spændende hus, som de 

kommende elever, de lokale hånd-

værkere og andre besøgende kan 

lære en masse af, fortæller Henrik 

Nyby. 

Han forventer, at nulenergihuset bli-

ver en stor styrke for HTX-uddannel-

sen i Thisted.

- Allerede nu har vi haft et spin off 

på huset, da vi har haft 20 hånd-

værkere på kursus på ”Bygge og 

anlæg” på Bjørnevej i Thisted og 

vi har flere kurser på vej om ener-

girenovering og har også holdt et 

fyraftensmøde om energirigtigt 

byggeri, fortæller han.

- Det er alt sammen noget der sker, 

fordi vi har bragt mennesker sam-

men i projektet, og fordi vi har 

utrolig stor lokal opbakning, siger 

Henrik Nyby.

Hvis alt går planmæssigt står nul-

energihuset færdigt i november 

2011. 

Kunderne står ikke ligefrem i kø 

for at købe elbiler hos Peugeot i 

Thisted, men ikke desto mindre har 

indehaver Kaj Højland indkøbt 6 el-

biler.

Han tror nemlig på, at vi i fremtiden 

kommer til at køre på alt andet end 

almindelig forbrænding, som vi ken-

der det i dag.

- I fremtiden skal vi selv lave vores 

egen energi og selv køre på den 

– og ja, jeg tror også vi skal dyr-

ke vores egne grøntsager, siger 

ildsjælen, som i de sidste mange 

år har brugt en stor del af sin tid 

på at gå til møder og foredrag om 

elbiler for at sætte sig ind i proble-

matikkerne omkring elbiler.

Han har nu en ambition om at blive 

det værksted på egnen, der ved, 

hvordan man reparerer elbiler.

- Vi vil holde kurser i at reparere el-

bilerne,  og det skader jo ikke at 

være først, smiler han og håber, 

at den nye know how på sigt kan 

skabe flere jobs.

Lease frem for køb

Den store udfordring for elbilsprodu-

centerne er stadig batterierne, da de 

er dyre at fremstille. 

- Den her Peugeot iOn koster 

275.000 kroner. Når man indreg-

ner alle faktorer som brændstof, 

grøn ejerafgift og vedligeholdel-

se, koster det 30 procent mere, 

end hvad en tilsvarende benzin-

bil ville koste – selvom elbilen er 

fritaget for afgifter, forklarer Kaj 

Højland. 

Derfor regner han med at lease bi-

lerne ud i stedet for at sælge. Han 

tror også, at en elbil i Danmark kun 

vil være bil nummer to. Det skyldes 

at elbilen kun kan køre 130 km på en 

opladning – om vinteren er det lidt 

mindre, da der også skal varme ind 

i bilen.

- Gennemsnitseuropæeren kører 

dagligt 8 km om dagen. I Thisted 

Kommune er det sikkert meget 

højere, sikkert 16 km om dagen. 

Så udfordringen er at få batterierne 

til at række – også til dem, der bor på 

landet og arbejder langt væk og har 

brug for mange km hver dag. Men 

ifølge statistikken er 90 procent af al 

daglig kørsel under 60 km, så bilen 

kan bruges af mange i det daglige.

Låner bilerne ud

Mens Kaj Højland venter på købere 

til bilerne, har han besluttet sig for at 

låne dem ud til forskellige interesse-

rede i en periode for at få dem testet.

- På den måde får jeg testet bilerne 

og mulige købere får prøvet, hvor 

god bilen er at køre i, siger Kaj 

Højland.

Derfor kører en række gymnasielæ-

rere fra det tekniske gymnasium i 

Thisted lydløse rundt til møder og 

Thisted Kommune har også haft lånt 

en af bilerne i en kort periode. Thy-

Mors Energi og mange andre har 

også lånt en bil, og Kaj Højland vil 

gerne låne dem ud til flere.

- Man kan ringe eller maile til mig, 

hvis man er interesseret i at låne 

en af elbilerne, tilbyder han. 

Thisted Kommunes 226 vindmøller 

forsyner hele Thy med CO2 neutral 

strøm.

- Den helt store gevinst er jo, at 

her i Thy har vi el fra vedvarende 

energi. Så når man stikker stik-

kontakten i og lader bilen op, kan 

det ikke blive mere miljøvenligt, 

siger Kaj Højland.

Han investerer gerne både sin tid og 

sine penge i at gå forrest.

- Vi har jo kun én natur, slutter han.

Højland biler først med elbiler
Som den første bilforhandler i Danmark, har Højland Biler i Thisted 6 elbiler på lager

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen er ved at lade kommunens elbil op ved den 
nyindkøbte ladestander, der skal stå foran rådhuset i Thisted.

Eleverne på HTX i Thisted bygger nulenergihus i undervisniongen sammen med 
lokale håndværkere

Watjara Sakares i front, var elev i 1.e, da han vandt arkitektkonkurrencen om 
det nye nulenergihus. Her er han sammen med sine kammerater på funda-
mentet for nulenergihuset, der om alt går vel står færdigt i november 2011.

Fakta om Peugeot iOn

· 100 procent elektrisk

· Batteriet oplader på 6 timer

· Har automatgear

· Kører helt lydløst

Se mere om bilen på 

www.peugeot.dk

Kontakt Kaj Højland på mail: 

kh@thisted.peugeot.dk eller 

mobil: 24 29 18 24

Læs mere
Følg byggeriet på elevernes blog:
nulenergiblog.dk

www.peugeot.dk
mailto:kh@thisted.peugeot.dk
www.nulenergiblog.dk


Viden og netværk. Det er hoved-

ideen bag foreningen ”Passivhus 

Nordvest”, som blev stiftet i juli 2010. 

Siden da har netværket holdt tre me-

get velbesøgte fyraftensmøder, fået 

godt 40 medlemmer og afholdt en 

studietur samt oprettet hjemmesi-

den www.passivhusnordvest.dk.

Visionen med netværket har fra star-

ten været, at virksomheder i Thy 

og på Mors arbejder sammen om at 

blive førende indenfor energirigtigt 

byggeri, og netværket når allerede 

langt ud over Thy og Mors.

- Det er gået over al forventning 

med at få netværket i gang, siger 

initiativtageren Troels Kildemoes, 

der er civilingeniør og ekspert i 

passivhushusbyggeri. 

Massive udfordringer

Byggeriet i hele Europa står i de kom-

mende år overfor massive udfordrin-

ger, fordi energiforbruget skal re-

duceres, og der kommer yderligere 

krav til lavenergibyggeri. 

- Vores mål er at netværket får den 

nyeste viden, så de sammen med 

andre virksomheder og udvik-

lings- og forskningsmiljøer kan 

udvikle og afprøve nye bygnings-

koncepter og produkter, fortæller 

Bertel Bolt-Jørgensen, der er med-

stifter af foreningen. 

Store ordrer

Hassing Huset i Hurup er en af de 

virksomheder i Thy, der er langt 

fremme med passivhusbyggeri. Alle-

rede før de meldte sig ind i Passivhus 

Nordvest fik de tre større ordrer på 

at bygge deres typehus – Sunshine 

House – og siden har de været i gang 

med at bygge i Sønderborg, Kolding 

og Vejle. 

Direktør Kresten Larsen fortæller, at 

de via Passivhus Nordvest har lært 

en masse nye ting om energivenligt 

byggeri, og at det er en stor inspi-

rationskilde at komme til fyraftens-

møderne.

Verdensnyhed

Hos Vipo Vinduer A/S i Vestervig, har 

man netop lanceret en verdensnyhed 

indenfor passivhuse; det første ud-

adgående passivhusvindue, som er 

certificeret i henhold til de strenge 

passivhus krav. Vinduesfabrikken 

er naturligvis også medlem af Pas-

sivhus Nordvest, og synes det er et 

godt initiativ.

Afgørende betydning

Erhvervsnetværket rækker langt ud 

og på Mors har Morsø Tømrer- og 

Snedkerforretning A/S meldt sig ind i 

Passivhus Nordvest. Direktør Kurt Ju-

stesen fortæller, at det har haft afgø-

rende betydning for virksomheden.

- Vi har med afsæt i netværket nu 

endelig fået udviklet det typehus 

af træ, som jeg længe har drømt 

om, fortæller han.

Han regner med at det nye +energi-

hus kommer i produktion i slutnin-

gen af 2011 og han har store forvent-

ninger til både salget og udviklingen 

af virksomheden.

- Det kommer absolut til at betyde, 

at vi skal ansætte flere medarbej-

dere, forventer han. 

Udgivet af Thisted Kommune, 

projekt ”Energiske Thyboer”. 

telefon: 99 17 17 17 

www.thisted.dk

Projektleder: Otto Lægaard, 

Thisted Kommunes planafdeling 

mail: ottl@thisted.dk 

telefon: 99 17 22 59

Projektledelse og tekst: 

Jeanette Lund Kommunikation 

www.jeanettelund.dk

Tekst og foto: 

Bertel Bolt Kommunikation 

www.bertelbolt.dk

Layout: Jens Kristian Overgaard 
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Passivhus Nordvest har afholdt en række meget velbesøgte fyraftensmøder. Her er det stifteren, Troels Kildemoes fra 
Ellehauge og Kildemoes, der byder velkommen og fortæller om passivhuse.

Nyt erhvervsnetværk for passiv-
husbyggeri en kæmpe succes
På kort tid fik ”Passivhus Nordvest” 40 medlemmer

Om Passivhus 
Nordvest
For virksomheder der har ambitio-
ner om at deltage og dygtiggøre 
sig indenfor passivhuse og super-
lavenergibyggeri.
· 41 medlemmer
· Medlemskab koster 2000 kr./år

Formål
· Skabe stærkt marked for su-

perlavenergibyggeri gennem 
information

· Markedsføring af medlemmer 
overfor potentielle kunder

· Medlemmerne skal have ad-
gang til den nyeste viden inden 
for superlavenergibyggeri

· Foreningen skal være synlig 
dialogpartner overfor kommu-
ner i Nordvestjylland

www.passivhusnordvest.dk

Fakta om THYmøllen
· THYmøllen er en 6kW mølle
· THYmøllens levetid er 25-30 år med minimalt vedligehold, kun service 

hvert 2. år
· THYmøllen tilstræbes bygget efter vugge-til-vugge-princippet, hvilket 

betyder, at flest mulige dele i en THYmølle kan genbruges. F.eks er 
THYmøllens vinger lavet af  limtræ af douglasgran, hvilket sikrer størst 
mulig bæredygtighed og mindst mulig brug af sundhedsskadelige pro-
dukter i fremstillingen.

www.thymoellen.dk

I Thy er et mølleeventyr på vej. Det 

spår i hvert fald Leif Pinholt, der 

står bag den nye husstandsmølle, 

THYmøllen. Møllen er typegodkendt 

og netop sat i produktion - og efter-

spørgslen er meget større, end han 

havde turdet håbe på.

- I øjeblikket sender vi 3-4 ansøg-

ninger om opstilling til kommu-

nerne om ugen. Så går de igennem 

alle sammen bliver det til mellem 

30 og 50 møller bare i år, fortæller 

Leif Pinholt, der betegner det som 

forrygende.

Lydsvag mølle

Der ligger mange timers udviklings-

arbejde bag den nye mølle, som 

dog tidligere har været udviklet i 

1980erne. 

- Vi tog den gamle model op og ud-

viklede videre på den, og står nu 

med en meget lydsvag mølle, der 

ligger langt under, hvad den må 

støje, fortæller Leif Pinholt.

Lokale virksomheder

Det er partneren i THYmøllen, 

Grønkjærs Maskinfabrik i Hurup 

i Thy, der styrer produktionen af  

møllerne. De har udvalgt en række 

lokale, solide virksomheder til at stå 

for delleverancerne.

- Vi har valgt solide virksomheder, 

der har faglært arbejdskraft, og 

som ofte lægger produktionen ind 

i deres eksisterende kapacitet. Det 

giver sikkerhed for levering, for-

klarer han. 

Leveringstiden er cirka to måneder 

og der kan produceres ti på én gang. 

Udover de lokale håndværke-

re, der får mere arbejde på grund 

af THYmøllen, har også Thisted 

Forsikring og Revision Limfjord fået 

mere arbejde med at rådgive priva-

te og firmaer i det at investere i en 

husstandsmølle.

Internationale kontakter

Leif Pinholt har i mange år drevet 

en virksomhed, der køber, reno-

verer og sælger gamle vindmøller og 

han har derfor et stort internationalt 

netværk. 

- Jeg oplever stor interesse fra 

mange forskellige lande, så hvis 

vi virkelig får hul på eksporten, 

bliver der brug for at uddanne 

mange flere, der kan komme ind 

og hjælpe med produktion og salg 

af møllen, fortæller han. 

 

Ny mølle fra Thy skaber jobs
4-5 solgte møller giver 1 årsværk – og med en drøm om at sælge mellem 30 og 50 møller i år, 
er jobskabelsen til at få øje på.

Foto: THYmøllen

Få mere at vide her:

Thy Turistforening: 

www.visitthy.dk

Thisted Kommune:

www.thisted.dk

Det sker i Thy: www.thy360.dk

Nordisk Folkecenter for vedvaren-

de energi: www. folkecenter.net

http://www.passivhusnordvest.dk
www.thisted.dk
mailto:ottl@thisted.dk
www.jeanettelund.dk
http://www.bertelbolt.dk
http://www.dantryk.dk
http://www.passivhusnordvest.dk
www.thymoellen.dk
http://www.visitthy.dk
http://www.thisted.dk
http://www.thy360.dk
weww.folkecenter.net

