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 Miljø– og EnergiCentret i Høje-Taastrup 
 
Miljø- og EnergiCentret er en selvstændig privat forening, der har eksisteret siden 
3. september 1993.  
Foreningen har ca. 120 medlemmer. Man kan være individuelt medlem for 175 kr. 
Som medlem får man et medlemsblad 4 gange årligt. Foreningen lever i kraft af et 
tilskud fra Høje-Taastrup kommune og i kraft af opgaver, som foreningen løser for 
lokale aktører - primært Høje-Taastrup kommune.  
 
Ring og lav en aftale hvis din afdeling har brug for hjælp på tlf. 43 30 42 00 vedr.: 
 Energispareindsats 
 Affaldskortlægning 
 Undergrundscontainere 
 Informationsindsats  
 
(Hjælpen er gratis, hvis I er med i Grøn Guide-ordningen) 
Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup,  
Åbningstid kl. 9.00—18.00, lørdag kl. 10.00 - 14.00.   

  

 
Hvad sker der med bioaffaldet? 
Næste år skal vi i hele Høje-Taastrup kommune i gang med at frasortere den organiske del af 
køkkenaffaldet, som led i kommunens nye affaldsregulativ.  
I de af Vestforbrændings kommuner - der i dag frasorterer bioaffaldet - hentes det i de samlede 
bebyggelser i mindre lastbiler, der kan rumme 5-6 tons. Det køres så til Vestforbrændings anlæg 
i Glostrup. Her sker der en omlastning, så det kan samles på en større lastbil, der kan rumme 30-
35 tons. Det køres til HCS-anlæg på Hvissingevej 100 også i Glostrup. Her sker en frasortering 
så alt det ikke bionedbrydelige – især plast – sorteres fra. Derefter laves biomassen til en pulp 
(en slags tyk suppe), som derefter leveres til biogasanlæg Hashøj, der ligger ved Slagelse. Her 
omdannes det til biogas og energi. Se her en lille film om processen http://www.food-
bioenergy.dk/.  
 
Onsdag den 8. maj kl. 17-18 arrangerer Grønt Boligforum en udflugt, hvor man vil kunne 
se anlægget på Hvissingevej 100 og høre mere præcist, hvad der sker med bioaffaldet.  
For god ordens skyld skal siges at Høje-Taastrup kommune endnu ikke har valgt hvilken håndte-
ring af bioaffaldet, de ønsker. Der er andre muligheder, men da anlægget i Glostrup benyttes af 
de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland, er det under alle omstændigheder relevant at se 
og høre om.  
Ønsker man at deltage sender man en mail til kai@mec-ht.dk. Der er et loft på 25 deltagere.  

Skal der gøres forårsrent? 
Miljø– og EnergiCentret udlåner til samlede boligafdelinger affaldspickere og handsker, til brug i 
forbindelse med en kampagne, hvor beboere - herunder også børnene - kan få udearealerne til 
at præsentere sig pænere.  
Ønsker man at låne udstyret, skal man kontakte os på tlf. 43 30 42 00 eller på mail til 
mec@mec-ht.dk 
 

Billedet er taget i forbindelse med at bebyggelsen Essexpark havde arrangeret forårsrengø-
ring.  
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Dette blad udgives af 
den grønne guide: 
Tina Faber (ansv.) . 
Bladet udsendes 4 
gange årligt til abon-
nenterne.  
 
Derudover sendes 
det til større samle-
de boligafdelinger, 
der bakker op om-
kring Grøn Guide-
ordningen, en lokal 
miljøvejlederordning, 
der bl.a. tager sig af 
at vejlede samlede 
boligafdelinger i mil-
jøspørgsmål. 
Boligafdelinger, der 
støtter Grøn Guide 
ordningen, vil gratis 
kunne trække på en 

række ydelser.  
Tilslutning til Grøn 
Guide-ordningen ko-
ster 15  kr./bolig. 
 
Abonnement på bla-
det koster 300 kr. på 
årsbasis leveret digi-
talt. 350 kr. i papir-
form.  
 
Næste nummer ud-
kommer  medio juni 
2019 
 

Grønt Boligforum 
Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 23. årgang nr. 1 – marts 2019 

Der skal vel stadig komposteres 

Når den nye og styrkede affalds-
sortering sættes i gang i løbet af 
2020, vil der især være et områ-
de, vi fra MEC vil have særligt 
fokus på, nemlig frasortering af 
det organiske husholdningsaffald.  

Det hænger sammen med, at vi 
gennem alle årene har understøt-
tet haveboligernes  hjemmekom-
postering ved at formidle kom-
postbeholdere og ved at vejlede 
omkring frasorteringen. En opga-
ve som vi også varetager i år.  

Med det nye affaldsregulativ er 
der fortsat lagt op til, at man som 
boligejer vil kunne kompostere 
sine salatblade, kaffegrums, kar-
toffelskræller m.v., men man vil 
samtidig få udleveret en beholder, 
der hver 14. dag afhentes til den 
del af køkkenaffaldet, der ikke 
skal i kompostbeholderen. Det vil 
typisk være madrester, fiske- 
rester, kødaffald.  
Der vil altså - også med den nye 

affaldsordning - være behov for, at 
borgerne via Miljø– og Energicentret 
kan få vejledning omkring kompo-
steringen o.l.  

Hos Miljø– og Energicentret kan 
man hente de seneste kompostråd 
og de findes også på MECs hjem-
meside.  

Høring af udkast til nyt regulativ 
for husholdningsaffald 

Den nye affaldsordning er beskrevet 
i det udkast til nyt regulativ for hus-
holdningsaffald, som Byrådet har 
sendt i høring fra 5. marts til 30. 
april 2019. 

Man kan læse om høringen og se 
en kort beskrivelse af den nye af-
faldsordning her   

   

 

Åbent hus hos Fjernvarmen 
 
Høje Taastrup Fjernvarme         
har også i år haft åbent hus 
den 28. januar og den 6. 
februar, hvor kunder havde 
mulighed for at komme hilse 
på selskabets medarbejde-
re og stille spørgsmål til 
årsafregninger, returtempe-
raturtariffen, abonnements-
ordning, og se  demo-rum, 
hvor der er opstillet forskelli-
ge units m.v. Det var der en 
del der benyttede sig af. 
  
                

http://www.food-bioenergy.dk/
http://www.food-bioenergy.dk/
mailto:kai@mec-ht.dk
http://mec-ht.dk/?p=41406
https://www.htk.dk/Politik/Hoeringer-offentliggoerelser/Aktuelle-hoeringer/Nyt-regulativ-for-husholdningsaffald.aspx
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Grønt Boligforum pr. mail 
Er I flere i boligafdelingen, som godt vil 
have Grønt Boligforum - evt. også æl-
dre numre - vil I nu kunne få Grønt Bo-
ligforum tilsendt som PDF-fil pr. mail.  
Giv en melding på mec@mec-ht.dk og 
så kommer bladet.  
Ældre numre af Grønt Boligforum er 
også  tilgængelige via MECs hjemme-
side: www.mec-ht.dk  

I kommunens samlede bebyggelser sorterer 
kun halvdelen plast, men alle sorterer metal, 
pap, papir og glas.  
Ved at sortere plast kommer bebyggelsen 
med i Top 5, fordi 5 genanvendelige affaldsty-
per sorteres fra til genanvendelse. 
Det eneste det kræver, er ekstra container(e) 
og Team Affalds sorteringsvejledning.  
Gevinsterne er:  

Billigere affaldsgebyr   
Dagrenovation afregnes præcis for antal con-
tainere. Når plasten ikke længere fylder op i 
dagrenovationen, kan containere til dagreno-
vation fjernes. 

 Allerede i gang med ny affaldsløsning 

 
Bebyggelsen bliver frontløber på den nye af-
faldsordning, som starter op i 2020.  Når de 5 
genanvendelige affaldstyper plast, metal, pap, 
papir og glas frasorteres, mangler kun madaf-
fald, som ikke igangsættes før hele kommu-
nen er med. 
 
SÅDAN KOMMER MAN I GANG 
Kontakt Team Affald på affald@htk.dk eller tlf. 
43591100 og vi sørger for at der kommer con-
tainere ud til plasten samt sorteringsvejled-
ning. 

Team Affald 
Yvonne Nielsen 

Kom i Top 5  sortér plast! 

Sjældent grund til bøder…... 
Der har været enkelte gange hvor en 
boligforening har fået bøde for fejlsorte-
ring, men det er sjældent. Generelt har 
boligforeningerne ganske godt styr på 
sorteringen af affald. Der skal rettes en 
særlig tak til ejendomsfunktionærerne, 
der i flere bebyggelser lige tjekker efter 
en ekstra gang, om ikke der er pap i 
dagrenovationen eller om der skulle 
være kommet en kasseret støvsuger i 
stort brændbart.  
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Lad fjernvarmeværket hjælpe 
med energibesparelsen 
 
Inden I går i gang med at investere i 
energibesparelser, vil det være rigtig 
klogt at tage kontakt til  
Fjernvarmeværket (Mia Paasche på tlf 
43 55 30 21 eller mia.paasche@htf.dk). 
Hun vil kunne guide jer og sikre, at I får 
udfyldt de rigtige papirer.  
  
Når opgaven er gennemført og energi-
besparelsen er sandsynliggjort, vil bo-
ligafdelingen kunne inddrive 43 øre pr 
kWh energibesparelse. Det er - modsat 
tidligere - ikke afgrænset til varmebe-
sparelser. Man vil også kunne sælge 
den energibesparelse, som opnås ved 
elbesparelse.  
   

Tirsdag den 5/3 mødte i alt 12 ejendoms-
funktionærer op i Driftsbyen, hvor Yvonne 
Maria Nielsen, Team affald, var vært ved 
et arrangement om affaldshåndtering på 
Lervangens genbrugsplads. Efter en hur-
tig kop kaffe trodsede vi regnen, som sile-
de ned fra vi kom til vi gik. På genbrugs-
pladsen fik vi en omvisning af de blå 
mænd, som blandt andet kunne fortælle, 
at deres bogcontainere blev tømt hver 
anden uge, og at bøgerne bliver omdan-
net til toiletpapir. Der holdes dagligt et 
vågent øje med de ting som bliver smidt 
ud. Alt affald bliver sorteret lige fra glas til 
farligt affald, som malerrester, medicin og 
pesticider. Efter omvisningen indtog vi en 

Grønt netværk for ejendomsfunktionærer 
let frokost i driftsbyens midlertidige kantine-
vogn, da deres egen kantine nedbrændte 
for kort tid siden. Over frokosten var der tid 
til at snakke om løst og fast og evaluere på 
dagen. Stemningen var positiv og vi blev 
enige om, at næste gang vi mødes, bliver i 
maj måned, hvor vi skal ud og se på ned-
gravede affaldsløsninger i lokalområdet. Det 
er yderst interessant i forhold til affaldssor-
tering i etagebyggeri. Morten Høeg fra kom-
munens klimasekretariat deltog også på da-
gen. 

Tak for en givtig dag. 
  
 

 

Affaldsbeholder i køkkenet 
 
I Miljø– og EnergiCentret kan man se, 
prøve og købe en smidig og solid affalds-
beholder i genbrugsplast, der kan sættes 
under køkkenvasken. Pris 62,50 kr. 
Det er virksomheden www.flexowaste.dk 
der leverer.  
 
 

mailto:affald@htk.dk

