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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.100 medlemmer. Man kan være individuelt medlem for 300 kr. Som 
medlem får man et medlemsblad 4 gange årligt.  
 
Ring og lav en aftale hvis din afdeling har brug for hjælp på tlf. 43 30 42 00 vedr.: 
 
Hjælp til informationsindsats 
Lån af udstyr til affaldskampagne 
Hjælp i forbindelse med kampagner   
Etablering af informationsarrangementer om miljø 
Etablere relevante udflugter 
o.l..   
(Hjælpen er gratis hvis I er med i Grøn Guide-ordningen) 
Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup,  
 
Åbningstid kl. 9.00—18.00, fredag 9.00-17 og lørdag kl. 10.00 - 
14.00.   

  
 

Hjertestarter - ja tak 
Opfordring fra Taastrup Have: ”Alle lejer- ejer- grundejer-  
Andelsforeninger, burde anskaffe en hjertestarter (og som er åben 24-
7). Det er kun en udgift på omkring 20.000 kr. og det redder liv.   
Taastrup Have har anskaffet sig en. Den har heldigvis endnu ikke været 
i brug - men det giver tryghed.  

EN HILSEN VED JULETIDE 
Tak til jer boligfolk der – også i 2019 - har bakket op om MEC. 

I 2020 får vi, nu 150.000 kroner i støtte fra kommunen, og vi er igen på kommunens bud-
get.  

Vi vil også i 2020, på de områder, der er relevante i forhold til de samlede boligafdelinger 
stadig kunne udfylde rollen som ”dem midt imellem”. Dem, der ikke er kommunen, men 
som kan fungere som en form for mellemled i forhold til de ønsker og behov, der er i bo-
ligforeningerne. I 2020 nok i særlig grad i forhold til, at man for alvor skal gøre klar til en 
markant øget kildesortering af affald. Ud over at stå på spring for affald, vil vi også stå for 
andre arrangementer, der er relevante for samlede ejer og lejerforeninger.  

Vi håber således, at I vil tage pænt imod, når vi i det nye år sender de sædvanlige faktu-
raer ud til jer. Vi vil gøre, hvad vi kan for at leve op til forventningerne til os som 
”mellemled”. 

Med dette vil vi gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Tina Faber 

1  

Dette blad udgives af 

den grønne guide: Tina 

Faber (ansv.) . 

Bladet udsendes 4 

gange årligt til abon-

nenterne.  

 

Derudover sendes det 

til større samlede bo-

ligafdelinger, der bak-

ker op omkring Grøn 

Guide-ordningen, en 

lokal miljøvejleder-

ordning, der bl.a. ta-

ger sig af at vejlede 

samlede boligafdelin-

ger i miljøspørgsmål. 

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 bladet 

koster 300 kr. på års-

basis leveret digitalt. 

350 kr. i papirform.  

 

Næste nummer  

udkommer medio  

Marts 2020 

 

Grønt Boligforum 
Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 22. årgang nr. 4 – december. 2019 

Afslutningskonference af partnerskabs-
puljen, herunder ENIG projektet  

Partnerskabet ENIG - Energi-
effektivitet og indeklima i 
etageboliger  
 
Det tværkommunale partner-
skab ENIG har bidraget til at 
skabe større motivation for 
energibesparelser hos byg-
ningsejere, udtaler Marie-
Louise Lemgart,  
Høje-Taastrup Kommune  
 

Er lavere energiforbrug i byg-
ninger et centralt mål i din 
kommune? Bliv inspireret, del 
din erfaring og få konkrete red-
skaber til at realisere de man-
ge mulige energibesparelser. 
Disse temaer blev behandlet 
ved et afsluttende partner-
skabsmøde på TI i november 

2019. 

Energieffektivisering i bygninger 
kræver en flerstrenget ind-
sats. Hvordan kan handlekraftige 
partnerskaber få boligejere, for-
eninger og virksomheder til at 
realisere de store potentialer for 
energibesparelser fremadrettet. 

Energistyrelsen indbød sammen 
med Teknologisk Institut, tirsdag 
den 19. november 2019 til en 
dag i partnerskabets tegn. Dagen 
bød på de gode erfaringer fra en 
række  stærke partnerskaber til 
inspiration for alle, der vil sætte 
turbo på energibesparelser. 

Det gode, lokale energipartner-
skab – hvad har vi lært? Tekno-
logisk Institut har sammen med 
Energistyrelsen evalueret 8 støt-
tede partnerskaber, så gode er-
faringer blev udbredt til relevante 
aktører, der fortsat ønsker at rea-
lisere energibesparelser gennem 
partnerskaber 
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Radonmåling 
 
MEC opfordrer til at alle boligejere får 

tjekket deres radonniveau. De seneste tre 

år har 76 husstande i HTK valgt at få målt 

husets radonniveau via radonfrit hjem.dk. 

Data fra disse målinger har vist, at 58% af 

de målte huse havde mere radon end det 

niveau, Sundhedsstyrelsen og Verdens-

sundhedsorganisationen WHO anbefaler 

som vejledende grænseværdi.  

Derfor byder MEC ind 

med udlån af radon-

måler og videre kon-

takt til fageksperter. 

Det koster 200,- at le-

je en radonmåler i den 

første uge, herefter 

100,.– pr. uge. Depo-

situm 200,-. 

Dette tilbud er ikke kun rettet mod parcel-

ler, men er også rettet mod boligforenin-

ger. 

Ny affaldsordning i  

samlede bebyggelser  

1. januar 2021 
  
Den nye affaldsordning har fyldt godt 
og grundigt i 2019 og den starter op 1. 
januar 2021. 
  
Alle samlede bebyggelser skal senest 
31. december 2020 have beholdere 
klar til sortering af 

• Glas 

• Madaffald 

• Metal 

• Pap 

• Papir 

• Plast 

• Restaffald   
 
 
Lige nu sorterer alle samlede bebyg-
gelser glas, papir og pap, flere er også 
i gang med metal og plast. Det eneste 
der endnu ikke kan indsamles er mad-
affald. 
  
De bebyggelser der endnu ikke har 
været i kontakt med Hanne Bruhn, Tor-
ben Gandrup eller Yvonne Nielsen, be-
des kontakte os på affald@htk.dk eller 
give os et kald, i starten af det nye år, 
så vi sammen kan finde frem til den 
mest optimale løsning i jeres bebyggel-
se. 

  
Team Affald ønsker alle en glædelig jul 
samt et godt nytår med tak for det gode 
samarbejde i 2019. 

 
 

Venlig hilsen Yvonne Nielsen 
 

 
  
 

Hjælp til blomster og buske 

Ejerforeningen Taastrup Have har fået en 
bevilling på knap 4000 kr. fra Natur og 
Miljø-puljen. Pengene skal bruges til at de 
kan bryde et græsområde op for så i ste-
det at så en ”grøftekant” med bi- og som-
merfuglevenlige blomster og plante som-
merfuglebuske Det skal ske i 4 cirkler 
med en diameter på 3 m. Arbejdet gen-
nemføres i samarbejde med den lokale 
Naturplanteskole. Alle samlede bebyggel-
ser – ejere som lejere – vil kunne søge 
Natur og Miljø-puljen, der forvaltes af 
Agendarådet. Agendarådet består af en 
række lokale natur og miljøorganisationer 
samt erhvervs- og boligrepræsentanter. 
Det er kommunen, der er sekretariat for 
rådet. Ønsker man at søge eller høre 
nærmere kan man kontakte Arne Schøller 
Larsen på arnelar@htk.dk eller ringe til 43 
59 12 75. Næste deadline for at søge er 
torsdag den 23. januar 
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Grønt Boligforum pr. mail 
Er I flere i boligafdelingen, som godt vil 
have Grønt Boligforum - evt. også ældre 
numre - vil I nu kunne få Grønt Boligforum 
tilsendt som PDF-fil pr. mail.  
Giv en melding på mec@mec-ht.dk så 
kommer bladet.  
Ældre numre af Grønt Boligforum er også  

tilgængelige via MECs hjemmeside: 
www.mec-ht.dk  

Lad fjernvarmeværket hjælpe 
med energibesparelsen 
 
Inden I går i gang med at investere i energi-
besparelser 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 man får udfyldt de 
rigtige papirer.  
Når opgaven er gennemført og energibespa-
relsen er sandsynliggjort vil boligafdelingen 
kunne inddrive 43 øre pr kwh energibespa-
relse. Det er - modsat tidligere - ikke afgræn-
set til varmebesparelser. Man vil også kunne 
sælge den energibesparelse som opnås ved 
elbesparelse.  

Byggeriet i Danmark bruger stadig 
større mængder af råstoffer, som der 
er knaphed på – og samtidig produce-
rer bygge- og anlægsprojekter enorme 
mængder byggeaffald og overskuds-
jord år efter år. Et nyt projekt, som Hø-
je-Taastrup er en del af, skal udvikle 
metoder og demonstrere værktøjer, 
der skaber kredsløb, så byggeaffald 
og overskudsjord bliver til råstoffer, vi 
kan bruge. Så behøver vi ikke i samme 
grad grave efter nye råstoffer eller kø-
re overskudsjord langt væk.  
 
Der er tale om et EU-støttet projekt 
(Horizon 2020) som kaldes City Loops og 
som udover Høje-Taastrup omfatter Ros-
kilde, Region Hovedstaden, Gate 21, 
RUC og Bygherreforeningen. Ideen er 
opstået i Region Hovedstaden og har så 
inspireret 5 europæiske byer (Apeldoorn 
(Holland), Bodø (Norge), Mikkeli 
(Finland), Porto (Portugal) og Sevilla 
(Spanien) til også at være med.  
 
Spændende perspektiver 
 
Byggegenbruget har store og spændende 
perspektiver:   
Hvert år bruger vi i Danmark cirka 55.000 
tons sand, grus og sten til byggeri og an-
læg. Det er råstoffer, som vi har for få af. 
Samtidig producerede byggeprojekter 4,5 
millioner tons bygge- og anlægsaffald og 

Genbrug af byggematerialer 

8,3 millioner tons overskudsjord bare i 2017.   
- Verden har brug for, at vi i langt højere 
grad bliver i stand til at kunne genbruge 
byggeaffald til nye byggerier og dermed 
spare en masse ressourcer og energi på at 
skaffe helt nyt sand, grus og sten. Dette 
projekt vil søge at løse den udfordring. At vi 
i dag slet ikke er i stand til at genbruge ma-
terialer i den grad, vi ønsker det, er en ud-
fordring, der skal løses på tværs – i Dan-
mark og i Europa. Det er derfor dette projekt 
er vigtigt og rummer en masse potentiale, 
siger formand for Region Hovedstadens Kli-
maudvalg, Kim Rockhill. 
Udfordringen med at genanvende byggema-
terialer er, at der er rigtig mange forskellige 
led i sådan et genanvendelses-kredsløb. 
Det skal sikres, at genanvendelige materia-
ler bevares, når bygninger nedrives, og kva-
liteten af materialerne skal testes, så det 
eksempelvis sikres, at de ikke indeholder 
farlige stoffer som PCB inden de genbru-
ges. 
I Høje-Taastrup er det to seje kvinder, Laura 
Heron Jessen og Erika Yates, der skal koor-
dinere og binde enderne sammen i projektet 
der løber til november 2023.  

City Loops-projektet blev skudt i gang den 29. 
oktober fra byrådssalen i Høje-Taastrup  
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