Tænk energien med, når du
renoverer din bolig

BedreBolig-ordningen. Informationsmøde 17.03.2014

Høje-Taastrup Kommune forener energibesparelser og
forebyggelse af klimaproblemer
• Klimakommune med forpligtelse til at reducere CO2-udledning
• Klimaplan 2009-2013
• Forberedelse til Nærheden – ny CO2-neutral bydel

• En ambitiøs vækststrategi understøtter den grønne omstilling

Klimakommune 2.0, Borgmesterpagt, Grøn SuperPulje
• Besluttet at udarbejde klimaplan (2.0) for perioden 2014-2017
Fortsat minimum 2% reduktion af CO2-udledning og energiforbruget
Besluttet at indgå EU Borgmesterpagt-aftale. Understøtter os og giver bedre mulighed for ekstern
bistand til projekter.

• Høje-Taastrup Going Green (Støtte fra den GrønneSuperPulje)
• 3 mio. kr. fra Energistyrelsen til at understøtte accelereret
omstilling til
• Fossilfri el- og varmeforsyning i 2035
HØJE-TAASTRUP
• Fossilfri transport i 2050
GOING GREEN
• Nærmere på Nærheden

BedreBolig: Tænk energien med, når du renoverer din bolig

Program
1. Præsentation af BedreBolig – Besparelsen Betaler
Tommy Olsen, Rejseholdet for BedreBolig (Energistyrelsen)

2. BedreBolig i forhold til andre energispareaktiviteter
Steen Olesen, Rejseholdet for BedreBolig (Energistyrelsen & Høje-Taastrup Kommune)

3. Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen
Jakob Hansen, Høje-Taastrup Kommune

4. Tid til en god snak m. aktørerne
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BedreBolig-rådgivere (klar til at lave aftale om et indledende møde)
Høje Taastrup Fjernvarme (Energivejledning & tilskud energibesparelser)
HMN Naturgas (Energivejledning & tilskud til energibesparelser)
DONG Energy (Tilskud til energibesparelser)
EnergiEftersyn Nykredit (Kortlægning & finansiering – som en pakke)
Høje-Taastrup Kommunes særlige tilskudsmuligheder
(50 x 1.000 kr i tilskud + 30-70.000 kr i investeringstilskud samt støtte til jeres rådgivere)

