
Teknik/miljøudvalg 
Kommissorium 

 
 

Reference: 
Teknik & Miljø Udvalg (TMU) er nedsat jf. Blokrådets Forretningsorden § 12. 
Kommissorium for TMU er godkendt på Blokrådsmøde 520 jf. BR-sag 520.d 
 
Baggrund for TMU: 
Udvalget udspringer af en følgegruppe, som i 80erne blev nedsat i forbindelse med 
omlægning fra kollektiv til individuel afregning af varme og vand.  
 
Formål og Opgaver: 
TMU arbejder med følgende områder: 
Varme, vand, elforbrug, belysning, ventilation, affaldshåndtering og deraf afledte 
bygningskonstruktioner. 
Udvalget behandler – i samarbejde med driften - forekommende problemstillinger på disse 
områder – herunder krav fra myndigheder. Desuden følger man løbende med i 
ejendommens energiforbrug. 
TMU holder Blokrådet orienteret om nye tiltag på ovennævnte områder og påser, at der 
rejses veldokumenterede blokrådssager, hvor dette er relevant. 
Udvalget har fokus på økonomi og miljøbelastning i givne projekter. 
 
Kompetence: 
TMU har bemyndigelse til, på Blokrådets vegne, at deltage i møder med bl.a. kommunen. 
Dog kan bindende aftaler ikke træffes uden en forudgående beslutning herom i Blokrådet. 
Sager, som vedrører råderet, husorden, vedligehold og lign, - eller er af arkitektonisk eller 
økonomisk karakter, skal forlægges driften, for at sikre at både driftsmæssige forhold og 
myndighedskrav er tilgodeset, inden de rejses i blokrådet. 
 
Mødefrekvens & afrapportering: 
TMU afholder ordinært møde 4 gange om året. Derudover kan der, om nødvendigt i en given 
sag, indkaldes til ekstraordinære møder. 
TMU udarbejder efter hvert møde et referat som tilgår Blokrådets sekretariat. Derudover 
udarbejdes der jævnligt en oversigt over udviklingen i ejendommens forbrug af varme og 
vand, som offentliggøres i beboerbladet Midtpunktet – jf. Blokrådets Forretningsorden § 12 
stk. 5. 
 
Åben / lukket udvalg: 
TMU er et åbent udvalg. Driften deltager i alle ordinære møder. 
 
Kontakt: 
Kontakt udvalget på e-mail: teknikmiljoeudvalg@farum-midtpunkt.dk 
Den af udvalget udpegede kontaktperson har som opgave at meddele af- og tilgang af 
medlemmer til Sekretariatet. 
 
Behandling af persondata: 
Udvalget er underlagt gældende persondataforordning, og skal derfor behandle persondata 
fortroligt samt være særligt opmærksom på, at personlige oplysninger ikke må videregives til 
tredjemand uden samtykke. 
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