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 Så langt er vi nået på de kommunale arbejdspladser  

 
• CO2-udledning fra den kommunale virksomhed er reduceret med 28 % fra 2008 

til 2012. – Stigningen skyldes adfærd, nye teknologiske løsninger og at elforsy-

ningen er baseret på mere grøn energi. 

• 30 % af arealet i de kommunale bygninger er opvarmet med varme fra affalds-

forbrænding, jordvarme og luft-til-luft varme i 2013. 

• Fem skoler og Furesø Bad har etableret solcelleanlæg. 

 

• 20 kommunale køkkener har indført over 80 % økologisk kost medio 2013. 

• Regnvand fra Driftsgårdens tag bruges til toiletskyl og bilvask. 

• Papir og pap genanvendes fra skoler, rådhuse, kulturhuse, daginstitutioner mv.  

• Kommunens medarbejdere har printet på begge sider af papiret siden 2009. 

 

• Bjørneklo og Gyldenris er bekæmpet på de kommunale arealer. 
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Så langt er vi nået i Furesø Kommune ... 

 
• Den sjældne mosetype, hængesæk, er øget fra 400 m² til 2.700 m² i Præ-

stemose. Rosmarinlyng, som lokalt er sjælden, er i fremgang. 

• Fem nye naturområder, bl.a. overdrev og rigkær, bliver afgræsset med 

kreaturer. 

• Forbedret bynatur og lokale regnvandsløsninger er etableret, f.eks. ved 

Værløse Svømmehal og Galaxen. 

• Bjørneklo er på vej til at blive udryddet i hele Furesø Kommune. 

 

• Foreninger og frivillige grupper bidrager til miljø-, klima- og naturforbed-

ringer, bl.a. ved at bekæmpe invasive planter, udbrede kendskab til na-

turpleje, energiforbedringer og bedre regnvandshåndtering. 

 

• Foreninger, Den Grønne Guide og kommunens Miljø- og Klimaambassa-

dører holder hvert år miljødage og arrangementer: 

• 4.650 borgere deltog i Natur- og Miljøfestival for børn og unge i 2012. 

• 84 miljø- og klimaambassadører har holdt over 300 arrangementer 

med ca. 20.000 deltagere, september 2010 - september 2013, herun-

der medarbejdere, skoleelever, forældre m.fl. 

• Ca. 900 borgere har deltaget i arrangementer om klima og cykling. 
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... Så langt er vi nået i Furesø Kommune 

 

• 30 % af varmeforbruget er overskudsvarme fra affaldsforbrænding i 2013. 

• Langt over 100 solcelleanlæg er etableret siden 2010. 

• Langt over 100 faskiner er etableret siden primo 2010. 

• Vandforbruget i husholdninger ligger 5-7 % under landsgennemsnittet. 

• Affaldsmængden på genbrugspladserne er faldet med 14 % fra 23.600 

tons i 2008 til 20.200 tons i 2012. 

 

• Antallet af cyklister er steget med 2,8 % fra 2010 til 2012, enkelte stræk-

ninger op til 37 %. 

• Cykelsuperstien, Farumruten, er etableret i 2013 med ledlys. 

• I gennemsnit har 620 borgere pr. år kørt gennemsnitligt 72.000 km pr. år i 

cykelkampagnen, Vi Cykler til Arbejde. 

• Ca. 1.700 skoleelever pr. år har i 2010-2012 deltaget i cykelkampagnen, 

Alle Børn Cykler, mod ca. 700 elever i 2008. 

• 2.000 børnehavebørn og deres forældre har deltaget cykelkampagnen, 

Alle BørnehaveBørn Cykler i 2013. 
 

 


