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Handlingsplan 2016-2017 for bæredygtighed og klima i Furesø Kommune byg-
ger videre på kommunens indsats i 2009-2015. Med handlingsplanen vil kom-
munen være et stort skridt nærmere at opfylde de mål i ”Miljø- og Klimapolitik 
2014”, som gælder på 4-6 års sigt. Samtidig har en del af indsatsen også et læn-
gere sigte.  
 
Handlingsplanen supplerer de af kommunens øvrige planer, som fremmer grøn 
omstilling og grøn vækst. Som noget nyt omfatter Handlingsplan 2016-2017 
udvikling af et bæredygtighedscenter på Flyvestation Værløse, og den har sær-
ligt fokus på at lære børn om natur, klima og miljøbevidst adfærd, for også på 
den måde at bane vejen for grøn livsstil. 
 
Furesø Kommune deltager i en række tværkommunale klima- og bæredygtig-
hedsprojekter, dels med nabokommuner dels i samarbejde med Region Hoved-
staden. Kommunen er fra 2016 igen partner i Gate 21, og vil i forlængelse af 
energisamarbejdet, Energi på Tværs, fortsætte deltagelsen i den tværgående 
energiplanlægning i Hovedstadsregionen. 
 
Nogle indsatser gennemføres i kommunens eget regi, mens andre er rettet mod 
hele kommunen, hvor erhvervslivets, boligejernes og borgernes aktive indsats er 
afgørende for effekten.  
 
Byrådet og Miljø-, Plan- og Teknikudvalget ser frem til fortsat at samarbejde 
med borgere, virksomheder og foreninger om en bæredygtig og klimavenlig ud-
vikling af Furesø Kommune. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
John Ingemann Allentoft, 
Formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 
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Realisering af Handlingsplan 2016-2017 sikrer, at kommunen opfylder sin for-
pligtelse i aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at anvende mindst 60 % 
økologisk mad i alle kommunens køkkener. Samtidig forventes planen for 
2016-17 at opfylde forpligtelserne i kommunens klimaaftale med Danmarks Na-
turfredningsforening om at reducere udledningen af CO2 med mindst 2 % pr. år. 
 
Klima- og bæredygtighedsindsatsen, som kommunen har implementeret i de fo-
regående år, bliver ført videre. Det gælder blandt andet indsatsen for grøn mobi-
litet, miljø- og klimaambassadørordningen og energirenovering af kommunale 
ejendomme. Desuden videreføres tidligere igangsatte aktiviteter, uden det nød-
vendigvis er nævnt i handlingsplanen. Borgerne kan eksempelvis fortsat låne 
energispareudstyr på bibliotekerne.  
 
Handlingsplanen har især fokus på initiativer, der skal gennemføres inden for 
rammerne af driftsbudgettets post til bæredygtighed og klima på 1.873.000 kr. 
pr. år i 2016-17, heraf 300.000 kr. til Gate 21 partnerskabet, samt på initiativer i 
forbindelse med den grønne guides løn og aktiviteter, i alt 658.000 kr. pr. år i 
2016-17.  
 
Den grønne guides indsats omfatter i 2016-17 bl.a. projektet, ”Insektvenlige ha-
ver i Furesø”, miljøundervisning og aktiviteter for børn, miljøformidling via 
høstmarked, miljødage og facilitering af grønne foreninger. Det er anført i hand-
lingsplanen hvilke aktiviteter, der gennemføres af kommunens grønne guide.  
 
Samtidig med at indsatsen for at reducere energi- og ressourceforbruget har po-
sitiv effekt for miljø og klima, gavner den også økonomien. 
 
Den indsats, der er beskrevet i handlingsplanen er en effektiv måde at nå Miljø- 
og Klimapolitikkens mål for 2018. I evalueringen for 2017 skal der gøres status 
over, hvor kommunen står i forhold til politikkens mål for 2018. 

  Indledning 
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Handlingsplan 2016-2017 
 
 
Bæredygtighedscenter på Flyvestation Værløse 
Boligbyggeriet og etableringen af erhverv og rekreative aktiviteter i de gamle mili-
tærbygninger på Flyvestation Værløse giver mulighed for at udvikle området til et 
konkret eksempel på bæredygtig byudvikling. Kommunen ønsker at udvikle til et 
center for bæredygtig udvikling i bred forstand. Det vil sige, at der skal arbejdes 
med energiforbrug og smart city løsninger, sundhed, mobilitet, anvendelse af de 
rekreative muligheder og de sociale aspekter af en ny forstadsbebyggelse. Furesø 
Kommune samarbejder med blandt andre Freja ejendomme A/S, Ballerup og Ege-
dal Kommuner og Gate 21 om at udvikle idéen.  
 
Formålet er både at berige området for de kommende beboere og at profilere fly-
vestationen på bæredygtighed og bæredygtig byudvikling samt at skabe grøn er-
hvervsvækst og tiltrække investeringer. Samtidig er det hensigten at skabe et sted, 
hvor kommuner og andre kan hente inspiration og viden om, hvordan man kan bo 
og leve bæredygtigt i forstaden. 
 
 
Energi og boliger 
Næsten halvdelen af varme- og elforbruget i Furesø Kommune sker i boligerne.  
 
Energi og boligforeninger 
De energigennemgange, som Furesø Kommune tidligere har gennemført, indikerer 
et stort besparelsespotentiale i almene boliger. På et velbesøgt møde i oktober 
2015 mellem kommune, afdelingsbestyrelser og driftspersonale fra almene bolig-
foreninger blev det aftalt med foreningerne, at resultaterne af energigennemgange-
ne bliver fulgt op på netværksmøder for driftspersonale og bestyrelsesmedlemmer. 
Netværket kan eventuelt udvikles til en ambassadør-lignende ordning, hvor ek-
sempelvis håndtering af regnvand og affald også kan komme i fokus. 
 
I 2016-17 skal der gennemføres energigennemgange i flere ejendomme, hvor po-
tentialet for energibesparelser i ejendommene bliver kortlagt. En tilsvarende ind-
sats vil blive påbegyndt over for andelsboliger.  
 
Som partner i Gate 21 deltager Furesø Kommune i Gate 21’s aktiviteter, hvor der 
bl.a. deles viden om energispare-indsatsen på boligområdet med andre kommuner. 
 
Kurser på sprogskolen vil også fortsat være en del af indsatsen for energibesparel-
ser. I forbindelse med kurserne bliver en folder, som er udarbejdet til Farum Midt-
punkt, om at spare på el, varme og vand i hjemmet, opdateret, så den henvender 
sig til alle boligforeninger.  
 
 
 
 

Indsatsen for Bæredygtighed og Klima   
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Energi og parcel- og rækkehuse 
Ca. 8.400 parcel- og rækkehuse er bygget i perioden 1960-1980. Derfor er der et 
stort potentiale i energirenovering, som kan gavne både CO2-udledning, boligejere 
og -lejere og de lokale håndværkere. 
 
Furesø Kommune fortsætter sit samarbejde med EnergiTjenesten om at formidle 
viden om energibesparelser og reducere energiforbruget i parcel- og rækkehuse, 
bl.a. via en årlig energimarkedsplads, kurser og nyhedsbreve til grundejerforenin-
ger. Furesø Kommune indgår i et projekt, som drives af Region Hovedstaden om 
at sammenkoble data fra BBR til kortfremstilling i GIS, så det bliver muligt at 
analysere energiforbruget på kvarterniveau og i mindre grupper af parceller, så 
energispare-indsatsen kan målrettes. Endvidere bygger Furesø Kommune videre på 
evalueringen af indsatsen med BedreBolig-planer i 2014-15 i parcelhuse og grund-
ejerforeninger. Evalueringen ventes i foråret 2016.  
 
Det er ofte i forbindelse med ombygninger og ejerskifte, at boligejere sætter gang i 
en energirenovering. Derfor søger kommunen at inddrage lokale ejendomsmæglere 
og banker, så fokus på energirenovering bliver styrket i forbindelse med køb og 
salg. 
 
 
Energi og erhverv 
Furesø Kommuner ønsker at skabe erhvervsvækst i sammenhæng med klimaind-
satsen. Næsten 40 % af energiforbruget i kommunen sker i virksomhederne. Ind-
satsen i 2016-17 vil blive tilrettelagt i samarbejde med Erhvervskontaktudvalget, 
og kan eventuelt målrettes mod virksomheder med særligt stort energiforbrug. 
Netværket Kurveknækker Furesø Erhverv forventes fortsat at være afsæt for sam-
arbejdet.   
 
Byggebranche-netværk 
Grøn erhvervsvækst skal kombineres med energibesparelser i boliger. Der skal 
fortsat holdes en årlig energimarkedsplads, hvor lokale håndværkere har mulighed 
for at præsentere de besøgende for deres produkter og ydelser, og dermed skabe 
omsætning. Kommunens nyhedsbreve til byggebranche-netværket om energire-
duktion på boligområdet fortsættes i 2016, hvor en del af indsatsen vil ske i samar-
bejde med blandt andre Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Ballerup Kommuner. 
 
Styr Energien 
Kommunen deltager i Gate 21 projektet Styr Energien, som slutter ved udgangen 
af 2016. Projektets formål er at gøre det attraktivt for små virksomheder at spare 
på energien. Samtidig er det målet, at udvikle holdbare forretningsmodeller, hvor 
energirådgivere og leverandører af energibesparende produkter kan skabe forret-
ning ved at understøtte energibesparelser i små virksomheder. 
 
Energi på Tværs 
Furesø Kommune har deltaget i projektet Energi på Tværs, som har udarbejdet en 
fælles vision for et fleksibelt og energieffektivt energi- og transportsystem i ho-
vedstadsregionen baseret på 100 % vedvarende energi i 2050. Kommunen vil også 
fremover deltage i tværkommunale samarbejder om strategisk energiplanlægning. 
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Grøn mobilitet 
Furesø Kommunes indsats for grøn mobilitet i 2016-17 vil fortsat fokusere på 
kommunes mål om at gøre al transport CO2-neutral i 2050 og på at gøre cykel, 
gang, bus og tog til de foretrukne midler til persontransport på længere sigt. Bor-
gernes og kommunens energiforbrug til transport skal bringes ned. Det gennemgå-
ende tema for grøn mobilitet er fortsat ”hurtigere, bedre, billigere, sjovere, sundere 
og mere energieffektivt”. Kommunen styrker indsatsen via regionale samarbejder. 
 
Cykelparkering, cykeludstyr og supercykelstier 
Stier og byrum skal udvikles, så de inviterer til at cykle. Det gælder bl.a. på Farum 
Hovedgade, hvor cykelstier og cykelparkeringsforhold skal gøres attraktive, og 
forholdene ønskes forbedret for alle trafikantgrupper, med fokus på de bløde trafi-
kanter. Desuden kommer der cykelsti i begge retninger langs hele Lillevangsvej. 
 
Cykelstien på Fiskebækvej-Ballerupvej og cykelstien til Allerød planlægges med 
mere bredde og bedre belægning og belysning, så de kan blive opgraderet til su-
percykelstier. 

 
Kombinationsrejser 
Det skal være mere attraktivt at kombinere cykeltransport og kollektiv transport. 
Samarbejdet med Movia om ”flere op på cyklen og videre med bussen” fortsættes, 
blandt andet ved at anlægge busstoppesteder, så de inviterer til at kombinere cykel- 
og bustransport. Kommunen undersøger også mulighederne for at etablere lade-
faciliteter for el-cykler ved stationer og større busstoppesteder. 
 
Analyser og udvikling af grøn mobilitet 
Trafikstrømmene i kommunen og trafiksikkerheden på veje til skoler og institutio-
ner og deres cykelparkeringsforhold bliver analyseret. Resultaterne vil blive brugt i 
forbindelse med kampagner for at reducere myldretidstrafik og som grundlag for 
regionale samarbejder med nabokommuner. Furesø Kommune følger også erfarin-
gerne fra mobilitetsprojektet i Region Hovedstaden. 
 
Bibliotekerne og cykelværkstedet, Pedalartisten, vil via et pilotforsøg afprøve mu-
ligheder for, at bibliotekerne udlåner lad- og el-cykler til borgere og institutioner. 
Formålet er, at flere får øjnene op for fordelene ved ladcykler, el-cykler mv. 
 
Grøn mobilitet og børn 
Børn og deres familier skal motiveres til at bruge cyklen som transportmiddel. I 
2016-17 vil kommunens grønne guide igen støtte op med lokale aktiviteter om-
kring kampagnen ”Alle børn cykler”. Desuden får daginstitutionerne tilbudt kom-
munens egen kampagne, Alle Daginstitutionsbørn Cykler, sammen med en mobil 
cykelbane. Kampagnen har haft tilslutning fra 90 % af daginstitutionerne og vil 
blive tilbudt igen i 2016-17. Flere institutioner vil videreudvikle kampagnen, som 
på Lillestjernen har resulteret i 7 % færre biler ved Syvstjerneskolen. 
 
Cykelundervisningsforløbet ”Folkeskolen cykler” fortsættes. Desuden undersøges 
de praktiske og juridiske muligheder for at lære børn selv at vedligeholde og repa-
rere deres cykel i forbindelse med Pedalartistens cykelværksted. Mulighederne for 
at få et mobilt cykelværksted, som kan komme flere til gode på skift, skal afklares. 
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Kommunens egen virksomhed 
Furesø Kommune har som kommunens største arbejdsplads et særligt ansvar for at 
gå foran med gode eksempler på bæredygtige og klimavenlige løsninger. Det er 
blandt andet kommunens mål at halvere sin egen CO2-udledning i 2020 i forhold 
til 2008 og at reducere vandforbruget i kommunens egen virksomhed med 2 % pr. 
år fra 2008 til 2018. 
 
Miljø- og klimaambassadører 
Miljø- og klimaambassadørordningen i Furesø Kommune omfatter alle kommuna-
le arbejdspladser, repræsenteret af 98 miljø- og klimaambassadører og 30 medar-
bejdere fra Teknisk Service. Ambassadørernes opgave er, at reducere forbruget af 
el, vand og varme via klimarigtig adfærd, motiverende konkurrencer og læringsba-
serede indsatser, og at gennemføre natur-, miljø- og klimainitiativer på arbejds-
pladserne. Incitamentet til indsatsen er forstærket af, at reduceret forbrug og øko-
nomiske besparelser følges ad. I 2016 skal der særligt fokus på at strukturere ind-
satsen for reduktion af el, vand og varme i kommunens største bygninger.  
 
Energi og kommunale ejendomme  
Furesø Kommune fortsætter med at energirenovere de kommunale ejendomme, 
hvor CO2-udledningen kan nedbringes mest. Energirenoveringen sigter primært på 
at reducere varmeforbruget ved at renovere varme- og ventilationsanlæg i idræts- 
og svømmehaller, i kulturhuse og på skoler. Det sker inden for rammerne af an-
lægsbudgettets post til Energirenovering af kommunens bygninger. 
 
Kommunen vil desuden sætte LED-lys i armaturer, hvor der er brug for kunstigt 
lys i mange timer og forsøgsvis opsætte solfangere i bygninger, der er i drift i hele 
sommerperioden.  
 
78 af kommunens ejendomme skal energimærkes ifølge aftalen mellem KL og 
energiministeren. Energimærkningen vil i Furesø Kommune blive fulgt op af en 
adfærdsmærkning, som er under udvikling i EnergiTjenesten. 
 
Kommunens største bygninger og virksomheder 
Skoler, idrætshaller og svømmehaller, kulturhuse, rådhuset, Bybækskolen, de store 
plejecentre og Driftsgården bidrager af gode grunde mest til kommunens CO2-
udledning og vandforbrug. Det er derfor særligt relevant at systematisere indsatsen 
for reduktion af vand, el- og varmeforbrugene på disse arbejdspladser.  
 
I 2016-17 skal der fortsat fokuseres på, at medarbejdere i Teknisk Service efterud-
dannes, så de får de relevante kompetencer og kender kommunens varme-, ventila-
tions- og belysnings- og øvrige energikrævende anlæg, virkeligt godt og bliver 
vant til at holde øje med og justere anlæggene. 
 
Der skal udarbejdes en procedure for nedlukning af varme og andet unødvendigt 
forbrug i ferier og weekender. Ambassadørerne og Teknisk Service skal desuden 
arbejde aktivt med klimarigtig indretning, da mange lokaler opleves kolde, fordi 
varmen fra radiatorer ikke kan komme ud i lokalerne, og møbler står for tæt på 
vinduer og kolde ydervægge.  Studieture, konkurrencer og erfa-møder med ambas-
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sadører og serviceledere fra andre kommuner skal også bidrage til at holde fokus 
på energi- og vandforbrug. 
 
Klimabevidst bilkørsel 
I Furesø Kommune skyldes en stor del af CO2 udledningen kørsel i bil. Der er 
netop købt 10 el-biler til hjemmeplejen, og de medarbejdere, der benytter kommu-
nens biler mest, vil få tilbudt kursus i klimavenlig bilkørsel. Effekten af kurset skal 
understøttes med konkurrencer om, hvem der kører længst og laver færrest skader.  
 
Daginstitutioner, skoler og FFO’er 
Miljø- og klimaambassadører i daginstitutioner og FFO’er ønsker inspiration, så de 
bliver bedre til at inddrage børnene i arbejdet med at reducere el-, varme- og vand-
forbrug og styrke deres læring om ressourcer og natur. Furesø Kommune afprøver 
og vil eventuelt videreudvikle et inspirationsmateriale, som er lavet i Frederiksberg 
Kommune.  
 
I 2016-17 vil miljø- og klimaambassadørerne på skoler og daginstitutioner arbejde 
med affaldssortering efterhånden som affaldssortering realiseres ved husstandene. 
Daginstitutionerne vil få tilbud om inspiration til læringsforløb med affald og gen-
anvendelse. 
 
Den grønne guide fortsætter i 2016-17 indsatsen for, at børn i skoler, FFO’er og 
daginstitutioner lærer, hvordan de selv kan bidrage til at forbedre miljø og klima 
lokalt og globalt. Forventningen er, at børnene tager deres indsigt med hjem og 
introducerer den i familien. Børn i Furesø Kommune får blandt andet tilbud om: 
 ”Den grønne karavane”, som er et tredages miljøundervisningsprojekt for hele 

mellemtrinnet, afholdes hvert år på én af kommunens skoler 
 Lokal konkurrence med attraktive præmier i forbindelse med Danmarks Natur-

fredningsforenings affaldskampagne om foråret  
 ”Leg med miljø” for børn i 3-6 årsalderen, hvor institutioner kan få ideer til 

miljøaktiviteter og lege via aktivitetskasser om vand, energi, affald og natur 
 Mulighed for støtte til de enkelte skolers og institutioners individuelle ønsker 

om eksempelvis at få miljøundervisning i klassen/institutionen, at tage Fri-
luftsrådets ”Grønne flag”, kommunens eget ”Det minigrønne flag” for dagin-
stitutioner eller at deltage i nationale miljø- og klimakampagner. 

 
Ambassadørernes natur-, miljø- og klimainitiativer 
I 2016-17 vil miljø- og klimaambassadørerne kunne søge om økonomisk støtte til 
indsatser for klimarigtig adfærd eller tekniske installationer, der reducerer overflø-
digt forbrug, samt til ekstern undervisning.  
 
Vandforbrug  
Intensiveret brug af skoler og andre kommunale bygninger får vandforbruget til at 
stige. I 2016-17 vil der blive gjort en ekstra indsats for at reducere vandforbruget, 
bl.a. ved at installere flere vandbesparende perlatorer og ved at fokusere på effek-
tivt vedligehold af de eksisterende perlatorer.  
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Økologi og haver 
 
De økologiske skolehaver i Furesø 
I de økologiske skolehaver i Stavnsholt får 300 elever fra Furesø Kommunes sko-
ler hvert år et undervisningsforløb fra april til oktober. Friluftsrådet har givet til-
sagn om delvis finansiering af en naturvejleder i de økologiske skolehaver. I 2016-
17 skal naturvejlederen øge elevernes viden om natur og økologi, udvikle familie-
aktiviteter i skolehaverne og inspirere lærere og pædagoger i arbejdet med haver-
ne.  
 
Fem skoler har etableret højbede, hvor afgrøderne bruges i FFO og indskoling og i 
flere fag, bl.a. madkundskab og matematik. Ambassadørerne på de resterende sko-
ler ønsker også at få etableret højbede i 2016-17. 
 
Netværk insektvenlige haver i Furesø 
Det er kommunens mål at styrke biodiversiteten og menneskers muligheder for at 
opleve naturen. Projekt ”Netværk insektvenlige haver i Furesø” har til formål at 
styrke biodiversiteten i byerne ved at få haveejere til at gøre deres haver mere 
insektvenlige, dyrke planter, der tiltrækker bestøvende insekter, og undgå at bruge 
gift i haven. Der bliver anlagt en offentlig præsentationshave, hvor alle borgere 
kan få inspiration og viden om insektvenlige planter, bistader og økologisk 
havebrug, og deltage i arrangementer og kurser.  
 
Projektet er økonomisk støttet af Miljøstyrelsens Pulje for Grønne Ildsjæle, og den 
grønne guide er tovholder for projektet. 
 
Økologiske havekurser 
Private haver udgør en relativt stor del af kommunens areal. Samtidig ligger de 
lige oven på et værdifuldt grundvandsreservoir. Derfor skal haveejere og koloni-
havebrugere tilbydes havekurser og inspirationsaftener, hvor de kan se vellykkede 
eksempler på økologiske haver med høj biodiversitet og udarbejde en plan for 
deres egen have. Der skal blandt andet informeres om kompostering, brug af regn-
vand, og om hvordan haven kan anlægges, så den fremmer biodiversitet. Lignende 
kurser vil i 2017 blive tilbudt boligforeninger, så beboerne kan skabe økologiske 
haver enten som fællesområder eller individuelt. Den grønne guide vil stå for ind-
satsen med havekurser.  

 
Økologisk mad i kommunens køkkener – fra 60 % til 80 %  
Det er kommunens mål, at kommunens køkkener skal anvende mindst 80 % øko-
logiske fødevarer i 2020. Ca. 60 % af maden i kommunens køkkener er som gen-
nemsnit økologisk, men der er store variationer mellem køkkenerne. 
 
Det foreslås her, at målet for 2017 skal være mindst 70 % økologisk kost i de 
kommunale køkkener og i de private køkkener, der leverer mad til kommunen. 
Indsatsen skal i 2016-17 især rettes mod FFO’er og køkkener i ældresektoren. I 
køkkenet på Lillevang Plejecenter, som står for størstedelen af kommunens mad-
tilbud til ældre, sættes en større indsats i værk primo 2017 med brugerinddragelse 
og ekstern hjælp.  
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Fødevareudbud med fokus på økologi og lokale leverandører  
Furesø Kommune vil fortsat samarbejde med Fødevareministeriets afdeling, Mad-
kulturen samt nabokommuner om at forbedre de lokale økologiske fødevareprodu-
centers afsætningsmuligheder. Samarbejdets formål er blandt andet at udvikle det 
økologiske fødevareudbud i Furesø Kommune, at opnå lavere priser på økologiske 
produkter og at øge efterspørgslen efter lokale fødevarer. 
 
Økologisk drift 
Furesø Kommune fremmer økologisk landbrug ved blandt andet at dyrke sine egne 
arealer økologisk. Kommende forpagtningsaftaler om dyrkning af kommunens 
jorder vil indeholde krav om økologisk drift. 
 
 
Miljøformidling 
Den grønne guide i Furesø Kommune giver gratis vejledning til borgere, skoler, 
institutioner og foreninger om miljø, klima og bæredygtighed. Den grønne guide 
støtter foreningernes miljøarbejde, arrangerer miljødage og et årligt høstmarked 
sammen med Skolelandbruget og miljøforeningen Furesø Agenda 21. I forbindelse 
med Danmarks naturfredningsforenings affaldsindsamling i april arbejdes der som 
noget nyt på et samarbejde med løbeklubberne i kommunen.  
 
 
CO2-regnskaber  
Furesø Kommune er klimakommune, og har siden 2008 forpligtet sig til at ned-
bringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter med minimum 2 % om året. Aftalen 
med Danmarks Naturfredningsforening er udvidet i 2014, så den også omfatter 
forpligtelse til at reducere CO2-udledningen fra hele Furesø Kommune med 2 % 
om året frem til 2020. Furesø Kommune udarbejder hvert år CO2-regnskab for den 
kommunale virksomhed, og hvert 4. år for hele den geografiske kommune. Det 
seneste CO2-regnskab for hele kommunen dækker 2013, så det skal først gøres op 
igen efter perioden for denne handlingsplan. 
 
 
Indsatser vi ikke kender endnu 
Furesø Kommune analyserer løbende idéer, som potentielt kunne styrke kommu-
nen miljø- og klimamæssigt. Af og til er påvirkning og inspiration fra omverdenen 
anstødssten til kommunens indsats. I 2016-17 vil kommunen blandt andet under-
søge mulighederne for at bidrage til at fremme deleøkonomi på egnede områder. 
Det kunne eksempelvis være at vurdere de praktiske og juridiske muligheder for at 
anvende overskudsmad fra dagligvarebutikker i faget, madkundskab. Kommunens 
nye indsatser vil blandt andet være baseret på de muligheder, der opstår for fund-
raising.  
 
 
Fundraising  
Fundraising bidrager væsentligt til at supplere Furesø Kommunes egne midler og 
indsats for bæredygtighed og klima. Forvaltningen har fokus på muligheder for at 
søge puljer og fonde blandt andet til at fremme bæredygtig byudvikling, skoleha-
ver og efteruddannelse af lærere og pædagoger, så de kan benytte skolehaverne i 



 

Bæredygtighed og Klima – Handlingsplan 2016-2017 | 11  

undervisningen. Der vil også blive søgt fondsmidler til grøn mobilitet og bedre 
cykelparkering i forbindelse med skoler. 
 
 
Bæredygtighedsparametre i lokalplaner 
Kommunen er i gang med at udarbejde et katalog med parametre for miljømæssig 
bæredygtighed. Fra 2016 skal kataloget udleveres til bygherrer, så det er klart hvad 
Furesø Kommune fokuserer på ved udformning af planer for bebyggelse og byom-
råder. Bæredygtighedsparametrene skal bruges i dialogen mellem bygherre og 
kommune, og berører emnerne vand, natur, transport, ressourcer samt støj og foru-
rening. Kataloget skal følges op af retningslinjer for kommunens miljøkrav i lo-
kalplaner, som vil blive forelagt byrådet til beslutning. 
 
 
Grøn Plan 
Det er kommunens mål at styrke biodiversiteten, naturværdierne og de rekreative 
værdier. Bjørneklo skal være udryddet i hele kommunen i 2018. Grøn Plan 2013-
2024 for Furesø Kommune har endvidere som sigtelinje, at alle andre kendte inva-
sive planter kommer under kontrol og stort set bliver udryddet i kommunen. Der er 
afsat midler på kommunens anlægsbudget til at føre realiseringen af Grøn Plan 
videre i 2016-17, herunder bekæmpe invasive planter. Desuden vil borgergrupper 
og lodsejere fortsætte med at bekæmpe bjørneklo, gyldenris og andre invasive 
planter. 
 
  
Klimatilpasning  
I Tillæg 1 til Furesø Kommuneplan 2013 – Klimatilpasning er det fastlagt, hvad 
kommunen gør for at forebygge tab i forbindelse med kraftig regn. Anvendelse og 
afledning af regnvand indtænkes i planlægningen, så risikoen for oversvømmelser 
minimeres. I 2016-17 gennemfører Furesø Kommune og Furesø Egedal Forsyning 
A/S klimatilpasning af området Søndergårdsvej/Søndersøvej, som er udpeget som 
risikoområde i klimatilpasningsplanen. Projektet skal sikre, at regnvandet holdes 
på vejen og ledes uden om husene ved skybrud. Kommunen fortsætter desuden 
med opfølgning på de risikoområder, der er udpeget i klimatilpasningsplanen. 
 
Håndtering af regnvand kræver ofte en indsats fra borgerne. Inspiration og vejled-
ning i at forebygge oversvømmelser og aflede eller genbruge regnvandet i nærom-
rådet vil blive tilbudt borgerne, blandt andet via grundejerforeninger.  
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