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Velkommen

Jeg glæder mig på hele kommunens vegne over at præsentere byrådets Miljø- og Klimapolitik for Furesø 
Kommune. Her gør vi klart, hvad der er byrådets visioner og mål for en bæredygtig kommune, og med 
afsæt i politikken kan vi begynde at diskutere, hvad vi vil gøre for at nå målene.

Furesø Kommune er en grøn bosætningskommune med grøn erhvervsvækst, som sætter miljø, klima og 
natur højt på sin dagsorden. Vi lægger vægt på dialog og samarbejde som vejen til at nå de gode resul-
tater.

Vision Furesø ‘Vi skaber løsninger sammen’ danner udgangspunkt for Miljø- og Klimapolitikken. Politik-
ken bygger videre på den hidtidige miljø- og klimaindsats og spiller sammen med Kommuneplan 2013 og 
kommunens øvrige politikker.

Formålet med Miljø- og Klimapolitik 2014 er at fastlægge og formidle rammerne for en udvikling, der 
bliver mere og mere bæredygtig. Miljø- og Klimapolitikken fokuserer på fem indsatsområder: Miljø, 
Ressourcer, Klima, Natur og Medvirken fra blandt andre borgere og erhvervsliv. Den lægger særligt op 
til, at vi skal give børn og unge oplevelser i naturen og viden om, hvordan man kan have god livskvalitet, 
samtidig med at man sparer på energi, vand og andre materielle ressourcer. 

I politikken præsenterer byrådet sine mål for Furesø Kommune som helhed og for den kommunale virk-
somhed. Kommunen går foran, sætter ambitiøse mål for sin egen virksomhed og søger via demonstra-
tionsprojekter og sin praksis at inspirere andre til miljø- og klimavenlige løsninger.

Byrådet ønsker, at kendskabet til politikken bliver udbredt, og at flest muligt arbejder aktivt for at  
realisere den. Det er nødvendigt, at både kommunen, borgerne, boligselskaberne, foreningerne og  
erhvervslivet bidrager, og at alle parter kommer med forslag og skaber forandringer. Derfor sætter byrå-
det også stor pris på de input, som er kommet fra borgere og andre interessenter.

Venlig hilsen
Preben Sandberg Pettersson
Formand for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

til Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014!
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Furesø Kommune skal være et rart sted at bo, også for de kommende generationer. De frem-
tidige borgere skal have lige så gode muligheder, som vi har i dag, for at opfylde deres behov 
for blandt andet rent vand, sunde fødevarer, varme boliger, frisk luft og en varieret natur. Hele 
Furesø Kommune skal være baseret på 100 % vedvarende energi i 2035.

•	 en attraktiv og kreativ bosætningskommune med gode  
lokale beskæftigelsesmuligheder  

•	 en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne  
tager ansvar og involverer sig  

•	 en kommune, hvor vi værner om vores smukke natur og  
har et rigt udbud af kultur og idræt   

•	 en omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov  
•	 en kommune hvor alle børn og unge får mulighed  

for at udvikle og uddanne sig maksimalt   
•	 en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet  
•	 en kommune, der præger regionens udvikling og  

samarbejder om fælles løsninger

Vision Furesø – Vi skaber løsninger sammen
Miljø- og Klimapolitikken tager udgangspunkt i Vision Furesø – 
Vi skaber løsninger sammen. Vision Furesø siger, at den fremtidige 
kommune skal formes som: 

Vision
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På miljø- og klimaområderne er visionen, at 
Furesø Kommune bliver mere og mere bære-
dygtig og opnår en bæredygtig udvikling.

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som 
opfylder de nuværende behov uden at bringe 
fremtidige generationers mulighed for at opfyl-
de deres behov i fare. Bæredygtighed indebærer, 
at alle relevante aspekter afvejes, når der træffes 
beslutninger, og at vi tænker langsigtet.

Furesø Kommune skal være et rart sted at bo, 
også for de kommende generationer. De fremti-
dige borgere skal have lige så gode muligheder, 
som vi har i dag, for at opfylde deres behov for 
blandt andet rent vand, sunde fødevarer, varme 
boliger, frisk luft og en rig natur.

Furesø Kommunes rammer skal gøre det muligt, 
at børn i kommunen vokser op med en miljø- og 
ressourcebevidst adfærd.

Kommunens byrum skal invitere til en bære-
dygtig livsstil, hvor de miljøvenlige løsninger 
ligger lige for, og hvor der er plads til forskel-
lighed. Affald skal håndteres som en værdifuld 
ressource, og med tiden skal vi slet ikke tale om 
affald, men kun om ressourcer.

Furesø Kommune skal blive ved med at være 
en kommune, der er på forkant med bæredygtig 
planlægning og initiativer inden for miljø, klima 
og natur. Fremtidig planlægning skal tage afsæt 
i ønsket om øget bæredygtighed. Miljø-, klima- 
og naturhensyn skal spille en central rolle i kom-
muneplaner, lokalplaner og øvrig planlægning.

Den fysiske planlægning skal afspejle målet om 
en styrket biodiversitet og en mindsket miljø- og 
klimapåvirkning. Blandt andet skal fortætning af 
byerne bidrage til at bevare natur- og landbrugs-
arealer og nedbringe energi- og transportbe-
hovet. Kommunen vil fremme mulighederne for 
at kombinere brug af cykel og kollektiv trafik.

Furesø Kommune vil gøre sin indsats for bære-
dygtighed og sine resultater mere synlige. 
Blandt andet ved at udpege et boligområde, 
hvor der arbejdes særligt med miljø-, klima- og 
naturprojekter.

Vision om en bæredygtig Furesø Kommune
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Via et aktivt miljøtilsyn sikrer Furesø Kommune 
fortsat mindre forurening, og arbejder på at 
undgå, at der opstår miljøkonflikter. I kommu-
nens planer og tilladelser lægges der stor vægt 
på støjreduktion og på at begrænse forurening af 
luft, vand og jord. 

Mål på langt sigt (op til 40 år) 
Det er Furesø Kommunes langsigtede mål, at 
støj fra trafik og andre kilder skal være mini-

Rent vand, ren luft, og mindre støj er afgørende for menneskers sundhed. Vi skal kunne drikke 
vores grundvand også om 100 år. Furesø Kommune vil fortsat begrænse forurening af luft, vand 
og jord. Desuden vil kommunen undgå at bidrage til forurening andre steder på kloden. Kom-
munen arbejder målrettet for at nedbringe brugen og dermed også udledningen af miljøfrem-
mede stoffer og tungmetaller. 

mal. Drikkevandsforsyningen skal fortsat være 
baseret på rent grundvand. Luft, jord, vand og 
badevand skal være rent. 

Mål på mellemlangt sigt (4-6 år) 
Støj skal reduceres ved kilden. Trafikstøjen 
skal blandt andet reduceres via støjdæmpende 
belægninger. Dele af trafikken skal flyttes til de 
større veje, så færre boliger bliver generede af 
trafikstøj. 

Miljø
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Furesø Kommune vil sikre drikkevands-
kvaliteten. På kommunens egne arealer bliver 
der ikke brugt pesticider, og kommunen op-
fordrer alle haveejere og landbrugere til at 
anvende alternativer til sprøjtegiftene. Ved at 
fremme økologiske råvarer i de kommunale 
køkkener undgår man pesticider i grundvandet 
under de arealer, hvor de økologiske råvarer 
bliver dyrket. 

De gode badeforhold med rent vand i de tre 
store søer i Furesø Kommune skal opretholdes. 

Furesø Kommune går offensivt med i den 
grønne omstilling. Vi vil tiltrække nye virksom-
heder, som bidrager til at løse miljø-, klima- og 
naturudfordringerne, og understøtte de eksis-
terende virksomheder i at gennemføre miljø-
forbedringer. 

Via netværk og et aktivt miljøtilsyn vil kom-
munen vejlede og formidle viden om miljø- og 
klimaløsninger. På den måde ønsker kommunen 

Ønsket effekt 

Sundhedstilstanden blandt borgerne 
i Furesø Kommune skal være høj, og 
kommunen skal bevare sin status som 
en af de sundeste kommuner i Region 
Hovedstaden. 

Færre skal være udsat for trafikstøj. 
Flere virksomheder skal have en grøn 
profil, og flere af kommunens institu-
tioner og øvrige arbejdspladser skal 
have et miljøstyringssystem, grøn 
nøgle eller lignende. 

Med miljøvenlige indkøb får kom-
munens politik også effekt de steder 
i verden, hvor vores forbrugsvarer er 
fremstillet.

at bistå virksomhederne og landbruget i deres 
grønne omstilling. 

Furesø Kommune er også bevidst om sit an-
svar for at undgå at forringe miljøet de steder i 
verden, hvor vores varer bliver produceret. Nye 
udbud skal stille krav om miljø-, energi- og/el-
ler økologimærkede produkter, og stille krav om 
støj- og partikelreducerende foranstaltninger. 

Brug af miljøfremmede- og hormonforstyrrende 
stoffer skal nedbringes via kampagner og via 
kommunens egne indkøb. 

Kommunen vil så vidt muligt bruge miljøven-
lige materialer i egne bygge- og renoverings-
projekter og bruge sin myndighedsrolle til at 
fremme godt indeklima og miljøvenlige materi-
aler i nybyggeri. 
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Kommunen styrer kun sit eget forbrug. Det 
største forbrug af varer ligger hos borgerne, 
hvor kommunen ikke har direkte indflydelse. 
Kommunen søger at gå foran med et godt ek-
sempel og inspirere borgere og virksomheder 
til at nedbringe deres forbrug af vand og andre 
materielle ressourcer.
 
Mål på langt sigt (op til 40 år)
Furesø Kommune har som langsigtet mål, at der 
ikke bliver dannet affald, der skal bortskaffes, 
og at der udelukkende bruges gendannelige eller 
genanvendelige ressourcer. Kommunen har som 
mål, at affaldsmængden falder markant, og at 

Klodens råstoffer skal bruges med omtanke. Vareforbruget, og dermed affaldsmængden, skal 
være væsentligt mindre end i dag. Al affald fra husholdninger og virksomheder skal genanven-
des via affaldssystemer, der inviterer til at blive benyttet af alle. Vores forbrug af drikkevand skal 
fortsat reduceres.

alle de ressourcer, der bruges i kommunen, kan 
genanvendes. 

Grundvand er en begrænset ressource i Hoved-
stadsregionen. Kommunen vil passe på grund-
vandsressourcen, så der også fremover er til-
strækkelige mængder vand til både mennesker 
og natur.

Mål på mellemlangt sigt (4-6 år)
Furesø Kommune vil reducere affaldsmængden 
i kommunen og øge genanvendelsen via enkle 
affaldssystemer, der er gennemtænkte og desig-
net, så de inviterer til at blive benyttet af alle. 

Ressourcer – Vareforbrug
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Kildesortering ved husstandene skal øges og 
udbredes i hele kommunen. Kommunen vil 
arbejde for at gøre affaldsminimering og genan-
vendelse nemt for hver enkelt borger, bruger og
virksomhed. Målet for 2018 er, at mindst 65 %
af den samlede mængde affald, som dannes i 
husholdninger, i virksomheder og på bygge-
pladser i Furesø Kommune bliver genanvendt. 
Det er desuden kommunens mål, at genanvende 
mindst 80 % glas, 70 % pap, 50 % papir, 50 % 
metal og mindst 25 % plastemballage fra hus-
holdninger i 2018.

Furesø Kommune vil udpege indikatorer, så det 
bliver muligt at opgøre dele af ressourceforbru-
get i Furesø Kommune. Det kan for eksempel 
være omsætning af økologiske varer.

Furesø Kommune motiverer borgere og virk-
somheder til at blive ved med at reducere 
forbruget af drikkevand. I 2020 skal borgerens 
gennemsnitlige vandforbrug i boliger fortsat 
være mindst 6 % lavere end landsgennem-
snittet. Kommunen har samtidig som mål, at 
vandtabet i ledningsnettet bliver reduceret.

Ønsket effekt

Furesø Kommune ønsker, at borgere, 
virksomheder og kommunens ansatte 
oplever høj livskvalitet, samtidig med 
at vi reducerer ressourceforbruget og 
øger genanvendelsen betragteligt.

Drikkevandsforsyningen er også på 
langt sigt baseret på rent grundvand, 
uden at det forringer vandløb og natur.
 

Vandforbruget i kommunens egen virksomhed 
skal reduceres med mindst 2 % pr. år frem til 
2018, og derefter med mindst 1 % pr. år. 

Furesø Kommune vil reducere det materielle 
ressourceforbrug i den kommunale virksom-
hed. Dels ved at nedsætte forbruget generelt, 
dels ved primært at anvende gendannelige eller 
genanvendelige ressourcer. Kommunen vil i 
mindst muligt omfang bruge begrænsede res-
sourcer.

Furesø Kommune vil gå foran i en bæredygtig 
udvikling, når vi vælger produkter. Nye udbud 
skal stille krav, så der vælges miljø-, energi- og/
eller økologimærkede produkter.

I 2020 skal alle Furesø Kommunes egne køk-
kener anvende mindst 80 % økologiske fødeva-
rer. Omlægningen har både sundhedsfremmende 
og miljømæssigt sigte, idet de økologiske 
menuer sammensættes af friske, årstidsbestemte 
råvarer med mere frugt og grønt og madspild 
bliver reduceret. Økologisk kost er også med til 
at fremme indkøb af lokalt- eller danskproduce-
rede varer.
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Furesø Kommune vil bidrage til at opfylde de 
regionale, nationale og internationale mål for 
at reducere brugen af fossile brændsler, CO2-
udledning og energiforbrug. Furesø Kommune 
medvirker blandt andet til indsatsen for at sikre 
en mere klimavenlig  person- og varetransport.

Mål på langt sigt (op til 40 år)
Furesø Kommune har som mål, at energiforbru-
get til el- og varmeforsyning af boliger, byg-
ninger og virksomheder er baseret fuldstændigt 
på vedvarende energi i 2035. Det kan kun nås, 
hvis der samtidig med overgang til vedvarende 
energikilder sker betydelige reduktioner i ener-
giforbruget.

Furesø Kommune følger det nationale mål om 
40 % CO2-reduktion i 2020 i forhold til 1990.

Al transport skal være CO2-neutral i 2050. 
Energiforbruget til transport skal reduceres ved 
forbedret infrastruktur fulgt op af adfærdsænd-
ringer. Det er målet, at cykel, gang, bus og tog 
bliver de foretrukne midler til persontransport.

Energiforbruget i Furesø Kommune skal være baseret på 100 % vedvarende energi i 2035. Sam-
tidig med indførelse af vedvarende energi arbejder kommunen på en markant energieffektivise-
ring hos alle energiforbrugere og en kraftig reduktion af CO2-udledningen fra hele kommunen og 
fra kommunens egen virksomhed. Transportområdet er en særlig udfordring, som kommunen vil 
tage højde for i sin planlægning og egen praksis.

Mål på mellemlangt sigt (4-6 år)
Kommunens mål er at fastholde en CO2-reduk-
tion på mindst 2 % pr. år i hele den geografiske 
kommune. CO2-regnskabet for hele kommunen 
opgøres mindst hvert fjerde år.

Energiforbruget til transport, el og varme skal 
reduceres via planlægning og nye teknologiske 
løsninger, fulgt op af adfærdsændringer.

Furesø Kommune arbejder via den strategiske 
energiplanlægning mod, at både elforsyning og 
varmeforsyningen bliver baseret på vedvarende 
energikilder. Der arbejdes med geotermisk 
varme, solenergi og biobrændsler, hvor bio-
brændsler vurderes at være en løsning, der i 
større skala primært er relevant på mellemlangt 
sigt.

Furesø Kommune vil gøre det attraktivt at kom-
binere cykeltrafik og kollektiv transport. Trafik-
planlægningen vil have fokus på løsninger, der 
inviterer flest muligt til at anvende bus, tog eller 
cykel frem for individuel biltransport.  

Klima
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Kommunen vil følge trafiktællingerne, og bruge 
dem som afsæt for nye initiativer. 

Der vil i kommunens nye udbud af ydelser, der 
omfatter transport, blive lagt vægt på, at kørsel 
sker på den mindst miljø- og klimabelastende 
måde.

Boliger og bygninger i kommunen er hoved-
sagelig bygget i perioden fra 1960 til 1980 og 
mange trænger i høj grad til at blive energireno-
veret. Via samarbejder med erhvervsliv, bolig-
selskaber og borgere sætter kommunen fokus 
på energieffektivisering og reduktion i energi-
forbruget. 

Klimaforandringerne medfører større risiko for 
oversvømmelser. Furesø Kommune vil udnytte 
de gode muligheder for at håndtere regnvandet 
der, hvor det falder. Kommunen gennemfører 
demonstrationsprojekter, hvor regnvand indgår 
som rekreativt element i nærmiljøet, og inspi-
rerer grundejere til at ”holde på regnvandet” via 
blandt andet grønne tage, vandhuller, faskiner 
og permeable belægninger.

Furesø Kommune vil fortsat understøtte de 
interne miljø- og klimaambassadørers indsats på 
de kommunale arbejdspladser. Samspillet mel-
lem ændret adfærd og ny teknologi, der redu-
cerer klimapåvirkningen, skal forankres overalt 
i den kommunale virksomhed.

Furesø Kommune vil halvere kommunens egen 
CO2-udledning i perioden 2008-2020, idet 
kommunen allerede i 2012 opnåede 28 % CO2-
reduktion i forhold til 2008. CO2-udledningen 
fra den kommunale virksomhed skal som 
gennemsnit reduceres med 4,5 % om året frem 
til 2020, og energiforbruget skal i samme peri-
ode reduceres med mindst 3 % om året. 

Det skal blandt andet opnås via intelligent brug 
af bygninger, så lokaler udnyttes mere inten-
sivt, og ved at samle aktiviteterne i kommunens 
lokalområder, så færre bygninger skal varmes 
op i weekender og aftener.

Kommunens bygninger skal være energi-
effektive, behagelige at være i og have et sundt 
indeklima. Nyt byggeri skal være inspirerende 
og vække borgeres og virksomheders lyst til 
også at gøre deres bygninger klimavenlige og 
energimæssigt tidssvarende.

Furesø Kommune vil også fremover investere i 
vedvarende energi og i energirenovering 
af kommunens ejendomme, blandt andet i 
forbindelse med vedligehold og ombygning.

Furesø Kommune vil minimere sit behov for 
transport og anvende de mest energiøkonomiske 
transportløsninger. Kommunen vil gradvist gå 
over til mere miljø- og klimavenlig bilpark. 
Adgangs- og parkeringsforhold ved kommunens 
bygninger og på de kommunale arbejdspladser 
skal gøre det attraktivt at bruge cykel, kollektiv 
trafik, delebil og samkørsel.

Den betydelige klimapåvirkning fra produktion 
og forbrug af varer indgår i foregående afsnit 
om ressourcer.

Ønsket effekt

Furesø Kommune ønsker på længere 
sigt ikke at bidrage til de menneske-
skabte klimaforandringer.

I den kommunale virksomhed skal 
CO2-udledningen være halveret i 2020 i 
forhold til 2008.

Mange institutioner skal anvende regn-
vandet lokalt, og uønskede oversvøm-
melser skal stort set ikke forekomme.

Kommunen ønsker, at en stor del af 
transporten sker på cykel og via kollek-
tiv trafik, og at udviklingen i antallet af 
blandt andet cyklister, tog- og buspas-
sagerer og biler pr. husstand viser denne 
effekt. Som sidegevinst skal den øgede 
fysiske aktivitet i hverdagen bidrage til 
bedre helbred for borgerne.
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Naturen i Furesø Kommune er kendetegnet af 
skovene, de store søer, småsøer, vandløb, moser, 
enge, overdrev og tørre sletter. Men også vej-
rabatter, parker, gadekær og villahaver spiller 
en væsentlig rolle for planter, dyr og mikro-
organismer.

Mål på langt sigt (op til 40 år)
Kommunen vil styrke biodiversiteten ved at 
sikre de sjældne planter og dyr i kommunen. 
Det er Furesø Kommunes mål, at biodiver-
siteten bliver styrket i alle de lokale naturtyper, i 
skovene, i den tørre natur og i de våde områder. 
Det er også målet, at borgerne i højere grad 
oplever naturen og får øget viden om den. På 
den måde vil Furesø Kommune bidrage til målet 
om at standse tabet af biodiversitet både lokalt 
og globalt.

Mange borgere fremhæver igen og igen naturen som en af de vigtigste grunde til at bo i kom-
munen. Biodiversiteten skal styrkes, og menneskers muligheder for at opleve naturen skal 
fremmes i Furesø Kommune. Borgere, og især børn, skal have naturoplevelser og mere viden om 
naturen. Desuden skal der mere fokus på bynaturen. 

Mål på mellemlangt sigt (4-6 år)
Furesø Kommune arbejder for at udvikle  
naturindholdet i kommunen, eksempelvis i Øvre 
Mølleådal, i Farum Enghave og ved Bundså og 
Tibberup Å.

Vilde dyr og planter har brug for at kunne 
sprede sig. Derfor vil kommunen sammen med 
nabokommuner skabe mere sammenhængende 
natur ved at sikre forbindelser mellem natur-
områder.

Samtidig skal mulighederne for at opleve 
naturen i kommunen gøres bedre. Furesø Kom-
mune vil fremme livskvalitet og sundhed ved at 
øge fokus på borgernes rekreative muligheder. 

Natur
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Bynatur
Økosystemer i byerne skaber grundlag for men-
neskers sundhed, oplevelser og livskvalitet. 
Desuden bidrager en rig bynatur væsentligt til at 
formidle betydningen af biodiversitet, fordi de 
fleste borgere bor i byer, og mest færdes i byer.

Kvaliteten af naturen i byen skal styrkes. 
Furesø Kommune lægger gennem driften af 
kommunens grønne områder vægt på at ud-
vikle biodiversiteten i byerne. Parkerne og de 
ubefæstede arealer langs vejene skal have mere 
naturindhold. Vejtræer og private haver spiller 
en stor rolle som levesteder for insekter, fugle 
og smådyr.

Kommunen gennemfører demonstrationsprojek-
ter, hvor regnvandet siver ned i jorden og for-
sinkes på vej til udløbet. Kommunen opfordrer 
de mange villaejere til via regnvandsbede, 
havedamme, grønne tage og mindre belægning 
at være med til at holde på regnvandet og sikre 
en mere mangfoldig bynatur. 

Kommunen vil også fremme bynaturen via 
lokalplanlægning.

Det skal gøres lettere og mere attraktivt for 
alle at færdes i naturen. Via blandt andet stier, 
bænke, fugletårne og information vil Furesø 
Kommune invitere til både stille naturoplevelser 
og fysisk aktivitet i det fri.

Furesø Kommune vil gennemføre naturgen-
opretning og etablere udsigtssteder og trampe-
stier gennem samarbejde med landbruget, 
foreninger og borgere. 

Naturundervisning skal styrkes yderligere. 
Skoleelever og børn i daginstitutioner skal have 
flere muligheder for friluftsliv og for undervis-
ning og bevægelse i naturen.

Kommunen vil fremme økologisk landbrug, 
blandt andet ved at dyrke kommunens egne  
arealer økologisk. Samtidig vil kommunen 
fremme borgernes mulighed for at opleve land-
brugsnaturen tæt på byområderne.

Fokus på arter
For at bevare nogle af de truede arters leveste-
der har Furesø Kommune valgt at fokusere på 
særlige arter, som er gode indikatorer for til-
standen i de naturtyper, de lever i. Hvis disse 
arter trives, tyder det på, at hele deres øko-
system er i god balance. Leve- og sprednings-
muligheder for kommunens fokusarter skal 
forbedres.

Furesø Kommune får gradvist kontrol over 
invasive planter. Bjørneklo skal være udryddet 
i hele kommunen i 2018. Det samme gælder 
gyldenris på kommunens naturområder.

Ønsket effekt 

Furesø kommune ønsker, at natur-
kvaliteten i kommunens økosystemer 
bliver øget.

Det måles blandt andet på, at udvalg-
te fokusarters leve- og sprednings-
muligheder er bedre, end i dag. Som 
indikatorer på økosystemernes tilstand 
vil også borgeres og naturgruppers 
registreringer blive brugt.

Indsatsen overfor invasive planter 
skal være synlig. Der skal ikke være 
bjørneklo. Gyldenris skal være markant 
reduceret i forhold til i dag.

Man skal kunne møde flere mennesker, 
som benytter naturområderne i kom-
munen til gå-, løbe-, og cykelture og til 
udflugter. Kommunen ønsker, at også 
bevægelseshæmmede og borgere 
med andre handicap benytter natur 
og rekreative områder. Optælling af 
besøgende på Flyvestation Værløse, 
cykelmålinger m.v. kan eventuelt være 
indikator for, hvor mange der nyder 
godt af naturen i kommunen.

Kommunen ønsker, at flere børn 
oplever glæden ved leg og læring i 
naturen.
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Kommunen gør det ikke alene. Dialog og 
samarbejde er afgørende for at skabe varige 
forbedringer af miljø, klima og natur. En bære-
dygtig kommune er kun mulig, når borgere og 
virksomheder, foreninger og kommune inspi-
rerer hinanden og bliver bedre og bedre til at 
agere bæredygtigt i hverdagen.

Mål på langt sigt (op til 40 år)
Furesø Kommunes mål er, at borgerne i kom-
munen har en klima- og ressourcebevidst livs-
stil, hvor man værner om naturen og miljøet 
både lokalt og globalt. Energiforbruget skal 
være baseret på vedvarende energikilder, og 
samtidig skal boliger, bygninger og transport-
midler være energieffektive. 

Børn, der vokser op i Furesø Kommune, skal 
lære og vænnes til en bæredygtig adfærd, blandt 
andet til at passe på naturen og passe på de  
materielle ressourcer. 

Mål på mellemlangt sigt (4-6 år)
En bæredygtig udvikling kræver, at alle sektorer 
bidrager og samarbejder. Furesø Kommune 
opfordrer borgere, boligselskaber, foreninger og 
virksomheder til initiativer på miljø-, klima- og 
naturområderne. Kommunen ønsker dialog for 
at fremme initiativer til bæredygtige løsninger, 
og udvikler samarbejdet i de allerede etablerede 
netværk. Der skal også etableres nye netværk, 

Furesø Kommune vil sikre, at indsatsen på miljø- og klimaområdet lever op til Vision Furesø – 
Vi skaber løsninger sammen! – Kommunen vil i dialog skabe rammer, så det bliver lettere for 
borgere, boligselskaber, foreninger og virksomheder at bidrage til en bæredygtig udvikling. 
Kommunen lægger særlig vægt på, at børn, der vokser op i kommunen, får en solid viden om 
miljø, klima og natur med i bagagen.

specielt vedrørende ressourceanvendelse, for-
brug, genbrug og affaldshåndtering.

Borgerne skal have øget viden og respons fra 
kommunen, specielt om affaldssortering, hvor 
det fremtidige system kræver en øget indsats 
i husstandene. Kommunerne vil i dialog med 
virksomheder og butikker understøtte, at der 
genereres mindre affald.

Samarbejdet mellem borgergrupper, bolig-
selskaber, foreninger, erhvervslivet, forsy-
ningsvirksomhederne og den kommunale og 
regionale administration skal videreudvikles. 
Vi vil sammen nytænke, hvordan anvendelse af 
vedvarende energi, energieffektivisering, CO2-
reduktion, minimering af ressourceforbrug og 
en mere oplevelsesrig og mangfoldig natur kan 
virkeliggøres.

Potentialet for at skabe erhvervsvækst i sam-
menhæng med klimaindsatsen skal udforskes i 
netværk med erhvervsliv og kommune. Initia-
tiver og demonstrationsprojekter, der kombi-
nerer energireduktion i husstandene med arbejde 
til lokale håndværksvirksomheder vil blive 
fremmet. 

Kommunen vil benytte kulturinstitutionerne til 
at tilskynde borgerne til i endnu højere grad at 
bruge naturen og forstå miljø, klima og natur. 

Medvirken – Borgere, foreninger og erhvervsliv 
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Byrådet og Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har 
ansvaret for at sikre, at Miljø- og Klimapolitik-
kens målsætninger bliver fulgt op af hand-ling. 
Udvalget vil løbende følge op på arbejdet med 
politikken og drøfte indsatser og resultater med 
forvaltningen.
 
Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014 
skal udmøntes via sektorplaner og handlings-
planer. Affaldsplan, Vandforsyningsplan og Kli-
matilpasningsplan er eksempler på planer, som 
spiller sammen med Miljø- og Klimapolitikken, 
og som kommunen har pligt til at udarbejde. 
Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune og 
Trafikplan 2013-2017 er eksempler på planer, 
som ikke er lovpligtige, men som udarbejdes ud 
fra et politisk ønske. 

Furesø Kommunes mål på ressource- og klima-
områderne vil blive fulgt op af nye initiativer 
og handlingsplaner med budgetmæssige kon-
sekvenser. Kommunen vil hvert år udarbejde en 
status for indsatsen og et grønt regnskab med 
CO2-regnskab for den kommunale virksomhed. 
CO2-regnskabet for hele kommunen opgøres 
mindst hvert fjerde år.

Alle afdelinger og institutioner i kommunen er 
ansvarlige for at implementere Miljø- og Klima-
politikkens hensigter i det daglige arbejde. Dette 
sker blandt andet via kommunens procedurer 
for indkøb og udbud og via miljø- og klima-
ambassadørernes arbejde for at gøre den kom-
munale virksomhed mere og mere og miljø- og 
klimavenlig.

Vigtigst er dog borgernes opfølgning og initia-
tiver til at gøre deres egen hverdag og Furesø 
Kommune mere bæredygtig. En aktiv indsats 
fra borgere, boligselskaber, foreninger og 
virksomheder er helt afgørende for at opfylde 
målene i politikken.

For eksempel kunne museet og bibliotekerne 
formidle landskabets tilblivelse og historie, og 
kulturhusene kunne præsentere udstillinger om 
miljø, klima, natur.

Kommunen skaber gode rammer for, at under-
visere og pædagoger i større omfang bruger 
naturen i undervisningen, til at åbne børnenes 
øjne for naturens muligheder og stimulere deres 
nysgerrighed overfor dyr, planter og sammen-
hængene i naturen.

Furesø Kommune ønsker at skabe muligheder 
for at børn får indsigt i miljø, klima og bære-
dygtighed samt dyrkning af jord.

Mulighederne for samarbejde med forsknings-
institutioner skal udnyttes til at formidle viden 
og til at udvikle demonstrationsprojekter med 
nye, bæredygtige løsninger inden for naturbe-
varing, regnvandshåndtering, ressourceoptime-
ring, transport og energiproduktion blandt andet 
på flyvestationen.

Der skal også udvikles nye tilbud, der giver 
endnu lettere adgang til viden om den lokale 
natur.

Ønsket effekt

Furesø Kommune ønsker en dialog-
baseret, lokal forankring af en 
bæredygtig udvikling. Vi ønsker en 
udvikling, der skaber forandringer i 
transport-, bolig- og forbrugsadfærd i 
hele kommunen, og som styrker det 
lokale demokrati og engagement. 

Vi ønsker, at børn i Furesø Kommune 
forstår, hvad bæredygtighed er, og har 
viden om hvad de selv kan gøre for at 
bidrage til en bæredygtig udvikling.

Det skal være klart, at Furesø Kom-
mune er en af de kommuner i landet, 
der er kommet længst med at reali-
sere en bæredygtig udvikling.

Opfølgning
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