PLAN- OG
AGENDA 21
STRATEGI
2020

Lovens krav
Kommuneplanstrategien skal indeholde:
 Byrådets vurdering af udviklingen.
 Byrådets strategi for udviklingen.
 Oplysninger om den planlægning, der er gennemført
efter den seneste kommuneplan.
 Beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres
i sin helhed eller kun for særlige emner.
Strategien skal i offentlig høring i mindst otte uger.
Agenda 21 strategien skal indeholde byrådets politiske målsætninger for arbejdet med at:
 Mindske miljøbelastning.
 Fremme bæredygtig byudvikling og byomdannelse.
 Fremme biologisk mangfoldighed.
 Inddrage borgere og erhvervsliv.
 Fremme samspil mellem beslutninger om miljømæssige,
trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige,
uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.
Strategien skal indeholde oplysninger om, hvordan der skal
arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet.

Foto fra forsiden: Cykelturisme i Furesø - Furesø Kommunes billedarkiv
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Kommuneplanrevision
Byrådet har den 24. april 2019 besluttet, at Planstrategien og
Agenda 21-strategien skal udarbejdes som en samlet strategi,
at den næste kommuneplan skal revideres fuldt ud, samt at
Kommuneplan 2021 bliver digital.
Det betyder, at der med Kommuneplan 2021 kan ske ændringer i alle kapitler i den eksisterende kommuneplan herunder
hovedstrukturens temaer, retningslinjer, geografisk opdeling
samt rammebestemmelserne for de afgrænsede delområder.
Under udarbejdelsen af den digitale plan vil det være nødvendigt at foretage redaktionelle rettelser for at oversætte og
tydeliggøre de hidtidige tekster og kort, så de også er forståelige i et digitalt format.
Du kan læse mere om strategien og kommunens arbejde på
www.furesoe.dk
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Foto: Farum Sø - Morten Elkjær Søndergaard

FORORD
Furesø Byråd er glade for at kunne præsentere den nye Planog Agenda 21-strategi.
Vi vil med strategien sikre en balanceret vækst og bæredygtig udvikling af Furesø Kommune i samarbejde med borgerne og med respekt for den grønne omstilling samt kommunens natur- og kulturværdier. Strategien danner udgangspunkt for den kommende Kommuneplan 2021.
Byrådet har i tidligere kommuneplaner vedtaget omfattende
udviklingsplaner for Furesø Kommune, og har gennemført
en række af disse planer for nye boliger i Laanshøj, på Flyvestationen og i Farum Nord. Med Plan- og Agenda 21strategien lægger Byrådet ikke op til ny, større udvikling.
Vi fastholder fortsat de værdier, som gør Furesø Kommune
til noget særligt. Vores natur, vores byer og lokalsamfund
skal understøttes. Strategien lægger alene op til mindre justeringer, så der også fremover vil være en god balance mellem
natur og byområder.

Lene Munch-Petersen
Formand for
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Furesø Kommune har et stærkt udgangspunkt for den fremtidige udvikling: gode boligområder - herunder en velfungerende infrastruktur, et aktivt handels- og erhvervsliv, mange
forskellige idræts-, kultur og fritidstilbud samt de unikke
grønne omgivelser.
Vores aktive lokale fællesskaber og borgere engagerer sig i
udviklingen af deres nærområde og yder et stort bidrag til, at
Furesø Kommune fortsat er et rart og inkluderende sted at bo
og arbejde.
I Furesø Kommune lægger vi stor vægt på borgerinddragelse,
for vi tror på, at vi bedst skaber løsningerne på fremtidens
udfordringer sammen. Vi ser derfor frem til jeres bemærkninger, så strategien bliver vores fælles strategi.
Strategien er vedtaget af Byrådet den 24. juni 2020, og sendes i høring til slut august 2020. Efter høringsfristen vil Byrådet vurdere, om de ønsker at ændre indholdet i strategien
på baggrund af de indkomne høringssvar.

Egil Hulgaard
Formand for
Udvalg for byudvikling og bolig

Ole Bondo Christensen
Borgmester
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INDLEDNING
Plan- og Agenda 21 strategi 2020 danner grundlaget for den
kommende kommuneplan, der forventes vedtaget december
2021. Strategien indeholder de overordnede pejlemærker for
udviklingen i Furesø Kommune.
Strategien tager først og fremmest udgangspunkt i udviklingen i Furesø siden udarbejdelsen af Kommuneplan 2017, og
angiver forslag til fremtidige justeringer af arealanvendelse
og den fysiske planlægning.

Furesø Kommunes 2030 mål

1. I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer
på vores natur, har en øget biodiversitet og en
markant mindre CO2 udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klimaløsninger.

2. I 2030 er Furesø en kommune med færre socialt udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens samt
en forbedret sundhedsprofil for alle befolkningsgrupper.

3. I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode
børneliv og en tryg alderdom.

Byrådet har den 26. februar 2020 besluttet at arbejde videre
med otte ambitiøse mål mod 2030, som sammen med de
øvrige strategier og politikker, skal danne grundlag for udviklingen af kommunen. Strategierne kan findes på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk

4. I 2030 er Furesø en kommune, hvor flere unge
vælger at bo, leve og uddanne sig.

5. I 2030 samarbejder Furesø med foreninger og
Målene er udtryk for en særlig prioritering, der skal ses i
relation til en langsigtet planlægning, og de skal danne rammen for kommunens fremadrettede udvikling.
Furesø Kommunes 2030 mål skal munde ud i en uddybende
handlingsplan i 2020, som skal angive konkrete tiltag, der
skal arbejdes med i de kommende 1-2 år for at nå de langsigtede udviklingsmål.

civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne løsninger inden for velfærd, kultur-,
idræts- og fritidsområdet.

6. I 2030 er Furesø en kommune med gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og med
velfungerende boligområder og lokalsamfund.

7. I 2030 er Furesø en kommune med flere lokale
Kommuneplan 2021 skal prioritere en planlægning, som
tilgodeser kommunens langsigtede mål. Plan- og Agenda 21
strategien indeholder emner, som afspejler retningslinjerne i
de otte 2030-mål og den kommende handlingsplan.
Dertil tager strategien afsæt i bæredygtig vækst, samt emner
og fokusområder, hvor vi forventer de største udfordringer.
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arbejdspladser og iværksættere samt med levende bymidter i både Farum og Værløse.

8. I 2030 er Furesø godt på vej til at have løst
udfordringerne med den regionale infrastruktur
i samarbejde med region, stat og nabokommuner.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling

FN har vedtaget 17 verdensmål. Furesø Kommune arbejder
for at nå alle de mål, som er relevante for kommunen. De to
af dem: Mindre Ulighed og Klimaindsats har Furesø Byråd
valgt at sætte særligt fokus på, fordi det er muligt for alle
dele af kommunen at arbejde med dem og samtidig engagere
borgere, virksomheder og foreninger.

Furesø Kommune er med en central placering i Nordsjælland, let adgang til naturen og mange forskellige transportmuligheder en attraktiv bosætningskommune. Det er vigtigt,
at der er balance mellem befolkningsudviklingen og boligudviklingen.

Furesø Kommune har et godt udgangspunkt for at arbejde
med de to verdensmål.
Furesø er i front med den grønne omstilling på landsplan, og
kommunen har siden 2008 halveret CO2 udledningen fra
kommunens egen virksomhed, blandt andet ved at ændre
adfærd, renovere bygninger og bruge el-biler og cykler.
Udviklingen i Furesø Kommune skal fortsat foregå på en
bæredygtig måde. Det handler om at bevare en attraktiv
kommune med gode natur- og kulturværdier samtidig med, at
kommunen forbereder sig på flere borgere og virksomheder i
de kommende 12 år.
Bæredygtighed og den grønne omstilling vil være et omfattende og gennemgribende tema i Kommuneplan 2021, og
Byrådet ønsker, at den fremtidige planlægning skal afspejle
FN’s verdensmål.
Plan- og Agenda 21 Strategien 2020 indeholder derfor temaer, som relaterer sig til et eller flere af FN’s verdensmål.

I Furesø Kommune følges boligudviklingen og det planlagte
boligbyggeri tæt. Derfor udarbejder Furesø Kommune hvert
år en 12-årig oversigt over kommende boliger.
Frem mod 2031 forventes ca. 1.400 nye boliger. Generelt er
det vanskeligt, at fremskrive boligudviklingen, idet planlagte
nybyggerier kan blive udskudt eller fremrykket, hvorfor
prognosen ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden,
men en fremskrivning af det forventede boligtal i Furesø
Kommune set i relation til blandt andet befolkningsprognosen.
Vi vil fortsat arbejde for en udvikling i balance mellem befolkningstilvæksten, boligudbuddet og kapaciteten på skoler
og institutioner i den kommende planperiode. En god infrastruktur er en forudsætning for at det lykkes, og det vil blive
tænkt ind i både by- og trafikplanlægningen.

Fingerplan 2019 og detailhandel
Furesø Kommune ligger i det ydre storbyområde i Fingerplanen, hvor både byfingre og landområder er udpeget. De
grønne kiler i Furesø Kommune består både af indre kiler og
ydre kiler.
Landsplandirektivet fastsætter regler for bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, som indebærer, at forretninger,
butikker, kulturtilbud, service og andre centerfunktioner
samles i bestemte områder, for at undgå en uhensigtsmæssig
spredning.
Udviklingen i kommunen skal fortsat følge fingerplanens og
landsplandirektivets overordnede rammer for fysisk planlægning.

Greater Copenhagen
Furesø Kommune er en del af Greater Copenhagen, som er et
samarbejde mellem kommuner og regioner i Skåne og Østdanmark. Samarbejdet har en fælles fokuseret dagsorden om
vækst og udvikling, der bygger på engagement i hele det
østlige Danmark og Sydsverige. Dette samarbejde skal fortsat tænkes ind i den fremtidige planlægning
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BYER, CENTRE OG LOKALSAMFUND
Bymidterne er på grund af deres nærhed til offentlig
transport, kulturelle tilbud og indkøbsmuligheder byernes samlingspunkt og skal understøttes og styrkes i den
kommende planperiode. Byrådet ønsker at dagliglivets
aktiviteter skal kunne ske lokalt i trygge omgivelser, der
inviterer til en bæredygtig livsstil.
Byudvikling
Byudvikling af bymidterne i de centrale dele af Farum og
Værløse skal fortsat sikre en levende og inkluderende by.
Værløse Bymidte og Farum Bytorv skal fortsat være attraktive steder at færdes med et levende byliv og gode offentlige
og private servicefunktioner samt indbydende boligmiljøer.
En fortætning af bymidterne vil gavne den lokale handel,
fremme en bæredygtig livsstil og danne grundlaget for mere
liv. Fortætningen skal foregå punktvis og på en balanceret
måde i trit med de øvrige tendenser og behov i samfundet.
Kommuneplan 2021 skal afdække fortætningsmulighederne i
Furesø Kommune.
I Kommuneplan 2009, 2013 og 2017 er med nogle ”perspektivarealer” nord for Slangerupvej anvist, hvor en eventuel
byudvidelse kunne finde sted ved en fremtidig kommuneplanlægning. Dette potentiale vil vi også undersøge nærmere
i Kommuneplan 2021.
Desuden er der fortsat en igangværende byudvikling i nærhed til natur i de allerede udlagte arealer på Flyvestationen.
Boliger
Furesø Kommune oplever både en aldersmæssig udvikling,
samt en befolkningsvækst, som resulterer i en stigende efterspørgsel på forskellige typer af boliger. Byplanlægningen
skal derfor sikre et tilstrækkeligt og varieret boligudbud, som
kan dække det forventede behov. Det fremtidige boligbehov
skal klarlægges og konkretiseres i Kommuneplan 2021.
Kommuneplan 2021 skal også fremme bæredygtige boformer, som begrænser transport, og giver gode muligheder for
anvendelse af bæredygtig transport.
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Virksomheder og erhverv
Højere bebyggelsesprocenter og større fleksibilitet i bygningshøjde kan være med til at fastholde og tiltrække virksomheder, som gerne vil udvide, men stadig ønsker at blive
eller etablere sig i Furesø Kommune. Kommuneplan 2021
skal derfor klarlægge, om der skal gives mulighed for, at der
i erhvervsområder skal gives mulighed for fortætning.
Detailhandel
I Furesø Kommune er der udpeget to bymidter i henholdsvis
Farum og Værløse. Dertil er der i Kommuneplan 2017 udpeget fem lokalcentre (Farum Nord, Farum Midtpunkt, Kirke
Værløse, Jonstrup og Hareskovby), og to landsbyer i landzone (Bregnerød og Stavnsholt). Dette fastholdes i den kommende Kommuneplan 2021, således at planlægning for butikker i kommunen skal følge denne struktur.
Butikker til særligt pladskrævende varegrupper kan være i
Farum Erhvervspark. Dette fastholdes i Kommuneplan 2021.
En ny detailhandelsanalyse vil være baggrund for udviklingen af mulighederne for detailhandel i Kommuneplan 2021.
Lokalsamfundene
Furesø Kommune er bygget på stærke fællesskaber, som
udspringer af vores aktive lokale samfund. Lokalsamfundene
skal understøttes, og der skal bakkes op omkring gode lokale
initiativer.
Mulighederne for hvordan lokalsamfundene kan understøttes
skal undersøges nærmere i kommuneplan 2021.
Udvikling af Bybækgrunden
Bybækgrunden er det sidste større bynære område i Farum
der kan byudvikles. Byrådet vedtog i 2016 en lokalplan for
60 nye etageboliger ud mod Paltholmvej med mulighed for
erhverv. Ca. 30 af boligerne er ved at blive opført.
En konkret stillingtagen til hvilke funktioner og anvendelser
der skal etableres på resten af Bybækgrunden skal ses i sammenhæng med Kommuneplan 2021.

Det vil Byrådet:

Foto: Farum Midtpunkt - Furesø Kommunes billedarkiv



Levende, grønne, inkluderende og aktivitetsfremmende
byer, skal være centrum for mødesteder, indkøb samt
kulturelle oplevelser og tilbud.



En varierende og spændende arkitektur, grønne arealer
med høj biodiversitet samt oplevelsesrige og hyggelige
byrum skal fortsat danne rammerne for den gode by.



Dagliglivets aktiviteter skal kunne ske lokalt i trygge
omgivelser, der inviterer til en bæredygtig livsstil.



Boligtyper skal variere for at opfylde forskellige boligbehov i forhold til alder, familiestørrelse, indtægt og fysisk formåen for at sikre en balanceret beboersammensætning i boligområderne.



Den fremtidige boligudvikling og fortætning skal fortsat
foregå på en balanceret, bæredygtig og ansvarlig måde.



Eksisterende og nye virksomheder skal tiltrækkes og
fastholdes i Furesø Kommune. Hvordan virksomheder
får bedre rammer og muligheder for udvikling inden for
de eksisterende erhvervsområder skal undersøges.



Erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej skal gøres mere
attraktivt ved at udnytte mulighederne for udvikling, da
området ligger stationsnært. De konkrete tiltag skal undersøges nærmere og ses på i sammenhæng med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021.

9

VEJE, STIER OG TRAFIK
Furesø kommune, 18 kilometer nord for København, er
en udpræget pendlerkommune. De fleste bruger egen bil.
Hillerødmotorvejen gennemskærer kommunen på langs
og biltrafikken giver nogle miljøgener, særlig støj. I
hverdagen kan der være stor trængsel på motorvejen
samt de veje, som leder trafikken til motorvejstilkørslerne.
Bæredygtig mobilitet og forebyggelse af støj
Furesø Kommune er optaget af grøn omstilling. Den kollektive trafik skal i fremtiden spille en større rollefor at reducere
trængsels- og miljøproblemer.
Borgene skal kunne færdes let og sikkert på vejene og de
skal ubesværet kunne vælge bæredygtige mobilitetsformer.
Kommunen vil undersøge muligheden for en bedre offentlig
transport, særlig bedre busforbindelser (BRT) til og fra Hillerød og mod København, ligesom mulighederne for at forlænge S-tog linjen til Hillerød fortsat undersøges.
Konkret vil kommunen arbejde for, at der indføres hurtigbusser på Hillerød motorvejen for at understøtte brugen af kollektiv transport med det formål, at motivere bilpendlere til at
vælge den kollektive transport og derved reducere trængsel
og støj.
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Desuden vil kommunen fortsat samarbejde med nabokommuner, Region Hovedstaden og Staten om infrastrukturelle
projekter af regional og statslig karakter, der medvirker til at
fremme en bæredygtig, støjsvag og sundhedsfremmende
mobilitet.
Kommunens deltagelse i udbredelsen af Supercykelstinettet
sammen med andre kommuner i Region Hovedstaden samt
Roskilde Kommune skal fortsætte.
Herudover vil kommunen fortsætte med at forbedre cykelstier og forbindelser for cyklister og gående til den kollektive
transport.
For at fremme, at der cykles til skoler, institutioner, stationer
og større busstoppesteder, vil kommunen forbedre cykelparkeringen ved disse steder. Disse tiltag skal understøttes af de
krav der stilles til bilparkeringspladser og etablering af elladestandere ved nye byggerier.

Det vil Byrådet:

Foto: Værløse Bymidte - Furesø Kommunes billedarkiv



Den fremtidige planlægning skal fortsat have fokus på
bæredygtig transport, trafiksikkerhed og fremkommelighed.



Kommunens veje skal indrettes således, at det er trygt,
sikkert og let at færdes på en stille og bæredygtig måde.
Borgerne og trafikanterne skal nemt kunne vælge bæredygtige og støjsvage transportformer og adfærd.



Udbuddet at bæredygtige, kollektive transportmuligheder skal fremmes og øges sammen med nabokommuner,
Region Hovedstaden og Staten. Særlig S-tog til Hillerød,
hurtigbusser på motorvejen (BRT)



Det skal være attraktivt for forældre at lade deres børn
transportere sig selv til skole og til fritidsaktiviteter.



Antallet af trafikstøjbelastede boliger skal minimeres
gennem påvirkning af en prioritering hos Vejdirektoratet
til at støjbekæmpe Hillerødmotorvejen, og støjen fra
kommunens veje skal mindskes ved hjælp af planlægning.



Støjreduktion skal indgå på lige fod med bæredygtighed,
trafiksikkerhed og fremkommelighed i alle kommunale
trafikprojekter. Dette gælder også ved udførelsen af anlægsarbejdet.



Mulighederne for udpegning af stillezoner skal undersøges.
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NATUR OG LANDSKAB
Naturrigdomme og landskabsværdier er blandt Furesø
Kommunes allervigtigste aktiver. Skove, søer, moser,
enge og overdrev i cykelafstand til hovedstaden gør vores
kommune til noget særligt. Byrådet har fokus på at
fremme natur- og landskabsværdierne i kommunen og på
at styrke bevidstheden om, hvordan vi passer på dem.
Beskyttelse og benyttelse
Hele 72 % af kommunens areal er ubebyggede arealer, der
omfatter åbent land, skove og de tre store søer, Furesø, Farum Sø og Søndersø. Men i den tætbebyggede hovedstadsregion er natur- og landskabsinteresserne oppe mod behovet
for byudvikling, landbrug og friluftsliv. Der er brug for mere
sammenhæng mellem naturområder for at give dyr og planter
bedre muligheder for at sprede sig.
Der er behov for at bevare og styrke den lokale natur til glæde for naturen og for alle vores borgere. En biotop, der er
forsvundet, kan være vanskelig eller umulig at genskabe.
Landskaberne afspejler historien med bakker, søer, sletter,
marksystemer, vejforløb, bygninger og andre geologiske og
kulturhistoriske spor.
I Furesø Kommune er leg og undervisning i naturen blevet
styrket de seneste år. Kommunen vil fortsat stimulere børn
og unges nysgerrighed og viden, blandt andet om den lokale
natur og geologi.
Kommunen vil fortsætte samarbejdet med foreninger og
borgere, nabokommuner og Naturstyrelsen om at pleje naturen, og om at formidle naturværdierne.
Grøn Plan
Grøn Plan 2013-2024 sætter rammerne for kommunens arbejde med at udvikle natur og landskab i kommunen. Naturpleje og udvikling af naturen er en fortløbende proces.
Kommunen gennemfører genopretningsprojekter og naturpleje i alle naturtyper, eksempelvis genåbning af Tibberup Å
og afgræsning i naturområder. Mange steder kan man registrere fine resultater af en vedholdende indsats for at bevare
sjældne arter og for at bekæmpe invasive planter.
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Grønt Danmarkskort
Grønt Danmarkskort skal udpeges for at skabe bedre sammenhæng i naturen lokalt, regionalt og nationalt. Det omfatter naturarealer, der skal beskyttes samt områder, hvor der
kan skabes nye naturværdier. Grøn Danmarkskort for Furesø
Kommune vil blive lagt fast i forbindelse med Kommuneplan 2021 med inddragelse af Naturrådets anbefalinger. Alle
kommuner skal udpege områder til Grønt Danmarkskort.
Adgang til natur og landskab
Kommunen arbejder løbende for at fremme mulighederne for
at opleve naturen til fods, i kørestol og på cykel. Kommunen
har blandt andet etableret adgang mellem eksisterende stier
og opnået accept fra lodsejere om stier på deres jord, især i
den mindst sårbare natur. Der er brug for i højere grad at
formidle, hvor der findes naturstier og stier til forskellige
formål.
Madpakkehuse, caféer og arrangementer i det åbne land kan
være med til at trække borgerne ud at se og opleve natur og
landskab.
Flyvestationen
Planlægning og realisering af nye friluftsaktiviteter på Flyvestationen er i fuld gang. Det handler blandt andet om at udnytte de unikke muligheder for aktiviteter på hjul på de eksisterende landingsbaner.
Desuden er der behov for nye stier, som øger Flyvestationens
rekreative værdi og giver cyklister og bløde trafikanter bedre
adgang, blandt andet fra Værløse og Måløv Stationer.

Det vil byrådet:

Foto: Enghaven – Mette Bjerre



Biodiversiteten skal styrkes - også i byerne og boligområderne.



Vilkårene for naturligt forekommende arter af planter og
dyr skal forbedres.



Der skal skabes mere sammenhængende natur i kommunen og i hele regionen.



De landskabelige helheder og de særligt værdifulde
elementer i landskabet skal beskyttes, herunder de kulturhistoriske elementer.



Der skal fortsat sikres god adgang til naturen, og bedre
adgang til den robuste del af naturen, så borgerne i højere grad kan opleve landskabet og landbrugsområderne
med respekt for naturen.



Det skal være let for borgerne at finde information om
stier til forskellige formål, trampestier, cykelstier osv.
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AGENDA 21 – GRØN OMSTILLING
Vi er i gang med en grøn omstilling, der ændrer på,
hvordan vi bor, forbruger, producerer og transporterer
os. De seneste år er vi blevet langt mere bevidste om miljø- og klimapåvirkningen fra vores aktiviteter, hvordan
vi bygger, hvad vi spiser og hvordan vi dyrker jorden.

Flere steder er græsplæner erstattet af hjemmehørende blomster, ligesom der er sået vilde blomster i flere vejrabatter.
Private haver skal i højere grad bidrage til biodiversitet i
byområder. Også grønne tage og altankasser tiltrækker bier
og andre insekter.

Den grønne omstilling er for alle
Furesø Kommune er foregangskommune for den grønne
omstilling, og har siden sin start arbejdet sammen med grønne foreninger og aktive borgere for en bæredygtig udvikling.

Inddrage befolkning og erhvervsliv i den grønne omstilling
Med ”Furesømodellen” er borgerinddragelse en mærkesag
for Furesø Kommune. Det giver medejerskab hos borgerne at
blive hørt, inden byrådet træffer vigtige beslutninger, og
borgernes input er med til at kvalificere beslutningerne. Udover traditionelle høringer af planer og strategier, inviterer
kommunen i mange tilfælde borgere, foreninger og erhvervsliv til at give input, inden forvaltningen udarbejder forslag.

Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020 har særlig
fokus på at inspirere borgerne og bakke op om de grønne
initiativer, som borgerne og foreningerne selv udvikler og
gennemfører.
Mindske miljøbelastning – Sprøjtefri kommune
Hele Furesø Kommune er udpeget som område med særlige
drikkevandsinteresser. Grundvandet under os bliver brugt til
drikkevand. Derfor skal sprøjtegifte erstattes med andre
bekæmpelsesmetoder.
Kommunen bruger ikke sprøjtegifte på egne arealer. Bjørneklo og pileurt bliver bekæmpet med andre metoder. Naturstyrelsen, som ejer store skov-, sø- og naturarealer bruger heller
ikke sprøjtegifte. Kommunen og staten ejer tilsammen omtrent halvdelen af kommunens areal. Der er desuden flere
økologiske jordbrugere i kommunen, og flere haveejere er
også holdt op med at anvende sprøjtegifte.
Fremme bæredygtig byudvikling og byomdannelse
Miljø-, klima- og naturhensyn spiller en central rolle i udvikling og omdannelse af byerne og den fysiske planlægning.
Kommunens byrum skal invitere til en bæredygtig livsstil,
hvor det er let for borgere og erhvervsliv at cykle, bruge
kollektiv transport og komme af med sit affald på en bæredygtig måde.
Fremme biologisk mangfoldighed
Biologisk mangfoldighed kræver plads og mulighed for at
arter kan sprede sig. Kommunen arbejder på at øge naturkvaliteten på kommunens egne arealer. Der skal skabes gode
levesteder for insekter og dermed bedre livsbetingelser for
planter, fugle, frøer og andre dyr.
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Borger og foreninger henvender sig til kommunen med små
og større projekter, der bidrager til den grønne omstilling.
Blandt andet er der startet et reparationsværksted og oprettet
en klimaside, hvor alle kan søge viden, som bidrager til at
gøre deres hverdag mere bæredygtig.
Furesø Kommunes Erhvervskontaktudvalg har nedsat en
arbejdsgruppe, der skal inspirere til at handle på et eller flere
af de 17 FN verdensmål og få verdensmålene omsat til hverdagsmål for virksomheder og kommune.
Fremme samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold
Der skal være harmoni mellem kommuneplan, budget og
sektorplaner.
Furesø styrker fokus på planlægning, der er tænkt hele vejen
rundt. Byrådets nye otte 2030 mål er eksempler på en overordnet ramme, der skal danne afsæt for budgetlægning og
udvikling af kommunens politikker og planer.

Det vil Byrådet:

Foto: Furesø Kommunes billedarkiv



Hele Furesø Kommune skal være sprøjtefri.



Cirkulær økonomi skal fremmes, bl.a. gennem sektorplanlægning og fysisk planlægning.



Natur og bynatur skal fremmes.



Borgere og erhvervsliv skal bidrage til at udvikle Kommuneplan 2021 og kommunens øvrige overordnede planer.



Borgere, foreninger og erhvervsliv skal tage initiativer til
den grønne omstilling.



Vi bakker op om grønne initiativer, eksempelvis med
vejledning, sparring, lokaler, materialer, annoncering,
økonomisk tilskud eller andet.



Afvejningen af interesser i planlægningen skal ske på et
oplyst grundlag.



Byrådet udarbejder en plan for klima og grøn omstilling.
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PLANLÆGNING SIDEN SIDST
Herunder listes vedtagne lokalplaner og tillæg til kommuneplan 2017 som er vedtaget i perioden efter kommuneplanens
vedtagelse.

Lokalplaner siden sidst

Planer markeret med en stjerne * foran navnet er ved Planog Agenda 21 strategiens tilblivelse under politisk behandling, og forventes endeligt vedtaget enten samtidig med Planog Agenda 21 strategien eller inden udgangen af 2020.

123 for seniorbofællesskabet Ydungård

121-1 for fire boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen

128 for Skallepanden kano- og kajakklub
132.1 Kontor- og boligbebyggelse på Kollekollevej

Tillæg til Kommuneplan 2017
Tillæg 1: ændring af bestemmelser i rammeområde 3F4 Skallepanden.
Tillæg 2: ændring af bestemmelser i rammeområde 11C1 Værløse Bymidte.

133 Etageboliger på Frederiksborgvej, ”Frederiksborgvænget”
134 for Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej
135 for bofællesskab på Stavnsholtvej 51
136 for tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej

Tillæg 3: udlægning af ny kommuneplanramme 3B24 for
Stavnsholtvej 51.
Tillæg 4 – ændring af bestemmelser i rammeområde 2C1 Farum Bytorv.
Tillæg 5 – ændring af afgrænsning mellem rammeområde
1C4 og 1C5, og ændring af bestemmelser i rammeområde
1C5.
Tillæg 6 – ændring af bestemmelser i rammeområde 11C4 Værløse Bymidte "spejderhytten"

138 for en bevaringsværdig bygning på Stationsvej i Hareskovby
139 for en etagebebyggelse i den sydlige del af Værløse
Bymidte (erstattet af LP 139.1)
139.1 (erstatter 139) for en etagebebyggelse i den sydlige del
af Værløse Bymidte
140 et område ved Garnisonsvej, Farum Kaserne
141 Centerbebyggelse og boliger på Farum Bytorv

Tillæg 7 – ændring af bestemmelser i rammeområde 21L6
for Hjortespringkilen.
*Tillæg 8 – Ændring af bestemmelser i rammeområde 2C3 Område ved Kulturhuset og Rådhuset i Farum.

142 Boliger og butikker på Farum Hovedgade 46-50A
*146 Frederiksborgvej 2-6
147 Et område vest for Regimentsvej

*Tillæg 9 – Ændring af bestemmelser i rammeområde 1F4,
1B11, 1B12 og 1B13.
*Tillæg 10 – ændring af afgrænsning mellem rammeområde
11F1 - Nørreskov Park byfælled og 11B6 Mosegård Park,
Gammelgård og Nørreskovhusene.
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*149 Farum Vest, Farum Park
*150 Bevaringsværdig bygning til rekreative formål ved
Søndersø

Lokalplan 149
KPT 9
Farum Park

Kommuneplantillæg = KPT
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Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
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