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Grønt Regnskab 2018
 CO2 udledning er reduceret med 49,3
 Transport udleder 47 % mindre CO2
 Kødforbruget er faldet og maden udleder 9 % 

mindre CO2
 Økologi i køkkener 67 %
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KLIMA OG ØKOLOGI 
Furesø Kommune har fokus på økologi og CO2, og det skaber målbare 
resultater. I denne pjece kan du læse om det grønne regnskab for 2018. 
Det viser, at indsatsen for at nedbringe CO2-reduktionen virker, og der 
er kommet mere økologi i de kommunale køkkener. 
 
Økologisk mad i kommunens køkkener 
Furesø Kommunes køkkener startede omlægningen til økologi i 2013, og 
ved udgangen af 2018 var 67 % af maden økologisk. I alle kommunens 
dagtilbud er mere end 80 % af maden økologisk. Køkkenerne i 
dagtilbuddene har dermed opnået den kommunale målsætning om 80 % 
økologi i 2020. I kommunens øvrige køkkener arbejdes der på at nå 
målet. 
 
Furesø Kommune har dokumenteret resultaterne med økologiske 
spisemærker. Følgende økologiprocenter er opnået i 2018: 
 Daginstitutioner 91 % 
 Ældre og pleje 37 % 
 Skolekantiner og FFOer 79 % 
 Kantine administration og Driftsgård 80 % 
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Reduktion af kød 
Maden i kommunens egne køkkener indeholder mindre kød og derfor er 
CO2 udledningen fra kød reduceret med 9 % i 2018 i forhold til 2013, 
som følge af økologiomlægningen. Det svarer til en reduktion på 30 ton 
CO2. Reduktionen af CO2 fra kød er på 6 % fra 2017 til 2018, det svarer 
til 16 ton CO2. 
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Halvdelen af maden fra de kommunale køkkener produceres i køkkenet 
på Plejecenter Lillevang. Derfor blev der gjort en særlig indsats for at 
opgradere køkkenet, så den økologiske mad kan laves fra bunden af 
årstidens friske økologiske råvarer. Furesø Kommune fik tildelt 3. mio. 
kr. fra en pulje i ældreministeriet, til at ombygge køkkenet i 2017. I 2018 
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har køkkenpersonalet været igennem en længere proces med at få 
køkkenet til at fungere optimalt. Der har været flere udfordringer med 
maskiner og køleudstyr, og samtidig er mange nye medarbejdere 
kommet til. Det er ikke lykkedes at få økologiprocenten op i 2018, men 
der er lavet et stort og grundigt arbejde med at gennemarbejde 
menuplanerne, så maden både kan blive mere økologisk og leve op til 
Furesø Kommunes sundhedsstandarder. Menuplanerne implementeres i 
2019. 
 

 
Økologiske skolehaver 
I Furesø Kommune er der etableret 60 økologiske skolehaver, hvor børn 
i daginstitutioner, skole, fritidsordning og klub lærer, hvordan økologisk 
mad dyrkes.  
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CO2-udledning 
Udledningen af CO2 opstår i alle processer, hvor der sker en 
forbrænding. Der udledes store mængder CO2 fra bygninger, biler og 
vejbelysning, der får strøm, varme og brændstof fra delvist fossile kilder 
som olie og gas. 
 
Igennem de seneste ti år har Furesø Kommune reduceret udledningen af 
CO2 hvert år og i 2018 er reduktionen for hele perioden 49,3 %. Det er 
gennemsnitligt 4,9 % pr. år. I 2018 er CO2 udledningen reduceret med 
0,5 % målt i forhold til 2017.  
 
De forskellige kilder til CO2 er reduceret som vist nedenfor fra 2017 til 
2018. 
 
 Transport udleder 11 % mindre CO2 
 Vandforbrug udleder 5 % mere CO2 
 Strøm fra bygninger udleder 2,5 % mindre CO2 
 Strøm fra vejbelysning udleder 0 % mindre CO2 
 Varme udleder 1 % mere CO2 

 
Transport 
Reduktionen af CO2 fra transport er resultatet af, at kommunen har 
prioriteret grøn mobilitet med både cykler og elbiler.  
 
Kommunen har indkøbt ni nye el-biler og otte hybridbiler i 2018. Bilerne 
er købt til hjemmeplejen og driftsgården til erstatning af benzindrevne 
biler. 51 af kommunens 60 personbiler er nu el- eller hybridbiler. I 2018 
er der desuden købt en el-truck og en el-gravemaskine til 
Skolelandbruget. Hjemmeplejen har desuden gjort en indsats for at 
mindske kørsel, ved at medarbejderne kører sammen to og to, og endelig 
har 30 medarbejdere i hjemmeplejen været på kursus i at køre mere 
driftsøkonomisk og reducere antallet af skader.  
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Udbetaling af kørselsgodtgørelse er steget med 14 % fra 2017 til 2018. 
Kørselsgodtgørelse udbetales til personalets kørsel i egen bil. Stigningen 
skyldes blandt andet at der er færre biler til rådighed på rådhuset og at de 
eksisterende klimacykler er blevet nedslidte. I 2018 blev de mest slidte 
cykler udskiftet, dette fortsætter i 2019.  
 
”Klimacyklerne” er de cykler, som Furesø Kommune stiller til rådighed 
for medarbejderne, så de kan udskifte bil eller offentlig transport med en 
cykeltur. I 2018 har de 120 klimacykler kørt 66.000 km, hvilket er 2.000 
km mere end i 2017. Da klimacyklerne erstatter bilkørsel eller kollektiv 
transport giver det er CO2 reduktion på 11 tons. 
 
Samlet set er CO2 udledningen fra transporten reduceret med 11 % 
 
Vand 
Vandforbruget udledte fem procent mere CO2. Det skyldes overvejende 
at det var en meget varm sommer i 2018 og at der produceres væsentligt 
flere portioner mad i køkkenet på Plejecenter Lillevang. Samtidig var der 
i 2016-2017 stort fokus på, at alle vandspild fra løbende toiletter, 
vandhaner og lignende blev stoppet med det samme. Det fokus har ikke 
været helt så tydeligt i 2018, og derfor ses med det samme en tydelig 
negativ effekt. På Rådhuset er der gjort klar til, at der kommer regnvand i 
toiletterne, dette var dog ikke tilsluttet i 2018. 
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Miljø- og klimaambassadører 
I Furesø Kommune er alle ledere på kommunens arbejdspladser udnævnt 
som miljø og klimaambassadører, og skal reducere udledningen af CO2 
med 2 % om året. 
I de bygninger, hvor kommunens miljø- og klimaambassadører har lavet 
kampagner og andre indsatser for at reducere det overflødige forbrug af 
el, vand og varme, er reduktionen på henholdsvis: 
 
 Strøm 3,7 % 
 varme 3,4 % 

Beregningerne er lavet for de bygninger der ikke har fået tekniske 
forbedringer. 
 

 
 
Den tekniske indsats og indsatsen for klimarigtig adfærd har reduceret 
udgiften til el, vand og varme med ca. 3 mio. kr. sammenlignet med 2012 
korrigeret for prisudvikling. 
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Natur og Miljø Afdelingen  
Furesø Kommune  
Stiager 2 
3500 Værløse 
 

Udgivet: 2019  

Elever på undervisningsbesøg på Stengården, hvor de lærer om økologi i 
praksis som led i skolehaveforløb. 
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