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VELKOMMEN! 

 

Klimaproblematikken er et væsentligt indsatsområde for kommunerne i 
mange år fremover. Der er store udfordringer, men der er også stort 
potentiale for at spare penge, finde på nye løsninger og skabe nye 
arbejdspladser på grønne betingelser. Furesø Kommune har udarbejdet 
denne Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012. 

Kommunens mål er at blive 100 % baseret på vedvarende energi og at 
reducere udledningen af CO2 og øvrige drivhusgasser fra Furesø Kommune. 
Midlerne er trinvist at overgå til forsyning med vedvarende energi og 
løbende at nedbringe energiforbrug til el, varme og transport samt at 
nedbringe vareforbrug. 
 
Klimaplanen retter sig både mod kommunens egen virksomhed og mod 
borgere og erhvervsliv. En nødvendig begrænsning af klimabelastningen 
kan kun ske, hvis både borgere, erhvervsliv og kommunen gør en indsats og 
arbejder sammen om opgaven. 
 
Klimaplanen var i høring i perioden fra d. 1. oktober til d. 5. november, og i 
denne periode blev der afholdt et velbesøgt borgermøde. Der er indkommet 
mange idéer for forslag, og der var gode debatter i workshops på 
borgermødet. Alle indkomne synspunkter er bearbejdet i en hvidbog for 
høringen og har givet anledning til tilføjelser og præciseringer i planen.  
 
Furesø Kommune er meget glad for den positive og engagerede dialog med 
borgere, foreninger og erhvervsliv og ser frem til en fortsat dialog og et 
fortsat engagement.  
 
 
God læsning! 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Furesø Kommune
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Furesø Kommune vil reducere energiforbruget og satse på vedvarende energi. I 

dette forslag til klimaplan for Furesø Kommune præsenterer kommunen sine mål 

og initiativer for at reducere den lokale udledning af CO2 og øvrige drivhusgasser. 
 

Furesø Kommune har som langsigtet mål at basere sig 100 % på vedvarende 

energi. Furesø Kommune blev i november 2008 klimakommune og indgik 

klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Dermed forpligtede 

kommunen sig bl.a. til at reducere CO2-udledningen fra den kommunale 

virksomhed med 2 % om året frem til 2013. Herefter opstiller kommunen et mere 

langsigtet mål, jf. klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Det er kommunens mål, at klimaindsatsen skal basere sig på sund fornuft, så 

indsatsen giver en klimamæssig og en økonomisk gevinst, både når det gælder 

kommunens egen indsats, og når det gælder borgernes og virksomhedernes 

indsats. Det grønne erhvervsliv skal styrkes, og det er derfor også et mål for 

kommunen, at klimaindsatsen medvirker til at skabe nye arbejdspladser og vækst 

på grønne betingelser.  

 

CO2-udledningen fra den kommunale virksomhed udgør kun 5 % af den samlede 

CO2-udledning i kommunen. Dette viser, at en reduktion af klimabelastningen 

kun kan ske ved, at borgere og erhvervsliv aktivt bidrager i indsatsen. Furesø 

Kommune vil inspirere og på forskellig vis støtte denne proces. For det 

geografiske område opstiller Furesø Kommune med denne klimaplan et nyt mål 

om at opnå en gennemsnitlig CO2-reduktion på mindst 2 % om året i det 

geografiske område. Opfyldelse af dette mål kan kun nås, hvis borgere, 

erhvervsliv og kommunen samarbejder om indsatsen. 

 

Kommunen som virksomhed 
Furesø Kommune prioriterer højt at ”feje for egen dør”, så den kommunale 

virksomhed fremstår som et godt eksempel for private virksomheder og borgere. 

Herved ønsker kommunen at vise vejen frem og signalere og stille sig i front med 

omstilling til klimavenlig teknologi, klimavenlig adfærd og klimavenlig transport. 

 

Furesø kommune vil ved tekniske tiltag og adfærdsændringer reducere 

energiforbruget i kommunen som virksomhed.  

 

På det tekniske område vil kommunen især sætte ind med tiltag, som medfører 

både en energimæssig og en økonomisk besparelse. Omkostningseffektivitet er et 

nøgleord i prioriteringen i kommunens energiinvesteringer. Kommunen vil 

1 MÅL OG STRATEGI  
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primært lægge sin indsats der, hvor de store energiforbrug og dermed de store 

CO2-bidrag findes, der hvor man opnår de største energibesparelser pr. investeret 

krone, og der, hvor kommunen har mulighed for at styre og måle indsatsen. 

 

Det vil sige, at kommunen begynder med ”de lavthængende frugter”, så 

energirenoveringer og energistyringssystemer med kort tilbagebetalingstid 

fremskyndes i forhold til renoveringer med længere tilbagebetalingstid.  

 

På adfærdssiden er kommunen i efteråret 2010 ved at etablere en miljø- og 

klimaambassadørordning, som sætter fokus på og inspirerer brugere af de 

kommunale bygninger til forbedret adfærd. Miljø- og klimaambassadørerne og 

bygningsservicemedarbejderne arbejder sammen om at sætte fokus på 

bygningernes energiforbrug og reduktion heraf.    

 

Furesø Kommune vil også have fokus på mulighederne for at anvende vedvarende 

energikilder til kommunens bygninger. Vedvarende energi er som regel 

investeringstung, men miljø- og klimamæssigt en god idé og samtidig ofte 

økonomisk fordelagtigt, vurderet over en lidt længere årrække. 

 

Furesø Kommune vil reducere transportens bidrag til CO2-udledning i 

kommunen. Derfor igangsætter kommunen blandt andet initiativer, som skal få 

flere medarbejdere op på cyklen eller til at bruge kollektiv transport. Kommunens 

indsats i egen virksomhed er nærmere beskrevet i afsnit 3. 

 

Kommunen som geografisk område - borgere og erhvervsliv 
Borgere og virksomheder er afgørende aktører for at reducere CO2-udledningen 

med mindst 2 % i den geografiske kommune. Forbruget af el og varme i boliger 

og bygninger og udledningen fra transport udgør størstedelen af de samlede 

udledninger. Derfor kan CO2-reduktionen kun gennemføres via en fælles indsats, 

og klimaindsatsen er derfor en fælles opgave for kommunen, borgere, foreninger, 

erhvervsliv og forsyningsselskaber. 

 

Furesø Kommune vil udnytte mulighederne for at nedbringe CO2-udledningen fra 

kommunen som geografisk område via sine muligheder som 

planlægningsmyndighed og via dialog, demonstrationsprojekter og samarbejde 

med borgere, erhvervsliv, foreninger og forsyningsselskaber. Kommunen vil 

inspirere og dele viden og erfaringer via en nyoprettet klimahjemmeside, via 

informationsmøder og ved at støtte op om lokale netværk 

 

Den lokale el- og varmeforsyning er afgørende for at reducere kommunens CO2-

udledning og for en trinvis omstilling til vedvarende energiforsyning. Furesø 

prioriterer derfor samarbejdet med forsyningsselskaberne højt i den fælles 

klimaindsats. Reduktion af energiforbrug og overgang til vedvarende 



KLIMAPLAN  | 6   

energiforsyning forudsætter, at selskaber og kommune indgår aftaler om, hvilke 

mål der skal nås, og hvordan man vil nå dem.  

 
Furesø Kommune er kendetegnet ved at have gode forhold for de bløde 
trafikanter og et velfungerende offentligt transportsystem med både S-tog 
stationer og regionale og lokale busser, der binder kommunen sammen. Det 
øgede fokus på bæredygtighed i transportsektoren åbner yderligere op for, at der 
skabes grobund for nye løsninger. Der er derfor et godt udgangspunkt for at 
udvikle kommunens grønne profil med hensyn til den kollektive trafik og ikke 
mindst brugen af cykler til nær - og lang distancetransport.  

 

De indsatser, som retter sig mod kommunens borgere og virksomheder, er 

beskrevet nærmere i afsnit 4. 

Kommunikation og synlighed 
Furesø Kommune vil synliggøre sin klimaindsats over for borgere, foreninger, 
erhvervsliv og andre interessenter i og udenfor kommunen. Dette omfatter 
formidling af egne indsatser og resultater, samt viden om klima- og 
energirelaterede emner, der kan understøtte videndeling og dialog med og blandt 
borgerne, samt skabe engagement hos borgere, erhvervsliv og foreninger, og en 
stolthed over at være en del af en fælles proces”. 

 

Læring, evaluering og årlig detailplanlægning 
Furesø Kommune vil hvert år evaluere effekten af indsatsen, både kvalitativt og 

kvantitativt, og på basis af opnåede erfaringer korrigere indsatsen og udarbejde en 

handlingsplan for det kommende års indsats i dialog med samarbejdsparterne. 

 

For kommunen som virksomhed vil der hvert år på basis af overvågningen af 

energiforbruget i kommunen blive udarbejdet et CO2 regnskab, som dokumenterer 

effekten af kommunens klimatiltag og kvalificerer grundlaget for at træffe 

nærmere beslutninger om det kommende års handlingsplan.  

 

For borgernes og virksomhedernes bidrag vil evalueringen blive kvalitativ med en 

vurdering af de gennemførte handlinger, dog med jævne mellemrum suppleret 

med CO2-opgørelser for el, varme og transport.  

 

Indsamling af viden og erfaring og læring heraf er nøgleord for kommunen, som 

ser læringsprocessen som en nødvendig forudsætning for at nå det langsigtede 

mål om at basere kommunen på vedvarende energi. Kommunen vil gøre en aktiv 

indsats for at borgere, erhvervsliv, kommune og andre samarbejdsparter kan dele 

viden og erfaring, således at borgerne får bedre mulighed for at handle 

klimarigtigt, og således at klimaindsatsen kan medvirke til at skabe lokale 

arbejdspladser på grønne betingelser.  

På basis af evalueringen vil Furesø Kommune hvert år udpege et fyrtårnsprojekt, 

som kan medvirke til at fokusere det kommende års klimaindsats.  
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Kommunen som virksomhed 
Furesø Kommune udledte 9.600 tons CO2 i 2009 og opfylder hermed sin 

klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening, idet udledningen er faldet 

med lidt over 2 % fra 2008 til 2009.  

 

Udledningen fra den kommunale virksomhed udgør ca. 5 % af udledningen fra 

den geografiske virksomhed. Af figuren nedenfor fremgår det, hvordan CO2-

udledningen fra kommunen som virksomhed er fordelt på sektorer. Udledningen 

fra kommunens indkøb af mad og andre varer er ikke opgjort. 

  

Vejbelysning

10%

Administration / 

kultur

14%

Daginstitutioner

13%

Idræt og Fritid

22%

Pleje og omsorg

3%

Skoler

33%

Transport

5%

 

 CO2-udledning 2009 fra Furesø Kommune som virksomhed fordelt på områder. 

CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed stammer overvejende fra 
bygninger og tekniske elforbrugende anlæg, især skoler og idrætsanlæg som 
bidrager med ca. 55 %. I bilag 1 beskrives regnskabet mere detaljeret. 

 

Kommunen vil med de kommende års regnskaber tage stilling til, om der kan 

medtages flere aktivitets- og forbrugsområder, f.eks. madvarer og forbrug og en 

række aktiviteter, som kommunen indirekte står for, f.eks. bortledning og 

behandling af spildevand, indsamling af affald, offentlig bustrafik og 

handikapkørsel. 

 

2 CO2-REGNSKABER - STATUS 2009 
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Kommunen som geografisk område - borgere og virksomheder 
Den samlede CO2-udledning i Furesø Kommune i 2009 er beregnet til knap 

370.000 tons CO2-ækvivalenter eller 9,8 tons pr. indbygger i kommunen. CO2-

udledningen i Furesø Kommune er uden forbrug af madvarer og andre varer 

beregnet til 227.000 tons eller ca. 6 tons pr. indbygger pr. år og er af samme 

størrelsesorden som f.eks. Høje Tåstrup (6,2), Hvidovre (7,2), Lyngby Taarbæk 

(8,3) samt Allerød (ca. 8).  

 

Udledningens fordeling på el, varme, transport og varer fremgår af figuren 

nedenfor. 

 

El

19.1%

Fjernvarme 

8.7%

Individuel 

opvarmning

11.3%

Transport 

21.1%
Opløsnings-

midler

0.2%

Landbrug

0.4%

Areal-

anvendelse

0.3%

Mad

14.8%

Andet forbrug

24.0%

 
CO2-udledning fra Furesø Kommune som geografisk område fordelt på 

hovedsektorer. 

 
CO2-udledningen fra Furesø Kommune er fordelt nogenlunde ligeligt på el, varme 

og transport, som tilsammen udgør ca. 60 % af den samlede udledning fra 

kommunen. CO2-udledningen i forbindelse med forbrug af mad og andre varer 

skønnes at udgøre ca. 40 %. I bilag 2 beskrives regnskabet mere detaljeret. 
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3  KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED - INITIATIVER 
 

Ca. 5 % af CO2-udledningen fra Furesø Kommune som geografisk område 

kommer fra den kommunale virksomhed. Kommunen giver, trods den beskedne 

andel, den kommunale virksomhed særlig fokus, fordi kommunen ønsker at feje 

for egen dør og stille sig i front med omstilling til klimavenlig teknologi, 

klimavenlig adfærd og klimavenlig transport. 

Initiativer i den kommunale virksomhed 
I det følgende præsenteres igangværende og planlagte klimainitiativer for Furesø 

Kommune som virksomhed. 

 

Energibesparelser i kommunens bygninger - ni nye projekter igangsættes nu  

Næsten 85 % af kommunens CO2-belastning stammer fra kommunens bygninger, 

og det er også her mulighederne for at reducere forbruget er størst. Kommunes 

bygninger er blevet energimærket med udgangen af 2009. I de 78 energimærkede 

ejendomme er der fundet energispareprojekter med et samlet investeringsbehov 

på ca. 17 mio. kr., hvor den gennemsnitlige tilbagebetalingstid er på ca. 5 år - en 

god forretning og sund fornuft, hvor klima og økonomi spiller sammen. De 

foreløbige erfaringer med den praktiske energirenovering tyder på, at der er 

yderligere besparelsespotentiale i forhold til det, som energimærkningen i første 

omgang har peget på. 
 

 

CO2-reduktionsmål for Furesø Kommune som virksomhed: 
 
Furesø Kommunes mål for den kommunale virksomhed er at 
reducere CO2-udledningen med 2 % pr. år frem til 2013. Herefter 
opstiller kommunen et mere langsigtet mål, jf. klimakommuneaftalen 
med Danmarks Naturfredningsforening.  
 
Furesø Kommune evaluerer indsatsen én gang årligt, kvantitativt med 
fremlæggelse af et regnskab, samt kvalitativt ved en vurdering af de 
gennemførte handlinger. På basis af evalueringen justeres og 
detailplanlægges det kommende års indsats.  
 



KLIMAPLAN  | 10   

Kommunen sætter nu projekterne i værk i prioriteret rækkefølge, så der til en 
begyndelse fokuseres på energibesparelser, hvor der ud over CO2-reduktion er 
økonomiske besparelser at hente inden for en kortere tidshorisont. I 2010 
besluttede Furesø Kommune at gennemføre ni store renoveringsprojekter med 
færdiggørelse senest i 2011 og med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 
2½ år.  
 

Klimatiltag på Furesø Kommunes bygninger i 2010 og 2011 
 

Solvangskolen, nyt naturgasfyr * 155 tons 

Hareskovhallen, belysning og ventilation 67 tons 
Syvstjerneskolen, efterisolering af loft, kælder og facade 25 tons 

Søndersøhallen, belysning 26 tons 
Farum Svømmehal, styring af ventilation 14 tons 

Furesøbad, nyt naturgasfyr 11 tons 

Belysning, tværgående projekt 138 tons 

Udfasning af elvarme, tværgående projekt 71 tons 
Varme, tværgående projekt 57 tons 
Samlet besparelse 564 tons 

 
* mulighederne for at konvertere til fjernvarme undersøges først 

 
 
Furesø Kommune forventer alene med tiltagene at opfylde sin aftale med 
Danmarks Naturfredningsforening i hele perioden. Projekterne er beregnet at 
bidrage med en samlet besparelse på 564 tons CO2 årligt med fuld virkning fra 
2012, hvilket svarer til 6 % af den samlede CO2-udledning fra den kommunale 
virksomhed. 

 

Kommunen har imidlertid større ambitioner end aftalen forpligter til. Derfor er 

kommunen ved at planlægge flere renoveringsprojekter både i 2011 og 

kommende år. Samtidig sætter kommunen ind på en række andre klimaområder, 

blandt andet vedvarende energi, medarbejderadfærd og transport.  

 

Vedvarende energi - handling og indhentning af erfaring og viden 

Furesø Kommune har fokus på mulighederne for at anvende vedvarende 

energikilder i kommunens bygninger. Ved nybyggeri og renoveringsprojekter 

undersøger kommunen, om det er lønsomt at investere i alternativ energi – såsom 

solfangere til at producere varme og varmt vand. Ved bygningsrenovering, hvor 

varmeanlæggene ændres væsentligt, sikres det, at anlægget under alle 

omstændigheder senere kan udbygges med jord- og/eller solvarmeanlæg. De 

budgetmæssige forudsætninger spiller en central rolle ved vurdering af, hvilke 

mulige energiprojekter der kan realiseres og på hvilket tidspunkt.  

 

Den indhentede viden og erfaring vil blive kommunikeret og delt med 

kommunens erhvervsliv og borgere via hjemmeside, møder m.v. 
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Klima og undervisning 

Furesø Kommune ønsker at afprøve vedvarende teknologiløsninger og vil bl.a. 

undersøge mulighederne for at etablere en vindmølle, der skal drive pumpen på 

Lyngholmskolens jordvarmeanlæg.   

 

Den fortsatte udbygning af vedvarende energi på Lyngholmskolen er et 

fyrtårnsprojekt for klimaarbejdet i Furesø Kommune, som vil være velegnet som 

udgangspunkt for klimaundervisning, samtidig med at det er synligt for 

kommunens borgere og indbyder til dialog og vidensdeling. I dette projekt 

integrerer kommunen energibesparelser, formidling af viden om klimaproblemer 

og teknologiske og adfærdsmæssige løsningsmuligheder. 

 
Den Grønne Karavane er de seneste år "rejst igennem" 3.-6. klasserne på 
kommunens skoler, én skole om året. Elever og lærere arbejder over tre dage med 
en række miljøaspekter. Eksempelvis kan eleverne vælge at arbejde med 
klimavenlig mad, miljøløb, måle energiforbrug eller bygge fuglekasser og plante 
træer. Miljødagene slutter med en miljødebat med et ekspertpanel. Ud over at 
eleverne får viden om miljø, giver karavanen inspiration til skolens videre 
arbejde med miljø- og klimaemner. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbejderadfærd – udpegning af miljø- og klimaambassadører 

I august/september 2010 udpegede Furesø Kommune miljø- og 
klimaambassadører på skoler, idrætsanlæg, biblioteker, rådhuse, kulturhuse og 
Driftsgården. Miljø- og klima-ambassadørordningen skal sikre, at der på 
kommunens arbejdspladser er en ildsjæl, der inspirerer kolleger og brugere af 
bygningen til miljø- og klimarigtig adfærd. Det er målet, at ordningen skal 
reducere energiforbruget i kommunens bygninger med 1 % årligt.  
 
De arbejdspladser, som opnår de bedste resultater vil blive belønnet ved 
præmieoverrækkelser, og kommunen vil skabe synlighed om de særligt gode 
ideer og resultater, både internt i kommunen og udadtil i lokale medier. 
Præmieringen og den positive omtale skal medvirke til give ledere og 
medarbejdere incitament til i højere grad at tage ansvar for at optimere eget og 
enhedens ressource- og energiforbrug og tage ansvar for, at alle typer af spild 
bliver mindst mulig. Som eksempel er det vigtigt, at medarbejderne husker at 
slukke IT-udstyr, så computere, kopimaskiner m.v. kun er tændt, når der er brug 
for det. 

 
Den grønne Karavane  
kommer i 2010 på  
Lille Værløse Skole 
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I efteråret 2010 bliver miljø- og klimaambassadørerne præsenteret for Keep 
Fokus, hvor de kan aflæse forbrug af el, vand og varme i den bygning, hvor de 
arbejder. På baggrund af forbruget og miljø- og klimaambassadørens viden om, 
hvordan bygningen bruges, opstilles mål for, hvor meget forbruget af el, vand og 
varme skal reduceres, samt hvilke andre miljø- og klimaaktiviteter, der skal 
igangsættes. Miljø- og klimaambassadørerne præsenteres løbende for udviklingen 
i deres forbrug i månedlige rapporter om de enkelte enheder.  
 
Miljø- og klimaambassadørernes arbejde understøttes med ideer, nemme 
løsninger, informationsmateriale, teknisk el-besparende udstyr, samt mindre 
kampagner og temadage.  
 
ERFA-grupper etableres med henblik på at skabe et forum for 
erfaringsudveksling. Miljø- og klimaambassadørernes ERFA-grupper skal være 
permanente. 
 
 

Vejbelysning - indsatsen fortsætter  

Furesø Kommune har i årene 2005-2009 erstattet luftledningerne med kabler til 

vejbelysningen, og vejbelysningen er samtidig blevet renoveret i størstedelen af 

kommunen. Dette har givet en væsentlig besparelse i energiforbruget, og alene fra 

2008 til 2009 blev CO2-udledningen fra vejbelysningen reduceret med 94 tons, 

svarende til knapt 9 %.  

 

Indsatsen med at nedbringe strømforbruget til vejbelysning fortsætter de 

kommende år. I 2011 udskiftes der knapt 300 armaturer, og dette forventes at 

medføre  CO2-reduktion på 6,5 tons årligt. Desuden arbejder kommunen på at 

etablere to forsøgsområder i 2011 for at undersøge effekten af at slukke eller 

sænke vejbelysningen om natten, både med henblik på 

energibesparelsespotentialet og effekten på oplevet tryghed og trafiksikkerhed. 

Der er et stort besparelsespotentiale i at slukke eller dæmpe vejbelysningen om 

natten. Hvis 40 % af belysningsanlæggene slukkes mellem kl. 1 og kl. 5 om 

natten, kan der påregnes en årlig CO2-besparelse på omkring 140 tons.  

 

Kommunen vurderer fortløbende mulighederne for anvendelse af de nyeste 

energibesparende teknologier til belysning.  

 

 

 

 

 

 

 

Furesø kommune udskifter armaturer i 2011 og sparer 6,5 ton CO2/år 

 

Furesø Kommune eksperimenterer med energibesparelser i vejbelysningen 

med ændret drift og nyeste energibesparende teknologi.  
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Kommunal transport - mindre brændselsforbrug og flere cykler 

Flere medarbejdere skal op på cyklen, og kommunes bilkørsel skal begrænses.  

Kommunen vil gennemgå mulighederne for at reducere sit eget forbrug af fossile 

brændsler. Det skal ske ved en løbende udskiftning af kommunens køretøjer til 

mere energieffektive og miljøvenlige transportformer, f.eks. anvendelse af el-

cykler og el-scootere til tilsyn, mere energieffektivt maskinel i driften, samt en 

reduktion i antal kørte kilometer. Kommunen har i flere år brugt benzin og diesel 

med 5% biobrændstof. Med henblik på at energioptimere den kommunale 

transport vil Furesø Kommune i efteråret 2010 analysere kommunens samlede 

kørselsforbrug og kortlægge mere detaljeret, hvordan og til hvad de kommunale 

køretøjer anvendes.  

 

Som et alternativ til bilkørsel har kommunen afprøvet el-cykler i den kommunale 

administration i maj 2010, og der er i første omgang blevet købt to el-cykler. 

Kommunen vurderer, at el-cyklerne giver en CO2-reduktion på 0,4 tons i 2010, 

ved at erstatte tilsvarende kørte kilometer i bil. Det forventes, at antallet af el-

cykler vil stige i fremtiden, idet ordningen formodentlig kan udbredes til flere 

arbejdspladser i kommunen. Det forventes endvidere, at brugen af almindelige 

cykler vil kunne øges på de kommunale arbejdspladser, efterhånden som 

kommunen sætter mere fokus på grøn mobilitet.  

 

 

 

 

 

 

Ud over den positive effekt på CO2-udledningen er der flere undersøgelser, der 

viser, at cykling giver forøget livskvalitet, færre sygedage og længere liv. 

Ordningen stemmer således godt overens med kommunens sundhedspolitik.  

 

Kommunalt indkøb og vareforbrug 

Furesø Kommune vil styrke det klimamæssige aspekt i sin indkøbspolitik og vil i 

første omgang sætte særligt fokus på energirigtige indkøb, der samtidig giver en 

økonomisk driftsbesparelse. Det vurderes imidlertid, at der er et potentiale i at 

optimere forbruget i kommunen som virksomhed, ikke kun som en direkte 

konsekvens af indkøb af energibesparende teknologi, men også ved at analysere 

de kommunale forbrugsmønstre, at reducere dem og gøre dem ”grønnere”.   

 

 

  

 

 

 

Kilde:  Partnerskab for offentlige grønne indkøb, www.groenneindkoeb.dk/erfaringer  

Kommunen arbejder for øget brug af cykler og kollektiv transport i den 

kommunale administration  

 

Der er store besparelser ved at købe energieffektivt IT-udstyr. Målinger har vist, 

at udskiftning af 20 gamle pc´ere giver en årlig besparelse på ca. 1100kr og en 

årlig CO2-reduktion på ca. 330kg/år 
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Netværk og tværkommunale samarbejder 

Furesø Kommune prioriterer at skabe samarbejde og dynamik i klimaarbejdet, og 

Furesø kommune har som en lille kommune store fordele af at indgå i netværk og 

deltage i forskellige fora, hvor klima drøftes. Furesø Kommune deltager aktivt 

bl.a. i følgende:  

 

• Region Hovedstaden, bl.a. om klimatilpasning, CO2-kortlægning og 

transport,  

• Klimakommunenetværket, der er etableret af Danmarks 

Naturfredningsforening, 

• Netværk Cogita, som er et netværk, hvor mere end 70 kommuner deler 

erfaringer,  

• Cykelsuperstisamarbejdet, som er et samarbejde mellem 18 kommuner i 

Storkøbenhavn og Region Hovedstaden om at etablere et net af cykel-

superstier for pendlere i Storkøbenhavn, dvs. cykelstier, der er særligt 

indrettet til at cykle hurtigt,  

• Gate 21, som er et samarbejdsforum med fokus på at skabe markante 

projekter på energi, klima og miljøområdet gennem strategiske 

partnerskaber mellem det offentlige, det private erhvervsliv og 

forskningsinstitutioner.  

• RCE - Denmark, Regional Centre of Expertise. som er et center, der 

arbejder for uddannelse for bæredygtig udvikling, og som er tilknyttet FN.  
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Fra Furesø Kommune som geografisk område bliver der udledt ca. 20 gange så 

meget CO2 som fra den kommunale virksomhed. Der er derfor afgørende, at 

borgere og virksomheder medvirker i klimaindsatsen, hvis der skal ske en 

reduktion. Furesø Kommunen ønsker at støtte op om borgernes og 

virksomhedernes indsats. 

 

Furesø Kommune styrer efter et mål om på lang sigt at blive 100 % forsynet med 

vedvarende energi.  

 

Furesø Kommune opstiller desuden et nyt mål med denne klimaplan, som på 

kortere sigt retter sig mod at reducere udledningen af CO2 fra kommunens 

geografiske område med gennemsnitligt 2 % årligt.  

Danmark og dermed de danske forsyningsselskaber har forpligtet sig til at anvende 

større og større mængder vedvarende energi i energiproduktionen. Dette forventes 

i sig selv at begrænse kommunens udledning med i størrelsesordenen 1 %. 

Herefter skal borgere og virksomheder sammen med kommunen begrænse 

udledningen med yderligere 1 % for at nå det opstillede mål. Det svarer til, at 

belastningen fra el, varme og transport skal nedbringes med 2.300 tons CO2 årligt, 

dels ved hjælp af energibesparelser og dels ved skift til mindre forurenende 

energiformer og vedvarende energi.  

 

4  BORGERE OG VIRKSOMHEDER - INITIATIVER  

CO2-reduktionsmål for Furesø Kommune som geografisk område: 
 
Furesø Kommunes mål for kommunen som geografisk område er 
gennemsnitligt at reducere udledningen af CO2 med gennemsnitligt 
mindst 2 % om året.  
 
Furesø Kommune evaluerer indsatsen én gang årligt med en 
kvalitativ vurdering af de gennemførte handlinger, og en kvantitativ 
vurdering for de områder, hvor det er muligt at fremlægge 
regnskaber/tælling o.l. Frekvensen for kvantitative vurderinger 
bestemmes efter en nærmere vurdering af datatilgængelighed.  
 
På basis af evalueringen justeres og detailplanlægges indsatsen for de 
kommende år.  
 
På basis af evalueringen udpeges det kommende års fyrtårnsprojekt 
for klimaindsatsen. 
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Initiativer 
I det følgende præsenteres kommunens igangværende og planlagte klimainitiativer 

for at medvirke til at begrænse klimabelastningen fra borgere og virksomheder.  

Udarbejdelse af en ny strategisk energiplan  

Furesø Kommune har som en af landets første kommuner besluttet at udarbejde en 

strategisk energiplan. Planen forventes færdig i 2010. 

Den strategiske energiplanlægning afløser varmeplanerne fra 1980’erne. Via den 

strategiske energiplanlægning ønsker kommunen at udvikle et fleksibelt og 

energieffektivt energiforsyningssystem, således at mulighed for omstilling til mere 

vedvarende energi og energibesparelser udnyttes bedst muligt.  

 

Den strategiske energiplan vil omfatte en analyse af de muligheder, som 

kommunen har for at frigøre sig fra fossile brændsler på længere sigt. I 

planlægningsprocessen samarbejder kommunen med forsyningsselskaberne. Der 

er tilrettelagt en tæt proces med borgerinddragelse, bl.a. via Miljørådet, og der 

bliver holdt et borgermøde og gennemført en høring af udkastet til planen, idet 

borgernes medvirken til omstillingen er central for planens succes med 

kommunens omstilling til vedvarende energi.  

 

Planen skal fremme kommunens langsigtede mål om at frigøre sig helt fra fossile 

brændsler og give mulighed for energibesparelser, blandt andet ved at give større 

fleksibilitet i energiforsyningen og give borgere og virksomheder bedre mulighed 

for at etablere egen energiforsyning baseret helt eller delvist på vedvarende 

energikilder: Solfangere, solceller, varmepumper, jordvarmeanlæg mv. 

 

Den strategiske energiplanlægning rækker ud over kommunens grænser, og 

overvejelser om samarbejde med nabokommuner og på regionalt plan indgår i 

arbejdet.  

  

Tæt samarbejde med forsyningsselskaber  

I forbindelse med klimaindsatsen har kommunen indgået et samarbejde med 

fjernvarmeselskaberne med målsætning om at udvikle forsyningen i retning mod 

vedvarende energi og fremme energibesparende initiativer i boliger. Dette 

omfatter samarbejde om den strategiske energiplanlægning, hvor 

fjernvarmeselskabernes viden om forsyningen indgår som et væsentligt element. 

Endvidere er kommunen og forsyningsselskaberne gået sammen om at foretage en 

detaljeret undersøgelse af mulighederne for at anvende solvarme og geotermi i 

forsyningen. Denne undersøgelse rækker ud over kommunens grænser, da både et 

større solvarmeanlæg og et geotermianlæg med fordel kan forsyne et større opland 

end Furesø Kommune. Geotermisk varme er en metode, hvor der hentes varmt 

vand op af kommunens undergrund via meget dybe boringer. Da der kun bruges el 

til at pumpe det varme vand op af undergrunden, kan geotermisk varme være helt 

CO2-neutral, hvis el-produktionen er baseret på vedvarende energi.  
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Fjernvarmeselskaberne og andre forsyningsselskaber har allerede en række tiltag i 

gang for at få brugerne til at spare på energien, og de giver i denne forbindelse 

tilskud til rådgivning og/eller renoveringsarbejder, der fører til energibesparelser. 

Fjernvarmeselskaberne tager i denne forbindelse fat i de kunder, der har unormalt 

store energiforbrug, eller kunder, hvor man vurderer, at kundens system ikke 

drives optimalt.  

 

Furesø Kommune vil samarbejde med forsyningsselskaberne om at udvikle denne 

mulighed og synliggøre for borgerne, hvordan der kan spares på energien og 

omlægge forsyningen til mere vedvarende energi, samtidig med at der kan opnås 

tilskud til en varig nedsættelse af varme- og el-regningen.  

 

Energibesparelser og innovation i erhvervslivet  

Erhvervslivet i Furesø Kommune er en væsentlig aktør for kommunens indsats for 

at nå målsætningen om at reducere energiforbrug og CO2-emission, samt medvirke 

til overgang til vedvarende energi. Furesø Kommune vurderer, at der er et stort 

potentiale i erhvervsvirksomhederne, både til energibesparelser i bygninger og 

processer, samt udvikling af grønne teknologier. Furesø Kommune vil gerne 

understøtte dette potentiale og kommunen er derfor ved at formulere en 

erhvervspolitik ” Et stærkt og grønt erhvervsliv”. Kommunens vision er, at Furesø 

Kommune skal være en kommune med grønne erhverv.  

 

Furesø kommune har i samarbejde med det lokale erhvervsliv i foråret 2010 

oprettet et Erhvervskontaktudvalg bestående af medlemmer fra de lokale 

erhvervsforeninger, samt politikere og organisationer. Fokus på klimaindsatsen i 

relation til erhvervslivet vil blive centreret om følgende tiltag:  

• Reducere energiforbrug 

• Udvikle nye løsninger på klimaproblemer 

• Skabe og tiltrække virksomheder og arbejdspladser indenfor grønne erhverv 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Økonomi- og erhvervsministeriet 

 

Hvad er grønne erhverv? 
I Økonomi- og erhvervsministeriets definition af Grønne væksterhverv skelnes der mellem 

direkte og indirekte grønne væksterhverv.  

De direkte grønne væksterhverv: 

Virksomheder, der producerer og udvikler miljø- og energiteknologier, som ved deres 

anvendelse enten er  

- miljøforbedrende, fx katalysatorer, partikelfiltre, vandrensning (spildevand) 

- er mere ressourceeffektive end sammenlignelige produkter, fx A++ køleskabe, 

energieffektive pumper, vindmøller, isolerede rør 

-afbøder effekterne af klimaforandringerne og anden miljøbelastning, fx desalination, 

vandrensning (drikkevand), mv. 

De indirekte grønne væksterhverv: 

Det brede erhvervsliv, der øger ressourceudnyttelsen ud fra et bundlinjeperspektiv. Det er 

virksomheder, der implementerer ressourceeffektiviserende tiltag eller som på anden vis 

reducerer deres ressourcespild. 

Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet 
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Reducere energiforbrug 
Energibesparelser i erhvervslivet vil blive en del af Furesø Kommunes kommende 

erhvervspolitik. Kommunen vil i samarbejde med Erhvervskontaktudvalget lægge 

op til formidling af viden om energibesparelser og deraf afledte økonomiske 

besparelser. Samarbejdet kan bestå i afholdelse af møder med relevante 

foredragsholdere, der demonstrerer teknologier og metoder til reduktioner, 

økonomiske beregninger over omkostninger og besparelser, viden om mulige 

fonde til finansiering af indsatsen,  samt fremvisning af de resultater, som Furesø 

Kommune selv har opnået i sin indsats med at reducere kommunens 

energiforbrug.  

 

Kommuner, der har gjort en stor indsats på dette område, har givet Furesø 

Kommune adgang til en række redskaber, som kan anvendes til samarbejdet med 

kommunens erhvervsliv. Dette omfatter eksempelvis en it-platform med 

vejledninger i energibesparelser rettet mod forskellige typer af virksomheder, 

systemer og regler for konsulentbistand. Center for Energibesparelser har også 

informationsmaterialer til en sådan indsats.  

 

Nye løsninger – innovation 
Der er en stor forventning til, at de kreative og innovative løsninger på 

klimaudfordringen kan skabe vækst i dansk erhvervsliv. Furesø Kommune vil 

gerne være del af dette, og kommunen vil deltage i netværk og formidle viden for 

at inspirere virksomheder i lokalområdet. Dette kan ske ved at understøtte 

netværksdannelse og formidling af viden mellem virksomhederne om grøn 

teknologi. Endvidere vil kommunen gerne indgå i offentlig-privat partnerskab, 

hvis der skulle vise sig muligheder herfor, ved f.eks. at afprøve ny teknologi til 

energibesparelser på kommunens bygninger.  

 

Konkret har kommunen meldt sig ind i Gate 21 samarbejdet. Formålet med Gate 

21 samarbejdet er at skabe markante projekter på energi, klima og miljøområdet 

gennem strategiske partnerskaber mellem det offentlige, private 

erhvervsvirksomheder og forskningsinstitutioner. I samarbejdet deltager flere 

kommuner og en række større virksomheder og forskningsinstitutioner. Furesø 

Kommunes interesse er netop spændingsfeltet mellem det private erhvervsliv og 

det offentlige som potentiel aftager af nye klimarigtige produkter, som gerne kan 

udvikles i et fællesskab. Dette vil vi som lille kommune ikke have styrke til at 

gøre selv i større omfang, og derfor er Gate 21 en god platform at arbejde ud fra.  

 

Furesø Kommune er medlem af netværket Copenhagen Cleantec Cluster – CCC -  
og vil formidle viden fra CCC til lokale grønne virksomheder. CCC er et netværk 
for fremtidens grønne løsninger. CCC samler og koordinerer de mange initiativer, 
net, forskningsprogrammer, testfaciliteter og internationale 
afsætningsmuligheder, der er i Danmark. Furesø Kommune vil undersøge 
muligheden for at etablere et samarbejde om et konkret projekt mellem 
virksomheder i Furesø Kommune og Copenhagen Cleantech Cluster.  
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Nye virksomheder og arbejdspladser indenfor grønne erhverv 
Et vigtigt aspekt i den erhvervsrettede klimaindsats er selvfølgelig, at der gerne 
skulle skabes flere arbejdspladser i kommunen. Kommunen vil have fokus på 
mulighederne for, at en del af den forventede vækst i grønne erhverv medfører 
arbejdspladser i Furesø Kommune. Kommunen vil først og fremmest gennem en 
basal erhvervsservice af høj kvalitet styrke erhvervslivet og de grønne erhverv. 
En vigtig del af denne erhvervsservice er bred oplysning, sparring, rådgivning, 
inspiration, samarbejdspartnere og hjælp til netværksdannelse.  Furesø Kommune 
vil på længere sigt udvikle en mere fokuseret erhvervsservice og 
erhvervsudvikling med projekter, der fremmer innovation og løsninger indenfor 
klima og miljø. En fokuseret indsats skal rettes mod de grønne erhvervsbrancher 
og -klynger, der er i kommunen, og som understøtter erhvervspolitikkens vision 
om at tiltrække grønne erhverv.  
 
Kommunen vil udvikle et overblik over og et kendskab til de grønne erhverv i 
kommunen.  I en tæt dialog med disse virksomheder skal der ske en identificering 
af behov og mangler i deres værdikæde. På den baggrund skal der tages kontakt 
til relevante virksomheder, der kan bidrage til den grønne klynge og til 
kommunen i form af vækst og beskæftigelse.  
 
På Flyvestationen Værløse skal der udvikles en ny erhvervsklynge for test og 
afprøvning af grønne teknologier, fx indenfor transportområdet eller oprensning 
af jordforureningen på Flyvestationen. I de øvrige større byudviklingsprojekter 
for Farum Erhvervsområde, og Bybækgrunden i Farum skal grønne erhverv 
tænkes ind i udvikling af byområderne og i plangrundlagene.  
 

Klimavenlige kommune- og lokalplaner 

Kommuneplanen fastlægger arealanvendelsen og arealudviklingen, hvilket har 

betydning både for reduktion af klimapåvirkning og for klimatilpasning. Furesø 

Kommune arbejder bl.a. med fortætning af stationsnære områder – dvs. med 

placering af boliger og andre byfunktioner i de centrale dele af byerne. Hermed 

minimeres transportbehovet, og cykling og kollektiv trafik bliver et muligt 

alternativ til bilen. 
 
Kommuneplanen omfatter desuden klima-relevante emner, f.eks. bymønster, 
kollektiv trafik, trafikplanlægning, herunder overflytning af biltrafik til 
cykeltrafik, lokalisering af arbejdspladser, lokalisering af grønne områder, 
vådområder, skovrejsning mv. 
 
Der skal i løbet af 2010 og 2011 udarbejdes en strategi for 
kommuneplanlægningen. Strategien skal offentliggøres inden udgangen af 2011. 
Med den kommende planstrategi og kommuneplan vil den fremtidige 
arealudvikling blive analyseret og planlagt under hensyn til den klimamæssige 
sammenhæng. Desuden vil arealernes optag eller afgivelse af drivhusgasser samt 
følsomhed over for ekstrem-regn vil blive vurderet. Der vil i den fysiske 
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planlægning også blive arbejdet videre med mulighederne for at aflede regnvand 
lokalt, f.eks. via grønne tage, faskiner og eventuel nyetablering af småsøer. 

 

Planloven giver mulighed for at stille krav om lavenergibyggeri. Furesø 

Kommune udnytter denne mulighed i lokalplanlægningen, hvor der som 

udgangspunkt stilles krav om, at byggeri opføres som lavenergibyggeri.  

 

Klimahjemmeside - én blandt mange kommunikationsindsatser  

Furesø Kommune prioriterer at formidle de gode historier og dele erfaringer med 
borgere og virksomheder højt. En ny klimahjemmeside vil være en central 
kommunikationskanal, men kommunen vil også kommunikere gennem den 
lokale presse og andre kanaler. 
 
Borgere, virksomheder, medarbejdere og foreninger skal have let adgang til 
oplysninger om klima. Furesø Kommune vil gøre det nemmere for borgere at 
overvinde barrierer, så energiforbruget i boligerne bliver reduceret, samtidig med 
at der opnås bedre komfort og indeklima. Derfor udvikler kommunen en 
klimahjemmeside, som gør det nemt for de forskellige målgrupper at finde gode 
råd om energibesparelser i bygninger, grøn mobilitet og grønne vaner. 
Hjemmesiden skal både handle om klimaforebyggelse og klimatilpasning. Siden 
vil derfor f.eks. også indeholde gode råd til borgerne om at forebygge vand i 
kælderen ved store regnskyl. 
 
Hjemmesiden skal udvikles til at omfatte gode idéer fra kommunen til borgere og 
fra borger til borger. 
 
Fra hjemmesiden vil der være nyttige links til andre relevante hjemmesider, så 
information og viden kan deles på en nem måde. 
 

Energibesparelser i boliger - samarbejdsprojekter med borgerengagement  

Kommunen ser store muligheder i at inddrage borgerne i projekter, der inspirerer 

til bl.a. isolering af huse og reduceret el-forbrug. Målet er at få energirenoveret 

den eksisterende boligmasse og tilføre viden og arbejde til erhvervslivet. 

 

I første omgang fokuserer Furesø Kommune på en proces i samarbejde med 

forsyningsselskaberne, borgergrupper og erhvervsliv. Der kan udarbejdes en pjece 

om ”nybyg-ombyg-tilbyg-renovering” af private boliger, som evt. kan anvendes til 

uddeling i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Processen skal tilrettelægges, 

således at der sker opbygning af viden hos de involverede parter.  

 

Kommunen vil desuden fremme etablering af lokal vedvarende energi ved at 

hjælpe med at fremme erfaringsudveksling for interesserede parter i klimalaug 

eller klimanetværk.    
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Kommunen vil oprette en pulje, hvorfra borgere, foreninger og andre, der har 

virke i kommunen kan søge mindre tilskud til gode projekter og idéer, der viser 

nye veje til klimaforbedringer, og som har en afsmittende effekt. 

ENERGIRENOVERING af 

boliger fra 1960’er og -

70’erne 

 

 

Billede udlånt af 

Videnscenter for 

Energibesparelse

r i bygninger  

 
På hjemmesiden energisparebolig.dk kan borgerne få vejledning i at skære 
kraftigt ned på udgiften til energi. Ifølge oplysningerne på hjemmesiden kan man 
i de fleste huse årligt spare flere tons CO2 og tusinder af kroner. Et 
solvarmeanlæg kan alene spare klimaet for over 1 ton CO2 om året. 
 

Trafik – fremme af grøn mobilitet 

Målet er at reducere CO2-udledningen, trafikstøj og luftforurening, samtidig med 

at borgernes sundhed styrkes. Midlerne hertil er trafikplanlægning, forbedret 

cykelparkering, mere attraktive cykelstier, trafiktællinger, cykelregnskaber og 

borgerinddragelse mm. Kommunen arbejder med ”grøn mobilitet”, hvor der 

fokuseres på at sikre maksimal og hurtig bevægelighed, men på en bæredygtig 

måde. Der sker i det danske samfund og internationalt en stor udvikling på el-bil-

området. I Klimakommissionens rapport indtager el-biler en større rolle, dels som 

transportmiddel, dels som middel til at oplagre elektricitet. Furesø Kommune vil 

følge udviklingen på el-bil-området nøje, og hvis det bliver muligt, evt. i 

samarbejde med borgergrupper, f. eks. Farum Delebil, vil Kommunen afprøve el-

biler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furesø Kommune fremmer grøn mobilitet ved bl.a. at:  

• kortlægge cykeltransport 

• ansøge om midler fra den statslige Cykelpulje til cykelprojekter 

• samarbejde med andre kommuner om cykling  

• undersøge mulighederne for at afprøve el-biler  
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Senest har kommunen i august 2010 sendt ansøgninger for at få del i midlerne i 

den såkaldte Cykelpulje, som er en statslig pulje til fremme af cyklisme. Den ene 

af ansøgningerne er udarbejdet i samarbejde med Gladsaxe og Københavns 

Kommune for at etablere en cykelsupersti til København, hvilket betyder, at den 

nuværende cykelsti fra Farum til København på Frederiksborgvej og langs 

motorvejen og videre ad Nørrebrogade til Kongens Nytorv kan blive væsentligt 

forbedret. De øvrige ansøgninger omhandler et stort undervisningsprojekt om 

teknologi og innovation i folkeskolen med cyklen som udgangspunkt, 

dataopsamling og online borgerinddragelse om cykling, samt borgerrettede 

aktiviteter og investeringer i cykelstier.  
 

En simpel overslagsberegning viser, at det vil have en væsentlig effekt, hvis 

kommunens borgere erstatter nogle få korte ture i bil med kørsel på cykel, gang 

eller offentlig transport. For at reducere CO2-udledningen fra transport med 1 % af 

transportandelen skal hver Furesø-borger reducere sin bilkørsel med ca. 125 km 

pr. år. Det svarer til, at hver borger 25 gange om året i stedet for bilen skal tage 

cyklen og køre 5 km. (Det forudsættes, at der udledes 164 g CO2 pr. kørt km i bil, 

og at man normalt kører alene i bil).  

 

Kommunen vil medvirke til at flytte transport fra bil til cykel via 

trafikplanlægning, hvor der satses på sikkerhed og behagelighed (ingen huller, 

ingen glasskår, smukke omgivelser), samt oplysning om de sundhedsmæssige 

fordele ved cykling. Kommunen har profileret sig på cykelområdet med 

Lyngholmskolens cykelbus og borgerinitiativet Cykelbussen, 

www.cykelbussen.dk. 
 

 

Ruten for Lyngholmskolens 

cykelbus. 
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Borgmester Ole Bondo 

Christensen, tv., cykler 

sammen med initiativtager til 

www.cykelbussen.dk til den 

internationale 

cyklistkonference Velo-City 

Global 2010.  

 

 
 

Furesø Kommunes Miljødag 2010 

med lidt anderledes cykler. 

 

 

Borgmester Ole Bondo 

Christensen modtages ved 

indgangen til den internationale 

cyklist-konference Velo-City 

Global 2010 af Københavns 

Teknik- og Miljøborgmester Bo 

Asmus Kjeldgaard.  

 

 
  
 

Københavns Kommune har gennemført analyser, der viser, at det giver 

samfundsøkonomiske fordele at cykle. I København er der en samfundsøkonomisk 

nettogevinst på 1,22 kr. pr. cykel-km, mens der er et samfundsøkonomisk netto-

tab på 0,69 kr. pr. bil-km. (Kilde: Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag – 

metoder og cases. Rapport for Københavns Kommune, COWI, december 2009).  

 

Baseret på tallene fra denne analyse vil den samfundsøkonomiske besparelse ved, 

at 20.000 borgere årligt erstatter 25 ture a 5 km med cykling i stedet for bilkørsel, 

være ca. 4,8 mio. kr. – Overslag: 20.000 borgere x 125 km x 1,91 kr. 
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Den kollektive transport er også et vigtigt fokusområde for kommunen, som 

ønsker flere passagerer i busser og tog, og mindre bilkørsel. Bustrafikken skal 

gøres mere fleksibel og tilpasses de tidspunkter, hvor kørselsbehovet er størst. En 

sammenhængende kollektiv trafikstruktur skal også tilbydes borgere, der rejser på 

tværs af kommunegrænser. 

 

Der er væsentlige klimaargumenter for at få flere Furesø-borgere til at tage 

offentlig transport. Som eksempel kan nævnes, at DSB oplyser, at en person, der 

vælger S-tog frem for bil, udleder ti gange mindre CO2. Den kollektive trafik 

kombineret med cykel eller gang fremmer ligeledes sundhed og trivsel. 

 

Affald  – borgerne skal blive bedre til at sortere affaldet 

Et interessant resultat af CO2-regnskabet er, at genanvendelse af især metal, papir 

og pap har så forholdsvis stor indflydelse. Det er beregnet, at det aktuelle genbrug 

i Furesø Kommune reducerer CO2-udledningen med 6.430 tons pr. år, eller 1,7 %.  

 

Kommunen undersøger i 2010 sammen med I/S Vestforbrænding mulighederne 

for at øge genanvendelsen af husholdningsaffald. Indsamling af dagrenovation vil 

blive analyseret med henblik på at fremme frasortering af genanvendelige dele. 

 

Graden af genanvendelse skal øges. Det kan ske ved at borgerne og erhvervslivet 

genbruger mere og bliver bedre til at sortere affaldet. På de kommunale 

genbrugspladser gør spejderne i kommunen en stor indsats ved at drive 

genbrugshusene på de kommunale genbrugsstationer. Spejdernes Genbrug på 

Farum Genbrugsstation har været i drift i mange år, og i efteråret 2010 genåbnes 

Genbrugshuset på Værløse Genbrugsstation. Kommunen vil vurdere muligheden 

for at reducere CO2-udledningen i forbindelse med genanvendelse af metaller, 

papir, pap, glas m.m., så affaldsområdet kan bidrage endnu mere til reduktion af 

CO2. Herudover arbejder kommunen med at reducere energiforbruget til transport 

af affaldet.   

 

Furesø Kommune har i sommeren 2010 indkøbt websitet www.affaldstjek.dk, som 

kan gøre det nemmere for virksomheder at sortere affaldet rigtigt. Kommunen 

udvikler web-systemet som forventes at være klar til brug fra slutningen af 2010. 

Kommunen vil fra 2011 introducere virksomheder for systemet, bl.a. i forbindelse 

med det kommunale miljøtilsyn.  
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Ny regnvandsstrategi – færre kælderoversvømmelser 

Klimaændringer medfører kraftige regnskyl og risiko for oversvømmelser. Furesø 

Kommune har i 2010 udsendt en regnvandsstrategi, som sigter på at modvirke 

oversvømmelser, våde kældre og skader på veje og bygninger.  

 

Borgere og virksomheder opfordres til at håndtere regnvandet på egen grund, 

f.eks. ved at nedsive tagvand, etablere grønne tage, der holder på vandet eller 

opsamle regnvand i bassiner. Tilsvarende har kommunen som mål, at regnvand 

fra de kommunale bygninger og veje på lang sigt skal afskæres fra kloaksystemet 

og  

håndteres lokalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionen er, at regnvand i højere grad ses som en værdifuld ressource, der kan 

indgå som et rekreativt element i by- og landskabsudviklingen.   

 

 
 

Kunst af affald   
 

Furesø Kommune vil 

• kortlægge risikoområderne i kommunen 

• finde de mest omkostningseffektive løsninger og prioritere indsatsen 

under hensyn til behov, lokale forhold, sundhed, økonomi og 

bæredygtighed 

• fokusere på både kendte og nyere måder at aflede og bruge regnvandet på 

• prioritere, at regnvandet anvendes rekreativt i nær- og bymiljøet  

• informere og inspirere borgere, boligselskaber og erhvervsdrivende m.fl. 
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Oversvømmelse af vejareal efter et 

ekstremt regnskyl i 2007.  

 

 

Grønne tage i Farum Midtpunkt. 

Taget tilbageholder regnvand, 

samtidig med at det hjælper med at 

nedkøle huset om sommeren og 

holde på varmen om vinteren. 
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Skemaet på næste side viser CO2-regnskabet for Furesø Kommune som 
virksomhed.  
 
Kommunens CO2-udledning er faldet fra ca. 9.850 tons i 2008 til 9.600 tons i 
2009, svarende til 2,5 %. Dermed har Furesø Kommune i 2009 opfyldt sin 
klimakommuneaftale, som forpligter kommunen til at reducere CO2-udledningen 
med 2 % pr. år.  
 
Der er sket et fald i energiforbruget i kommunens bygninger på 2,6 %, og da 
bygningerne står for ca. 85 % af energiforbruget i kommunen, er dette årsag til den 
største reduktion.  
 
Udledningen fra vejbelysning er reduceret med 8,6 %, fra ca. 1.090 tons til ca. 995 
tons, mens den fra kommunal transport er steget med ca. 15 % fra ca. 415 tons til 
ca. 480 tons. Der er dog formodentlig datafejl for transportoplysningerne i 2008, 
således at den faktiske stigning er mindre. 
 
Bygningerne står for hele ca. 85 % af energiforbruget. Det er derfor helt i tråd med 
resultatet i årets CO2-regnskab, at Furesø Kommune retter en væsentlig indsats 
mod kommunens bygningsmasse.   
 
Der også et potentiale for at reducere CO2-udledningen i vejbelysningen, der står 
for ca. 10 % af den samlede kommunale udledning. Dette sker ved udskiftning af 
gamle armaturer, samt kabellægning, og dette potentiale er forholdsvis let at 
udløse, fordi udskiftningsprocessen og den følgende drift er let at styre. 
 
Den kommunale transport har ikke helt så stort et potentiale for reduktion, idet den 
kun udgør 5 % af den samlede kommunale udledning. Til gengæld vil det være 
meget synligt for både medarbejdere og borgere at gennemføre en reduktion på 
transportområdet. Det kan overvejes, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, men 
resultatet vil være let at måle, og medarbejderne kan medvirke til at opnå målet. 
 
Det er inden for alle de områder, som CO2-regnskabet omhandler, nemlig 
bygningers energiforbrug, vejbelysning og transport, potentiale for reduktioner.  
 

Det skal bemærkes, at det fremlagte regnskab ikke omfatter kommunens forbrug 

af varer. Regnskabet omhandler heller ikke forskellige typer af aktiviteter, som 

kommunen indirekte står for, fx bortledning og behandling af spildevand, 

indsamling af affald, offentlig bustrafik og handikapkørsel. I 

klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er det ikke et krav 

at medtage disse områder, men det kan overvejes at lade dem indgå i fremtidige 

regnskaber.  

BILAG 1 - STATUS FOR CO2-UDLEDNING FRA FURESØ 
KOMMUNE SOM VIRKSOMHED 
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Kvalitetssikring af data er et løbende projekt. Kommunen arbejder med en 

forbedret registrering af forbrug af el, varme og vand via programmet Keep Fokus 

til energistyring. 

 

 

 
Ændringer i CO2-udledning 2008-2009 for den kommunale virksomhed 

CO2 for el og varme kg CO2  Ændring 
tons 
CO2 

Ændring 
% 

Andel af 
total 
CO2 

% 

 2008 2009    

      

Administration/Kultur 1.247.685 1.280.147 32 2,6 13,3 

      

Bolig 18.020 17.310 -1 -3,9 0,2 

      

Daginstitutioner 1.340.465 1.268.616 -72 -5,4 13,2 

      

Idræt og Fritid 2.184.501 2.125.881 -59 -2,7 22,2 

      

Pleje og omsorg 333.663 335.069 1 0,4 3,5 

      

Skoler 3.214.603 3.092.855 -122 -3,8 32,2 

      

I alt bygninger 8.338.937 8.119.877 -219 -2,6 84,6 

      

      

Transport 415.438 479.229 64 15,4 5,0 

      

Vejbelysning 1.088.535 994.640 -94 -8,6 10,4 

      

I alt for kommunen 
som virksomhed 

9.842.910 9.593.747 -249 -2,5 100,0 

      

      

I alt for kommunen 
uden transport 

9.427.472 9.114.518 -313 -3,3 95,0 
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CO2 -udledningen fra Furesø Kommune som geografisk område er opgjort til ca. 

370.000 tons pr. år. Regnskabet er udarbejdet ved hjælp af et beregningsværktøj, 

som Kommunernes Landsforening ( KL) og Klima- og Energiministeriet har 

udviklet. Beregningsværktøjet, kaldet KL-beregneren, indeholder ikke metoder til 

at opgøre CO2-udledning fra vareforbrug, så tal for forbruget i Furesø Kommune 

er opgjort på basis af økonomiske nøgletal.  

 

Figuren nedenfor viser en oversigt over, hvordan forbruget fordeler sig på 

forskellige sektorer, mens skemaet på næste side viser udledningen pr. borger i 

Furesø Kommune. Det ses, at den samlede udledning er på 9,8 tons pr. indbygger 

pr. år. Den del af udledningen, som er beregnet med KL-beregneren, udgør heraf 

ca. 6 tons pr. indbygger pr. år, mens udledning fra mad er beregnet til 1,47 tons pr. 

indbygger pr. år . Endelig er udledningen fra forbrug af varer beregnet til 2,4 tons 

pr. indbygger pr. år. 

 

Samlet CO2-udledning i tons fra Furesø Kommune som geografisk område fordelt 

på hovedsektorer 
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BILAG 2 - STATUS FOR CO2-UDLEDNING FRA FURESØ 
KOMMUNE SOM GEOGRAFISK OMRÅDE 
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CO2-udledning pr. borger pr. år fordelt på sektorer 

Sektor Udledning pr. 
år pr. borger i 
Furesø 
Kommune 

%-fordeling 
af CO2-
udledning 

Beregnings-
metode 

Transport 2,10 t 21 % 
 

El 1,90 t 19 % 
 

Individuel 
opvarmning og 
procesvarme 

1,12 t 11 % 
 

Opvarmning ved 
fjernvarme 

0,87 t 9 % 
 

 
 
 
KL og Klima- 
og Energi-
ministeriets 
CO2-beregner 

I alt,  
ekskl. varer og 
mad 

ca. 6 t   

Varer, ekskl. 
mad 

2,40 t 24 % 
 

Mad 1,47 t 15 % 
 

Skøn over CO2-
udledning fra 
lands-
gennemsnit af 
økonomisk 
forbrug  

I alt 
 

ca. 9,8 t   

 
 

CO2-udledningen i Furesø Kommune er uden forbrug af madvarer og andre varer 

på ca. 6 tons pr. indbygger pr. år og er af samme størrelsesorden som f.eks. Høje 

Tåstrup (6,2), Hvidovre (7,2), Lyngby Taarbæk (8,3) samt Allerød (ca. 8). Disse 

kommuner har også anvendt KL-beregneren. 

 

Også andre kommuner har opgjort CO2-udledningen, der skyldes forbrug af mad 

og varer. Københavns Kommune har opgjort udledningen ved forbrug til 1,55 

tons CO2 pr. indbygger pr. år (2005), mens Allerød har opgjort samme til 9-12 

tons (2008).   

 

Baseret på Danmarks Miljøundersøgelsers nationale opgørelse for 2008 beregner 

COWI, at den gennemsnitlige udledning pr. dansker er på i alt ca. 11,8 tons CO2 

pr. år. Det stemmer godt overens med et tal, som kampagnen ”Et ton mindre” 

angiver. Nemlig ca.10 tons CO2 pr. indbygger pr. år. Tallene i ovenstående 

søjlediagram og skema svarer således til de forventelige.  

 

Følgende bemærkninger kan knyttes til tallenes usikkerhed: Opgørelsen af 

udledninger fra el og fjernvarme baserer sig på forbrug oplyst fra 
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forsyningsselskaberne og er derfor præcise. Oplysninger om trafik baserer sig på 

trafiktællinger, og kilometer veje og vurderes derfor også at være forholdsvis 

præcise. Der knytter sig derimod en betydelig usikkerhed til opgørelsen af CO2-

udledningen fra vare- og madforbrug, idet forbruget alene er opgjort på basis af 

økonomiske nøgletal, forbrugsstatistik og kvalificerede skøn. Ligeledes knytter 

der sig en usikkerhed til opgørelsen af individuel opvarmning, idet der indgår en 

række skøn for energiforbruget i de ejendomme, der er opvarmet med oliefyr og 

biomasse.   

 
Tallene i søjlediagram og skema på foregående sider viser, at der eksisterer et 

stort potentiale i at reducere CO2-udledning fra transport og forbrug af mad og 

øvrige varer fra den geografiske kommune. Dernæst kommer elforbrug og 

opvarmning. Derudover viser søjlediagrammet, at der er et reduktionspotentiale i 

affaldshåndtering og behandlingen af spildevand til energiproduktion ved 

udrådning af slammet.  

 

Vurdering af Furesø Kommunes muligheder for at reducere CO2-udledningens 

størrelse ved en direkte og målbar indsats viser, at der er flere muligheder, især 

følgende:  

 

• Udledning fra transportsektoren kan delvist påvirkes ved 

trafikplanlægningen, og det vil være muligt at måle effekten indirekte ved 

trafiktællinger, cyklistregnskab mm.  

• Udledningen fra el og opvarmning kan påvirkes via den strategiske 

energiplanlægning, kommune- og lokalplanlægningen samt via 

information og dialog med borger og erhvervsliv med henblik på at 

inspirere til energirenoveringer og ændret adfærd. Indsatsen vil kunne 

måles direkte på basis af oplysninger fra forsyningsselskaberne.  

• Affaldshåndteringen kan forbedres, så graden af genanvendelse og 

genbrug øges, og mængderne kan vejes på modtageanlæggene.  

 

Udledningen fra forbrug af varer og mad har Furesø Kommune ingen direkte 

indflydelse på, men forbruget kan i et vist omfang påvirkes igennem information. 

Det vil ikke være muligt at måle en reduktion, da forbruget er opgjort ved hjælp af 

økonomiske nøgletal, hvor et ændret forbrugsmønster ikke umiddelbart vil slå 

igennem med den anvendte beregningsmetode. 
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En målrettet kommunal planlægning er en basal forudsætning for mange 

klimainitiativer, og det er derfor vigtigt, at klimaplanen spiller tæt sammen med 

de øvrige kommunale planer. Nedenfor er nævnt nogle af de væsentligste 

planinstrumenter, som kommunen bringer i spil for at opnå en helhedsorienteret 

og effektiv indsats på klimaområdet. Kommunens plandokumenter afspejler, at 

Furesø Kommune allerede er godt på vej mod en bæredygtig indsats. 

 

Agenda 21 handlingsplan 2009 
Furesø Kommunes Agenda 21 handlingsplan indeholder en række mål for og 

initiativer på klimaområdet, blandt andet at kommunen på længere sigt skal være 

100 % baseret på vedvarende energi. Sammenhængen mellem Agenda 21 

handlingsplanen og klimaplanen beskrives nærmere i bilag 4.  

Strategisk energiplan 
Som én af de første kommuner i landet besluttede Furesø Kommune i 2010 at 
udarbejde en strategisk energiplan for kommunen. Den strategiske 
energiplanlægning afløser varmeplanerne fra 1980’erne og er kommunens 
redskab til at planlægge et fleksibelt og energieffektivt energiforsyningssystem. 
 
Med en strategisk energiplan vil kommunens langsigtede mål om at frigøre sig 
fra fossile brændsler blive fremmet og potentialet for omstilling til mere 
vedvarende energi og energibesparelser kan udnyttes bedst muligt.  

Trafikplan 
Klima-aspektet indtænkes løbende i kommunens trafikplanlægning. Trafikken i 

kommunen bidrager med ca. 20 % af CO2-udledningen, og transporten er én af de 

helt store udfordringer for klimaet. Et sammenhængende net for cykeltrafik og et 

godt kollektiv trafiksystem kan flytte biltrafik over i en mere miljøvenlig 

transportform.  

 

Kommune- og lokalplaner  
Mulighederne for at etablere forsyning med vedvarende energi, minimere 

energiforbruget og modvirke klimaforandringer fastlægges blandt andet i 

 
 
 
 
 
 
 
BILAG 3 - KLIMAPLANENS SAMMENHÆNG MED 
ANDRE STRATEGIER OG PLANER 
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kommuneplanen. Kommuneplanen sætter rammer for udviklingen i kommunen 

og beskriver, hvordan de forskellige områder i by og land må bruges og bebygges 

fremover. Furesø Kommune arbejder bl.a. med fortætning af stationsnære 

områder – dvs. med placering af boliger og andre byfunktioner i de centrale dele 

af byerne. Hermed minimeres transportbehovet, og cykling og kollektiv trafik 

bliver et muligt alternativ til bilen. 

 

Planloven giver også mulighed for at stille krav om lavenergibyggeri. Furesø 

Kommune vil udnytte denne mulighed i lokalplanlægningen og stille krav om, at 

byggeri opføres som lavenergibyggeri.   

  

Erhvervspolitik 
Furesø Kommune besluttede i 2010 at udvikle en erhvervspolitik for kommunen: 

”Et stærkt og grønt erhvervsliv ”. Endvidere har kommunen i samarbejde med 

Erhvervs- og industriforeningerne etableret Erhvervskontaktudvalget. Kommunen 

ønsker at udnytte udvalget som en platform for at udvikle et samarbejde på 

klimaområdet, hvor både energibesparelser og teknologiudvikling kan være 

omdrejningspunkter. 

 

Affaldsplan 
Affaldshåndtering, affaldsminimering og klima hænger tæt sammen og kan 

betragtes som flere sider af samme sag. Ved at begrænse affaldsdannelsen, 

foretage forbedret sortering og genanvende mere affald kan der opnås en 

betydelig reduktion i CO2-udledningen fra kommunen som geografisk område.  

 

Regnvandsstrategi 
Klimaændringer medfører kraftige regnskyl og risiko for oversvømmelser. Furesø 

Kommune besluttede i 2010 at udarbejde en regnvandsstrategi, som sigter på at 

modvirke oversvømmelser, våde kældre og skader på veje og bygninger. 

Strategien fokuserer på lokal håndtering af regnvand og på at lade regnvand indgå 

som et rekreativt element, der skaber et forbedret miljø. 
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Furesø Kommunes klimaplan tager udgangspunkt i Agenda 21 handlingsplanens 

mål for klimaområdet. På lang sigt er det målet, at kommunen er baseret 100 % på 

vedvarende energi, mens der på kort sigt, frem til 2012, er defineret mål for 

udvalgte områder. 

 

Vedtagne mål og indikatorer i Agenda 21 handlingsplan 2009 

Mål – lang sigt 

15-30 år 

Mål - 2012 Indikatorer 

Furesø Kommune 

har baseret sig 100 

% på vedvarende 

energi. 

CO2-reduktion fra den 

kommunale virksomhed med 

2 % pr. år fra 2008 til 2012.  

 

Der er opstillet et kvantitativt 

mål for CO2-reduktion fra 

den geografiske kommune. 

 

10 % af arealet i kommunale 

bygninger er opvarmet med 

vedvarende energi. 

 

10 % af kommunens 

køretøjer kører på ikke-

fossile brændsler. 

CO2 fra kommunal virksomhed. 

 

 

 

CO2 fra den geografiske 

kommune. 

 

 

Areal i kommunale bygninger, 

der er opvarmet med 

vedvarende energi. 

 

Antal køretøjer og deres 

drivmidler. 

 

 

Det første af de fire mål for planperioden frem til 2012 – at CO2-udledningen fra 

den kommunale virksomhed reduceres med 2 % pr. år – følger af, at Furesø 

Kommune er klimakommune og har indgået aftale med Danmarks 

Naturfredningsforening om at reducere sin udledning af CO2 med 2 % pr. år til og 

med 2013.  

 

Det andet mål – at der skal være opstillet et kvantitativt mål for CO2-reduktion fra 

den geografiske kommune – bliver opfyldt med denne klimaplan. Målet for 

Furesø Kommune som geografisk område er en gennemsnitlig CO2-reduktion på 

2 % om året. 

 

Det tredje mål er, at 10 % af arealet i de kommunale bygninger er opvarmet med 

vedvarende energi. Der bliver arbejdet for at nå dette mål, som en del af de 

igangværende energirenoveringsinitiativer i de kommunale bygninger. Flere 

initiativer skal samtidig indarbejdes i den strategiske energiplanlægning. 

 

 

BILAG 4 - KLIMAPLANENS SAMMENHÆNG MED 
AGENDA 21 HANDLINGSPLAN 2009  



KLIMAPLAN  | 35   

Det fjerde mål er, at 10 % af kommunens køretøjer kører på ikke-fossile 

brændsler i 2012. Furesø Kommune arbejder målrettet med at reducere 

kommunens forbrug af fossile brændsler. Reduktionen søges tilvejebragt 

overvejende via reduktion i antal kørte kilometer, øget cykling og løbende 

udskiftning til mere energieffektive og miljøvenlige køretøjer. 



KLIMAPLAN  | 36   

 
 

  

 

Furesø Kommune 
Stiager 2 

3500 Værløse 

 

www.furesoe.dk 

 

Oplag: 400 

Udgivet:  Januar  2011 

Redaktion: Reaktion Natur og Miljø 


