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Furesø Kommunes Agenda 21 handlingsplan omfatter 34 nye initiativer, 

der skal gennemføres i perioden 2009 – 2012. 

Med handlingsplanen vil kommunen øge indsatsen inden for områderne Klima, Ressourcer, 

Invasive arter og natur samt Borgernes medvirken til at sikre gode livsbetingelser fremover. 

Der er lagt vægt på initiativer, der er både ambitiøse og realistiske. Kommunen er allerede  

gået i gang med at realisere flere af initiativerne, og ser frem til i de kommende år at virkeliggøre 

planen sammen med borgere, foreninger, virksomheder og forsyningsselskaber.

Mål og initiativer i handlingsplanen tager udgangs-
punkt i Byrådets vision. 

Visionen for en bæredygtig udvikling indgår i kommunens 
Plan- Agenda 21-strategi 2008 

Konkrete handlinger 
Furesø Kommune har udarbejdet Agenda 21 hand-
lingsplan 2009 for at skabe overblik over de initiati-
ver, kommunen vil sætte i gang inden for fire ind-
satsområder, Klima, Ressourcer, Invasive arter og 
Natur samt Borgermedvirken. 
 
Handlingsplanen omfatter en række konkrete initiati-
ver, der fremmer bæredygtighed. 

 

Initiativerne i handlingsplanen retter sig både mod 
kommunens egen virksomhed og mod den geografi-
ske kommune. 
 
Handlingsplanen præsenterer, hvad kommunen selv 
vil gøre, og hvad kommunen forventer sig af Agenda 
21 samarbejdet med borgere, foreninger, den grønne 
guide, virksomheder og forsyningsselskaber. Hand-
lingsplanen er kommunens køreplan for de kommen-
de års Agenda 21 arbejde. 

Øvrige planer 
Visioner og mål i kommunens Plan- og Agenda 21-
strategi 2008 bliver konkretiseret i Agenda 21 hand-
lingsplan 2009 og i Furesø Kommuneplan 2009-
2021. 
 
Det er ikke et lovkrav, at kommuner skal udarbejde 
en plan for Agenda 21 arbejdet. Kommunen har en 
række planer og politikker inden for vand, affald, 
trafiksikkerhed, støj, byudvikling, sundhed, kultur, 
idræt, børn og ældre, som også fremmer bæredygtig-
hed, miljøforbedringer og livskvalitet. Agenda 21 
handlingsplanen supplerer disse planer og konkretise-
rer, hvad kommunen vil gøre på de fire indsatsområ-
der. 
 
Initiativerne i Agenda 21 handlingsplanen og andre 
initiativer, der fremmer bæredygtighed, skal indar-
bejdes og være synlige i alle kommunens planer og 
politikker. 

Fire indsatsområder 
Kommunen har i Agenda 21 handlingsplanen valgt at 
fokusere på fire områder, hvor kommunen vil gøre en 
særlig indsats i 2009-12. 

Fra ord til handling 

Byrådets vision 

En bæredygtig udvikling skal sikres. 
 
Furesø Kommune skal være sund at bo i. I kommu-
nen skal der lægges vægt på naturrigdom og på kul-
turelle, sociale og demokratiske værdier. 
 
Miljøet skal beskyttes, og kommunen skal gå foran 
ved at mindske sin egen miljøbelastning. 
 
Furesø Kommune vil sammen med borgere og er-
hvervsliv arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor 
kommende generationer får lige så gode muligheder, 
som vi har i dag. 
 
Furesø Kommune vil udvikle gode rammer for, at 
borgerne kan agere miljørigtigt i det daglige. 
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• Klima – Konsekvenserne af klimaforandringer 
kan være den største trussel mod livsbetingelser-
ne på kloden 

• Ressourcer – Rent vand, brændsel og råstoffer er 
begrænsede ressourcer, som også Furesø Kom-
mune ønsker at værne om 

• Invasive arter og natur – Invasive arter er en væ-
sentlig trussel mod naturen og den biologiske 
mangfoldighed 

• Borgermedvirken – Det er afgørende for effekten 
af kommunens initiativer, at borgerne derhjem-
me, i klubber, på skoler og virksomheder arbej-
der med på at skabe en bæredygtig udvikling 

Globale trusler kræver lokal indsats 
Nogle af initiativerne i handlingsplanen gavner det 
lokale miljø, mens andre primært har til formål at 
gavne kloden som helhed. 

Ressourcepersoner bidrager 
I Furesø Kommune bor der mange kreative og kompe-
tente borgere. Det kommer i høj grad fællesskabet til 
gode, at kommunen kan trække på borgernes viden. 

Den mulighed vil kommunen fremover gøre endnu 
mere brug af. 
 
Kommunen vil overveje, hvordan borgere med viden 
og ressourcer til det, kan bidrage yderligere til reali-
sering af Agenda 21 initiativerne, både inden for 
CO2- og ressourcereduktion og inden for naturforbed-
ringer. Det vil blandt andet blive muligt at melde sig 
til forskellige opgaver via kommunens hjemmeside. 

Læsevejledning 
Agenda 21 handlingsplan 2009 begynder med en 
præsentation af kommunens målsætninger samt indi-
katorer for om målene er nået. 
 
I de efterfølgende tre afsnit beskrives en række  
initiativer fordelt på indsatsområderne: 

• Klima 

• Ressourcer 

• Invasive arter og natur 
 
Initiativerne på indsatsområdet Borgermedvirken er 
fordelt på de tre øvrige indsatsområder for at undgå 
overlap i præsentationen. 
 
I hvert af afsnittene er der en oversigt over, 
hvordan initiativerne i grove træk påvirker: 

• CO2 reduktion 

• Ressourceforbrug 

• Natur 

• Synlighed 

• Livskvalitet 

• Borgermedvirken 

• Økonomi 
 
Der er desuden forslag til, hvad virksomheder og bor-
gere kan gøre for at fremme bæredygtighed. 
 
Bagerst i handlingsplanen er der en tidsplan  
for initiativerne. 

Tidligere Agenda 21 planer 
I begge tidligere kommuner blev der sammen med de 
grønne guider og en række foreninger og borgere ar-
bejdet med Agenda 21 og Agenda 21 planlægning. 
Status for realisering af de to Agenda 21 planer fra 
2004 fremgår af bilaget. 

Hvad er invasive arter? 

Invasive arter er plante- og dyrearter, som menne-
sker bevidst eller ubevidst har ført til landet, og 
som har evnen til at fortrænge andre arter og over-
tage naturen. 

Hvad er Agenda 21? 

Agenda 21 er et handlingsprogram for en bære-
dygtig udvikling. En bæredygtig udvikling er en 
udvikling, som opfylder de nuværende behov uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for 
at opfylde deres behov i fare. 
 
Begrebet Agenda 21 stammer fra FN’s konference 
om miljø og udvikling i Rio de Janairo i 1992. 
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Mål og indikatorer 
Furesø Kommune konkretiserer her sin vision om bæredygtighed i form af mål, 

der skal nås på lang sigt og mål for fireårsperioden, til og med 2012.

For at sikre synligheden af de fremskridt, der gøres på 

kort sigt, er der opstillet målbare mål for 2012. Tilsva-

rende er der defineret indikatorer til at måle effekten af 

initiativerne. Ved udpegning af indikatorerne er der lagt 

vægt på, at der skal være tilgængelige data. 

 

Der er opstillet mål og indikatorer for hvert af de 

fire indsatsområder. 

Klima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressourcer 

 

Mål - lang sigt 

15-30 år 

Mål - 2012 Indikatorer 

Furesø Kommune 

har baseret sig 

100 % på vedva-

rende energi 

CO2 reduktion fra 

den kommunale 

virksomhed med 

2 % pr. år fra 

2008 til 2013  

 

Der er opstillet et 

kvantitativt mål 

for CO2 reduktion 

fra den geografi-

ske kommune 

 

10 % af arealet i 

kommunale byg-

ninger er opvar-

met med vedva-

rende energi 

 

10 % af kommu-

nens køretøjer 

kører på ikke fos-

sile brændsler 

 

CO2 fra kommu-

nal virksomhed 

 

 

 

 

CO2 fra den geo-

grafiske kommu-

ne 

 

 

 

Areal i kommu-

nale bygninger, 

der er opvarmet 

med vedvarende 

energi 

 

Antal køretøjer 

og deres drivmid-

ler 

Mål - lang sigt 

15-30 år 

Mål - 2012 Indikatorer 

Forbruget er re-

duceret i Furesø 

Kommune 

Genanvendelses-

procenten er øget 

 

5 % reduktion af 

dagrenovation til 

forbrænding i 

forhold til 2008 

 

Fortsat 6 % lave-

re vandforbrug i 

boliger i Furesø 

Kommune end 

landsgennemsnit-

tet  

 

15 % reduktion 

af vandforbruget i 

den kommunale 

virksomhed, i 

forhold til 2008 

 

 

 

Affaldsmængder 

samt behand-

lings- og genan-

vendelsesprocen-

ter i den geogra-

fiske kommune 

 

 

Vandforbrug pr. 

person i boliger 

 

 

 

 

 

Vandforbrug i 

kommunale byg-

ninger 
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Invasive arter og natur 

Jonstrup Å 

Borgermedvirken 

Evaluering af Agenda 21 handlingsplan 
Furesø Kommune vil årligt gennemføre en kvalitativ 

vurdering af realisering og effekt af initiativerne i 

Agenda 21 handlingsplanen. Effekten af initiativerne 

skal måles med udgangspunkt i de nævnte indikatorer. 

 

Ved udgangen af 2012 vil den samlede effekt af Agen-

da 21 handlingsplanen blive evalueret. Evalueringen 

kan oplagt gennemføres i forbindelse med udarbejdel-

sen af den næste Agenda 21 handlingsplan for Furesø 

Kommune. 

 

Mål - lang sigt 

15-30 år 

Mål - 2012 Indikatorer 

Alle kendte inva-

sive arter er un-

der kontrol og 

stort set udryddet 

i Furesø Kommu-

ne 

 

Livsbetingelserne 

for hjemmehø-

rende plante- og 

dyrearter er for-

bedret 

 

 

 

Sjældne arter 

overlever 

 

Invasive plan-

tearter på kom-

munale arealer 

og langs vandløb 

og banelegemer 

er kortlagt 

 

Bjørneklo er un-

der kontrol i hele 

kommunen  

 

Gyldenris er syn-

ligt reduceret i 

væsentlig grad 

 

Bestandene af 

tørveviol og ros-

marinlyng i Fure-

sø Kommune ek-

sisterer og spre-

der sig 

 

Antal af invasive 

arter 

 

Udbredelse af 

invasive arter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udbredelse af 

tørveviol og ros-

marinlyng 

Mål - lang sigt 

15-30 år 

Mål - 2012 Indikatorer 

Borgere, forenin-

ger, organisatio-

ner og virksom-

heder realiserer 

bæredygtig ud-

vikling 

 

 

 

Foreninger og 

arbejdsgrupper, 

medvirker til at 

realisere Agenda 

21 handlingsplan 

2009 

 

 

 

 

Der findes for-

eninger og/ eller 

arbejdsgrupper, 

som har forpligtet 

sig til at medvirke 

til at realisere 

Agenda 21 hand-

lingsplan 2009 

 

Aktivitetsniveau i 

foreninger og Mil-

jøråd 
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Furesø Kommune vil bidrage til at bremse klimaforandringerne ved at fokusere på energiforbrug i 

bygninger og til transport. 

Kommunen ønsker, at alle sektorer bidrager til at mindske energiforbruget og at undgå energispild. 

Derfor tager kommunen initiativ til en række projekter, der involverer borgere og virksomheder i at 

reducere udledning af CO2. 

Kommunen arbejder med mulighederne for at udnytte vedvarende energi og for at gå over til 

energiformer, der giver mindre CO2 udledning. 

Det er Byrådets vision, at Furesø Kommune på længere sigt skal basere sig på 100 % vedvarende energi.

Ifølge FN’s klimapanel er der behov for at reducere 

klimagasudledningerne med 80 % i 2050 i forhold til 

1990. 

 

Hver dansker udleder ca. 10 tons CO2 pr. år i gen-

nemsnit, inklusiv udledningen fra kraftværker, virk-

somheder, transport, landbrug mv. Udfordringen er at 

reducere denne udledning til 2 tons pr. år. 

 

Som klimakommune er Furesø Kommune allerede i 

gang med at sænke energiforbruget på en række om-

råder. I de kommunale bygninger bliver el-, varme- 

og vandforbruget overvåget, så man kan aflæse ek-

sempelvis et toilet, der løber og få det udbedret med 

det samme. Desuden sparer kommunen, i forbindelse 

med renovering af gadebelysningen, ca. 170 tons CO2 

om året fra 2009, når projektet er færdiggjort. Kabel-

lægning og renovering startede i 2005. Kommunen 

har indgået kurveknækker aftale med Elsparefonden. 

 

I nye lokalplaner vil Furesø Kommune stille krav om, 

at nybyggeri skal overholde Bygningsreglementets 

bestemmelser om lavenergibyggeri. 
 

Klimaforandringerne har i andre dele af verden gjort livs-
vilkårene ringere for millioner af mennesker. I Danmark 
har vi blandt andet mildere vintre. 

Klima 

Klimaplan 

Furesø kommune udarbejder en klimaplan med 

strategi og en række konkrete projekter inden for 

temaerne: 

• Kommunalt byggeri 

• Lavenergibebyggelse, bæredygtigt byggeri 

• Vejtransport 

• Energiforsyning 

• Klimatilpasning 

 

Klimaplanen omfatter både projekter, der retter sig 

mod den kommunale virksomhed og projekter, der 

retter sig mod den geografiske kommune. 

 

Borgere og virksomheder vil blive inviteret til at 

samarbejde om klimaprojekterne. 

Furesø Kommune er klimakommune og har for-

pligtet sig til at reducere CO2 udledningen fra den 

kommunale virksomhed med 2 % pr. år frem til 

2013. 

 

Mål for CO2 udledningen fra den geografiske 

kommune vil blive lagt fast senere. 
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CO2 udledning fra kommunal virksomhed 2008 

Hovedparten af data i CO2 diagrammet kommer fra Keep-
Focus. – CO2 udledning fra vareforbrug, affaldsindsamling 
og busdrift er ikke med i opgørelsen. 

Furesø Kommune udledte 11.440 tons CO2 fra den 

kommunale virksomhed i 2008. Ca. 70 % af udled-

ningen stammer fra den kommunale bygningsmasse, 

hvor skoler og idræts- og fritidsområdet står for stør-

stedelen. De resterende ca. 30 % af CO2 udledningen 

stammer fra renseanlæg, vandforsyning, vejbelysning 

og transport. 

 

Furesø Kommune har forpligtet sig til at reducere de 

11.440 tons CO2, med i første omgang 2 % pr. år ved 

at blive klimakommune. 

Ballerupvej 

Mål og indikatorer 
På lang sigt er det Furesø Kommunes mål, at basere 

sig 100 % på vedvarende energi. 

For 2012 er det målet, at: 

• CO2 udledning fra den kommunale virksomhed er 

reduceret med 2 % pr. år fra 2008 til 2013 

• Der er opstillet et kvantitativt mål for CO2 reduk-

tion fra den geografiske kommune 

• 10 % af arealet i kommunale bygninger er op-

varmet med vedvarende energi 

• 10 % af kommunens køretøjer kører på ikke fos-

sile brændsler 

 

I 2012 vurderer kommunen, i hvilket omfang målene 

er nået. Det sker ud fra opgørelsen af CO2 udlednin-

gen fra den kommunale virksomhed, areal i kommu-

nale bygninger, der er opvarmet med vedvarende 

energi og antal køretøjer, der kører på ikke fossile 

brændsler. Desuden gennemfører kommunen årligt en 

kvalitativ vurdering af indsats og effekt af initiativer-

ne i Agenda 21 handlingsplanen. 

Særlige initiativer 2009 – 12 

Cykel-bus på Lyngholmskolen 
Lyngholmskolen som klimaskole er en oplagt anled-

ning til at etablere miljøvenlige og sunde trafikvaner 

for elever og forældre. Der bliver oprettet én eller 

flere ”cykel- og gå-busser”, hvor de mindste elever 

fra to-fire ”stoppesteder” følges til skole med ældre 

elever, som er ”chauffører”. 

 

Idéen med busserne er at reducere trafikbelastningen 

og dermed CO2 udledning i forbindelse med den dag-

lige transport, samtidig med at det gavner børnenes 

sundhed at bevæge sig til skole. 

 

Busserne er synlige i lokalområdet. De ældre elever 

har veste med logo og slogan. Der er lavet en video 

og uddelt kampagnemateriale til eleverne og deres 

forældre. 

 

”Cykel-bussen” udgår fra Trevangsområdet. 

 

 

Daginsti.

1.294 tons

Adm. & kultur

1.094 tons

Transport

557 tons

Pleje & omsorg

317 tons

Idræt & fritid 

2.058 tons

Skoler

3.113 tons

Forsyning 

1.826 tons

Vejbelysning 

1.181 tons

Admin. & kultur Daginsti. Idræt & fritid Pleje & omsorg

Skoler Forsyning Transport Vejbelysning
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Lyngholmskolen opvarmes delvist via jord- og sol-

varme. Gå- og cykel-bus-initiativet er endnu ét af 

initiativerne, der gør Lyngholmskolen kendt for at 

gøre noget særligt for klimaet. 

Alle Børn Cykler ABC 
Furesø Kommune vil udbrede Dansk Cyklistforbunds 

kampagne, Alle Børn Cykler ABC til alle klasser i 

kommunen. – I 2009 deltog 1.252 elever, dobbelt så 

mange som i 2008.  

 

Formålet er, at introducere gode transportvaner hos 

skoleelever og deres forældre, og få så mange børn 

som muligt til at cykle til skole i de to kampagneuger. 

Cykeltransport er meget synligt for de familier, der 

har børn med i ABC’en. 

Stavnsholt skolesti 

Eleverne tilmeldes klassevis og konkurrerer med de 

øvrige klasser om, hvem der cykler mest. For at få 

flere klasser og elever med, sender den grønne guide 

informationsmaterialer til alle skoler og udlover 

præmier til den klasse og den elev, der cykler mest. 

Kampagnen kan suppleres med ”Vi cykler til skole”, 

som nogle kommuner gennemfører samtidig med den 

landsdækkende ”Vi cykler til arbejde”. 

Ny energiplan 
Furesø Kommune har brug for en samlet strategi og 

plan for hele den geografiske kommunes energiforsy-

ning, energiforbrug og energiproduktion. 

 

Udvikling af en ny energiplan skal ske i samarbejde 

med forsyningsselskaber og borgere. Der skal skabes 

klarhed over den eksisterende energiforsyning og det 

skal kortlægges, hvor i kommunen de største energi-

spild findes. 

 

Produktion og udnyttelse af vedvarende energi skal 

fremmes. Der skal udpeges områder og byggerier, 

hvor det er muligt allerede på kort sigt at realisere 

kommunens vision om at basere sig på vedvarende 

energi. 

 

Der skal særligt arbejdes for at områderne med el-

opvarmning og naturgasopvarmning går over til min-

dre CO2 belastende opvarmningsformer. 

Boligområder - klima, miljø og natur 
Furesø Kommune vil vælge ét eller flere boligområ-

der, som er egnet til at afprøve energi- og miljøpro-

jekter i mellemstor skala. Det kan være villaområder 

og/ eller etageboligområder. 

 

Projekterne kan omfatte forsyning med vedvarende 

energi, reduktion af el-, varme og vandforbrug, op-

samling og nedsivning af regnvand, affaldsreduktion 

og genanvendelse, borgermedvirken mv. 

 

Initiativet vil have stor synlighed både i det pågæl-

dende boligområde og i omverden. Eksempelvis kan 

der opsættes displays, hvor el-, varme- og vandfor-

brug i området følges dag for dag. 

 

Projekterne skal typisk gennemføres i samarbejde 

med forsyningsselskaber. 
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Indledningsvis skal de tekniske, økonomiske og juri-

diske spørgsmål i forbindelse med initiativet belyses, 

og på den baggrund skal der udarbejdes en plan for 

initiativet. Fordele og ulemper ved at etablere andels-

selskaber, hvor borgerne kan erhverve andele, i eksem-

pelvis energi-andelsselskaber vil indgå i overvejelserne. 

Klima i erhvervsområderne 
Energiforbruget i produktionserhvervene udgør på 

landsplan 23 % af det samlede energiforbrug. Det er 

ikke kun i boligerne, det er muligt at reducere bidra-

get til CO2 udledningen. Energistyrelsens evaluering 

af den danske energispareindsats peger på et væsent-

ligt besparelsespotentiale i industrien. 

 

Furesø Kommune vil tage initiativ til sammen med 

Furesø Industriforening at udvikle nogle projektfor-

slag, der nedsætter CO2 udledningen fra erhvervsom-

råderne. Det kan være energibesparelsesprojekter i 

produktionen, i bygninger og ved ombygninger, pro-

duktion af vedvarende energi, eller andet; gerne pro-

jekter, der kan anvendes som demonstrationsprojekter 

til inspiration for andre virksomheder. 

 

Furesø Kommune vil sørge for, at virksomheder i 

kommunen får tilbud om vejledning i, hvordan de 

kan reducere energiforbruget både til produktion og i 

drift af bygningerne. På side 15 er der forslag til, 

hvordan virksomheder kan medvirke til at reducere 

CO2 udledningen. 

Kommunale klimainstitutioner 
Klimainitiativer skal forankres i alle dele af den 

kommunale virksomhed. Ligesom Lyngholmskolen 

er klimaskole, skal der udpeges én eller flere andre 

kommunale institutioner, eksempelvis svømmehaller, 

hvor der skal gennemføres en række initiativer for at 

reducere energi- og ressourceforbruget. 

 

I første omgang vil selve bygningen blive gennemgå-

et med hensyn til isolation, ventilation og risiko for 

varmespild. Efterfølgende skal der skiftes til elektrisk 

udstyr, der er A-mærket og arbejdes med ressource-

reduktion og adfærd. 

Energiforbrugene i bygninger bidrager til langt den 

største del af kommunens CO2 udledning. Derfor vil 

Furesø Kommune arbejde sammen med forsyningssel-

skaberne om at udvikle energiløsninger på skoler og 

institutioner, der er baserede på vedvarende energi. 

 

I det omfang vedvarende energi er for omkostnings-

krævende, vil kommunen sikre en udvikling i retning 

mod mindre CO2 belastende energiformer i kommu-

nale bygninger. 

Udfasning af elvarme 
Kommunale bygninger, der er opvarmet med el, skal 

gradvist overgå til vedvarende energi eller fjernvar-

me. Når omlægningen er gennemført i alle el-

opvarmede bygninger, er resultatet en CO2 reduktion 

på ca. 2 % af udledningen fra den kommunale virk-

somhed samt væsentlige besparelser på de årlige 

varmeregninger. 

Solfangere på tag 

El-køretøjer 
Furesø Kommune vil erstatte sine køretøjer med el-

drevne køretøjer, i takt med at de skal udskiftes. Da 

kommunens biler overvejende kører få kilometer pr. 

tur, er det håbet, at elbiler snart vil blive et reelt alter-

nativ til kommunens benzin- og dieseldrevne køretø-

jer. 

 

Der skal udarbejdes en detailplan for initiativet. Det 

er en forudsætning for, at initiativet kan gennemføres 

i fuld skala, at der inden for få år bliver udviklet drift-

sikre el-biler til rimelige priser. 
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Som alternativ skal der købes biler, der kører mindst 

25 km pr. liter i gennemsnit, eventuelt hybrid-biler. 

 

Bilerne skal påføres CO2 slogans. Det vil give god 

synlighed, når de eksempelvis køres af hjemmeplejen 

på alle ugens dage. 

Væk med solarier 
Furesø Kommune slukker for de kommunale solarier 

fra december 2009. Det vil sænke energiforbrug og 

CO2 udledning, og samtidig medføre sundhedsmæs-

sige gevinster. 

 

Kunstig sol er usundt og kan føre til hudkræft. Sådan 

lyder advarslen fra Kræftens Bekæmpelse, der anbe-

faler landets kommuner at fjerne solarier fra idræts-

centre, svømmehaller og lignende. 

 

Kræft i huden er den hyppigste kræftform i Danmark 

og en af de kræftformer, som er dyrest at behandle. 

Samtidig er kræft i huden en af de eneste kræftfor-

mer, som næsten fuldstændigt kan forebygges, oven i 

købet for små midler. UV-stråler fra solen og solarier 

er den mest almindelige årsag til kræft i huden. Un-

dersøgelser viser, at ét besøg i solariet om måneden 

eller mere øger risikoen for kræft to til tre gange. 

 

Furesø Kommune opnår således både miljø- og sund-

hedsmæssige fordele ved at fjerne de kommunale 

solarier. Det vil desuden styrke borgernes bevidsthed 

om solariers skadelige virkning, at kommunen sluk-

ker for solarierne. 

Energireduktion på rådhusene 
Furesø Kommune vil købe cykler og el-cykler til kor-

te ture. Med kommunens administration fordelt på to 

adresser er der brug for en del transport, som navnlig 

i sommerhalvåret kan gennemføres på cykel. Cykler-

ne skal påføres CO2 slogans og kommunens logo. 

 

Dele af administrationen har etableret el-spareskinner 

på kontorarbejdspladserne. Det betyder, at medarbej-

deren ved at slukke PCen, samtidig slukker for com-

putorskærm og lys. Alle arbejdspladser på rådhusene 

skal have el-spareskinner. 

CO2 reduktion i indkøb 
Det er Furesø Kommunes interne indkøbspolitik, at 

indkøb af varer og tjenesteydelser kan ske ud fra en 

vurdering af pris, kvalitet, service og miljø. Furesø 

Kommune vil styrke det miljømæssige aspekt i sin 

indkøbspolitik og udarbejde retningslinier med ek-

sempler på, hvordan miljøaspektet skal afvejes i vur-

deringen af, hvilke varer og tjenesteydelser, der er 

mest fordelagtige. 

 

Samtidig vil kommunen tilpasse den kommunale ind-

købsstruktur, så kommunen løbende øger sine stor-

driftsfordele, og opmærksomheden på miljø og energi 

bliver styrket i de enheder, der køber varer og tjene-

steydelser. 

 

Nedbringelse af CO2 udledning skal indgå som para-

meter i den nye indkøbs- og udbudspolitik. Miljø- og 

klimahensynet vil eksempelvis være helt centralt, når 

rengøring af kommunale bygninger skal i udbud. 

Klimaambassadører 
Hver kommunal bygning skal have en klimaambas-

sadør med ansvar for at reducere energiforbrug i byg-

ningen. I forbindelse med overvågningssystemet til 

energi- og vandforbrug, KeepFocus, er der udpeget  

bygningsansvarlige. Denne funktion skal udbygges 

og defineres, så klimaambassadørerne får både opga-

ver med at rekvirere hjælp til at regulere varmesy-

stemer og ventilatorer og formidlingsopgaver overfor 

medarbejdere og brugere af bygningerne. 

 

Klimaambassadørerne skal have inspirationskurser og 

de skal mødes et par gange om året for at udveksle 

erfaringer om, hvilke initiativer, der har størst effekt i 

forskellige bygningstyper. 



KLIMA 

AGENDA 21 HANDLINGSPLAN 2009 13 

Termografering 
For at minimere varmeudslip fra bygninger iværksæt-

ter Furesø Kommune en termografering af bebyggede 

områder. Via farvekoder på et kort præsenterer man 

et overblik over varmetabet i byområderne. 

 

Kortet skal dels bruges som redskab til at få overblik 

over hvor i den kommunale bygningsmasse de største 

varmeudslip findes. Det drejer sig om ca. 190.000 m2 

bygninger. Men det skal også stilles til rådighed for 

borgerne, så private boligejere kan få en pejling på, 

om deres hus har brug for bedre isolering eller en 

særlig indsats. 

Overfladevand 
Furesø Kommune vil arbejde for, at regnvand nedsi-

ves, bliver genanvendt eller afledt lokalt. Derved 

mindskes risikoen for terrænoversvømmelser ved 

ekstremregn. 

 

Lokal håndtering af regnvand aflaster desuden spil-

devandsledningerne og begrænser risikoen for kæl-

deroversvømmelser og for at opblandet spildevand 

spredes i naturen. 

Nedsivning gør tilstrømningen til søer og vandløb 

mere jævn og gavner grundvandsdannelsen. Samtidig 

bliver udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet 

reduceret til gavn for planter, dyr og vandkvalitet. 

Både i det åbne land og i byområder vil Furesø Kom-

mune arbejde for at aflede overfladevand via regn-

vandsgrøfter, bassiner, nyetablerede småsøer og våd-

områder. 

De gode eksempler 
Furesø Kommune opretter via sin hjemmeside en 

klimaportal, der formidler de initiativer, som kom-

munen sætter i værk. Hjemmesiden indeholder også 

en løbende opdatering af udviklingen i CO2 reduktion 

i kommunen. 

 

Klimaportalen skal udvikles til at omfatte gode idéer 

fra borgere til kommunen og fra borger til borger. For 

at gøre Klimaportalen vedkommende for flere men-

nesker skal borgerne inviteres til at fotodokumentere 

små og store klimainitiativer. 

Fundraiser 
Det er en disciplin i sig selv at være ajour med mu-

ligheder for tilskud til projekter og udarbejde ansøg-

ninger. Derfor vil Furesø Kommune sikre, at en pro-

fessionel fundraiser varetager denne opgave på vegne 

af kommunen. Formålet er, at Furesø Kommune op-

timerer sin indsats på klima- og miljøområdet ved 

blandt andet at udnytte tilskudsmuligheder til miljø- 

og klimaprojekter. Fonde, ministerier og styrelser 

afsætter ret store beløb til specifikke formål. 

 

Erfaringer fra andre kommuner, der har ansat eller 

fået løst opgaver af fundraisere er, at de opnår til-

skud, de ellers ikke ville have fået. Initiativet kan 

eventuelt gennemføres i samarbejde med andre 

kommuner. 

 

På kommunens sundhedsportal: 

www.sund.furesoe.dk 

er der tilbud og råd om sundhed og forebyggelse 
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* Ved omkostninger forstås her Furesø Kommunes omkostninger. 

���� ���� betyder, at initiativet i udgangspunktet indebærer få omkostninger for Furesø Kommune, men at initiativet kan ud-

vikles, så det medfører omkostninger 

���� ☺☺☺☺ betyder, at initiativet først kræver investeringer, og efter en tilbagebetalingstid på 4-10 år medfører driftsbesparelser

Initiativ CO2 re-

duktion 

Res-

source-

forbrug 

Natur Synlig-

hed 

Livs-

kvali-

tet/ 

Borger-

med-

virken 

Omkost-

ninger* 

Cykel-bus på Lyngholmskolen ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� 
Alle Børn Cykler ABC ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� 
Ny energiplan ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ����  ���� 
Boligområder - klima, miljø og natur ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
Klima i erhvervsområderne ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ ���� 
Kommunale klimainstitutioner ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
Udfasning af elvarme ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    ���� ☺☺☺☺ 
El-køretøjer ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ���� 
Væk med solarier ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 
Energireduktion på rådhusene ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 
CO2 reduktion i indkøb ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    ���� ���� 
Klimaambassadører ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� 
Termografering ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
Overfladevand ☺☺☺☺  ☺☺☺☺   ���� ���� 

De gode eksempler ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
Fundraiser ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
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Se også forslag til, hvad virksomheder kan gøre 
på side 21 og 27.

Hvad kan virksomheder gøre 

• Sikre optimal isolering af bygninger 

• Vælge miljø- og CO2 rigtig opvarmningskilde 

• Minimere energispild 

• Købe maskiner og udstyr, der bruger mindre 

energi 

• Købe el-biler, hybrid-biler og andre energirigti-

ge transportmidler 

• Etablere samkørsel for medarbejdere 

• Etablere shuttle-busser til og fra stationer 

• Sikre at medarbejdere, der står for vedligehol-

delse, er uddannet til at minimere energispild 

• Slukke al elektronisk og elektrisk udstyr, når 

arbejdsdagen slutter 

• Samle indkøb for at begrænse antallet af trans-

porter 

• Sikre nedsivning af tagvand på grunden, hvis 

grunden ikke er forurenet 

• Etablere grønne tage 

• Genbruge regnvand til toiletskyl 

Hvad kan du gøre 

Bo klogt 

• Sørg for, at dit hus er godt isoleret, hvis du har 

et 

• Skift til energiruder 

• Sluk standby apparater, og skaf eventuelt en 

spareskinne, så der kun skal slukkes ét sted 

• Tag opladere ud af stikket, når de ikke er i brug 

• Sluk lys og elektriske apparater, der ikke gør 

gavn ved at være tændt 

• Hold den rigtige temperatur i køleskab og fryser 

• Vask ved 30 eller 40 grader i stedet for 60 gra-

der 

• Hæng tøjet til tørre, drop tørretumbler 

• Luft ud to gange fem minutter om dagen med 

gennemtræk 

 

Kør klogt 

• Brug cykel eller offentlig transport 

• Arranger fællestransport 

• Vær med i delebil ordning 

• Vær bevidst om energiforbruget, hvis du køber 

bil, overvej en el-bil eller hybrid-bil 

• Overvej en togrejse i stedet for en flyrejse 

 

Køb klogt 

• Køb A-pærer = lavenergipærer, næste gang der 

skal skiftes 

• Køb kun hårde hvidevarer med energimærket A 

 

Spis klogt 

• Køb mindre oksekød og mere fisk og fjerkræ 

• Spis årstidens frugt og grøntsager 

• Køb mindre frosne og konserverede varer 

• Køb kun det mad, du kan spise 

• Brug resterne næste dag 
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Furesø Kommune vil i de kommende år sætte fokus på at optimere ressourceforbruget. Kommunen vil spare 

på vand og energi og optimere vareforbruget. Kommunen opfordrer private husholdninger og virksomheder 

til at gøre det samme. 

Desuden vil kommunen undersøge, hvordan affaldsordningerne kan optimeres med hensyn til miljø, CO2, 

service og økonomi.

Flere mennesker på kloden og stigende forbrug ind-

snævrer mængden af råstoffer til rådighed. Drikkevand, 

brændstof og metaller er eksempler på begrænsede res-

sourcer, som skal anvendes med omtanke for at sikre, at 

der fremover er nok af dem. 

 

Vandforbruget pr. indbygger er faldet de seneste årtier, 

mens ressourceforbruget generelt er steget kraftigt. Det 

fremgår blandt andet af affaldsstatistikken, der viser, at 

affaldsmængderne i Danmark er steget med 40 % fra 

1994 til 2006. 

 

Kommunens muligheder for at påvirke materialefor-

bruget begrænser sig til at optimere forbruget i den 

kommunale virksomhed, og at formidle gode eksempler 

på, hvordan det lader sig gøre. 

Ressourcebevidsthed handler om at få øje på det forbrug, 
der ikke gavner eller glæder nogen, og at bryde den vane, 
som er årsag til forbruget. 

Mål og indikatorer 
På lang sigt er det Furesø Kommunes mål, at forbruget 

er reduceret i kommunen. 

 

For 2012 er det målet, at: 

• Genanvendelsesprocenten er øget 

• Dagrenovation til forbrænding er reduceret med 5 

% i forhold til 2008 

• Vandforbrug i boliger i Furesø Kommune er 6 % 

lavere end landsgennemsnittet 

• Vandforbruget i den kommunale virksomhed er 

reduceret med 15 % i forhold til 2008 

 

I 2012 vurderer kommunen, i hvilket omfang målene er 

nået. Det sker ud fra affaldsmængder samt behandlings- 

og genanvendelsesprocenter. Desuden vurderes målene 

ud fra vandforbrug pr. person i boliger og vandforbrug i 

den kommunale virksomhed. Kommunen gennemfører 

endvidere årligt en kvalitativ vurdering af indsats og 

effekt af initiativerne i Agenda 21 handlingsplanen. 

Kunst lavet af skrammel

Ressourcer 
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Særlige initiativer 2009 – 12 

Vandsparekampagner 
Rent drikkevand er en livsvigtig ressource, som vi i 

Furesø Kommune er så heldige at have lige under os. 

Farum Vandværk har oven i købet fået præmie for Dan-

marks mest velsmagende vand. Men også i Furesø 

Kommune er der lukket drikkevandsboringer, fordi 

grundvandet er forurenet. Der er således brug for at 

spare på det rene vand. 

Sammen med vandforsyningen vil Furesø Kommune 

gennemføre kampagner med opfordring til at spare på 

vandet. Den første kampagne skal rettes mod husstan-

de, der vil få råd om, hvordan man sparer på vandet og 

dermed pengene. 

Vejledning til storforbrugere 
Furesø Kommune vil tilbyde vejledning til forbrugere, 

der har et usædvanligt stort vand- eller energiforbrug. 

 

Der er eksempel på, at en kommune har haft succes 

med at kontakte og vejlede husstande med vand- eller 

varmeforbrug, der ligger henholdsvis 50 % og 35 % 

over gennemsnittet for deres boligområde. 

I Furesø Kommune vil forsyningsselskaberne blive bedt 

om at samarbejde med kommunen om at finde husstan-

de, der bruger væsentligt mere end gennemsnittet. 

Kommunen vil derefter tilbyde ejerne vejledning i, 

hvad der skal til for at reducere forbruget, og en over-

slagsberegning af, hvor meget husstanden kan spare. 

 

Kommunen undersøger, hvilken effekt vejledningen 

har på forbruget det følgende år. 

 

Furesø Kommune vil i første omgang gå efter vandbe-

sparelser og på baggrund af erfaringerne herfra overve-

je også at tilbyde vejledning i energibesparelser. 

Papirreduktion på rådhusene 
Kommunens printere vil blive sat op til at printe på beg-

ge sider af papiret. Ordningen er med stor succes prøve-

kørt gennem et halvt år i dele af den kommunale virk-

somhed. Fordelene er, at kommunen sparer papir og CO2 

udledning og at trykte sider kun fylder og vejer det hal-

ve. Dobbeltsidet kopiering vil i første omgang blive ind-

ført på rådhusene og senere på alle kommunens printere. 

 

Tilsvarende vil kommunen fremover sige nej tak til 

reklamer. Oplysningsværdien i reklamerne er erstattet 

af Internettet, hvor der er let adgang til at søge de pro-

dukter, der er brug for i den kommunale virksomhed. 

 

Papiraffald fra rådhusene bliver indsamlet særskilt til 

genanvendelse. 

Papirindsamling på alle skoler 
Furesø Kommune vil sikre, at papiraffald fra skoler 

kommer i særskilte beholdere og bliver genanvendt. 

Der skal opsættes beholdere til papiraffald ved printere 

og kopimaskiner samt i klasselokaler og på lærerværel-

ser. Det skal være nemt at tømme de indendørs papir-

beholdere i udendørs beholderne. 

 

Udover de ressourcer, der spares ved at genanvende 

papiret, vil ordningen være med til at øge elevers og 

ansattes bevidsthed om papirforbrug. 
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Økologisk mad 

Furesø Kommune vil arbejde for at indføre 75 % øko-

logisk kost i kommunens institutioner. Økologi frem-

mer miljø, sundhed og dyrevelfærd. Samtidig under-

støtter en økologisk kostpolitik kommunens engage-

ment som Countdown 2010 kommune. 

Kommunen vil bygge videre på den viden og tradition 

for økologiske råvarer, der allerede findes. Flere dagin-

stitutioner anvender i større eller mindre grad økologi-

ske madvarer, mens skoler og plejehjem endnu ikke har 

økologi på menuen. 

 

Erfaringer fra kommuner, der har indført økologisk 

kost, er, at den højere pris for de økologiske råvarer kan 

opvejes af besparelserne ved at købe mere af årstidens 

grøntsager og mindre kød. 

Initiativet kræver efteruddannelse af både faglærte og 

ikke faglærte medarbejdere i de kommunale køkkener 

samt en projektleder for omlægning til økologisk kost i 

Furesø Kommune. 

Der vil blive arbejdet på at opnå gode indkøbsordninger 

for økologiske fødevarer. I første omgang vil der blive 

indført økologisk kost i daginstitutioner, og senere på 

skoler og plejehjem. 

CO2 indkøbsnet 
Stofbæreposer med Furesø Kommunes logo og et mil-

jø- eller CO2 slogan skal omdeles til borgerne. Poserne 

uddeles sammen med information om bæredygtighed 

og en opfordring til at erstatte plasticbæreposer med 

stofposer. 

 

Bæreposerne vil dels reducere brug af plasticposer, dels 

være synlige i gadebilledet og derved fremme vaner, 

der gavner miljø og klima. 

Tilskud til kompostbeholdere 
For at fremme hjemmekompostering vil Furesø Kom-

mune yde tilskud til køb af kompostbeholdere til have-

affald og vegetabilsk affald fra husholdningen. 

 

Ved at kompostere det biologisk omsættelige affald på 

egen grund mindskes mængden af affald til forbræn-

ding, og komposten gør gavn i haven. Desuden bliver 

transport af haveaffald til genbrugspladsen reduceret, 

hvilket reducerer CO2 udledningen. 

 

Familier, der komposterer det vegetabilske køkkenaf-

fald, har op til 20 % mindre dagrenovation til forbræn-

ding – og samtidig har de naturlig gødning til haven. 

Hvis alle i verden spiste som danskerne, skulle der 

bruges én jordklode bare for at dække menneskenes 

behov for mad. 

Det giver de samme miljøgevinster, når du spiser 

sundere, mindre rødt kød, mindre dybfrost og forar-

bejdet mad og flere friske grøntsager, som når du 

nedbringer dit forbrug af benzin, varme og el med 10 

%. Derudover sparer du på madbudgettet. 



RESSOURCER 

AGENDA 21 HANDLINGSPLAN 2009 19 

 

Bæredygtige affaldsordninger 
Furesø Kommunes affaldssystem er bygget op om af-

hentning af dagrenovation og batterier, kuber til aviser 

og ugeblade samt flasker og glas, to genbrugsstationer 

og tilmeldeordninger for at få hentet kildesorteret stor-

skrald og haveaffald. 

 

Kommunen vil analysere miljø, klima, service og øko-

nomi i de eksisterende affaldsordninger. På den bag-

grund vil kommunen vurdere, om bæredygtigheden i 

affaldssystemet kan forbedres ved at indsamle kildesor-

teret storskrald og haveaffald ved alle husstande, uden 

det kræver tilmelding til ordningen.  

 

Undersøgelser i andre kommuner viser, at CO2 udled-

ningen reduceres, når afhentning af storskrald ved hus-

standene får borgerne til at køre færre ture til genbrugs-

stationen i private biler. 

Grønt regnskab 
Furesø Kommune vil årligt aflægge et grønt regnskab 

for den kommunale virksomhed. Som et første vigtigt 

element har kommunen for årene 2007-09 opgjort 

vand-, varme- og elforbrug i kommunale bygninger, 

energiforbrug på renseanlæg og pumpestationer samt 

brændstofforbrug til biler og køretøjer. 

 

Fremover vil kommunens grønne regnskab gradvist 

blive udbygget til også at omfatte eksempelvis papir-

forbrug, affaldsdannelse og omfang af økologisk kost. 

 

Realisering og effekt af Agenda 21 handlingsplanen 

skal evalueres årligt. Data fra evalueringen vil blive 

anvendt i det grønne regnskab for den kommunale virk-

somhed. Effekten af initiativerne bliver målt med ud-

gangspunkt i indikatorerne, som er præsenteret under 

Mål og indikatorer. 

 

Furesø Kommune vil på længere sigt udarbejde grønt 

regnskab for hele den geografiske kommune. Som før-

ste skridt mod et grønt regnskab, der dækker alle aktivi-

teter i kommunen, vil Furesø Kommune for 2010 gen-

nemføre en teoretisk beregning af den samlede CO2 

udledning fra den geografiske kommune. 

Idébank til fremtidige initiativer 
Agenda 21 handlingsplan 2009 omfatter initiativer, der 

skal sættes i værk i perioden 2009-2012. Efter denne 

periode skal arbejdet med Agenda 21 fortsætte. 

 

Furesø Kommune vil derfor oprette en idébank, hvor 

borgere, foreninger, virksomheder, forsyningsselskaber 

og kommunale medarbejdere de næste år har mulighed 

for at komme med gode idéer til fremtidens Agenda 21 

arbejde. 

 

Formålet med idébanken er at bruge forslagene som 

basis for nye initiativer og aktiviteter på Agenda 21 

området fra 2013. Men nogle af forslagene vil sandsyn-

ligvis blive brugt med det samme.
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*Ved omkostninger forstås her Furesø Kommunes omkostninger 

���� ���� betyder, at initiativet kun i starten indebærer investeringer for Furesø Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiativ CO2 re-

duktion 

Res-

source-

forbrug 

Natur Synlig-

hed 

Livs-

kvali-

tet/ 

Borger-

med-

virken 

Omkost-

ninger* 

Vandsparekampagner ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
Vejledning til storforbrugere ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
Papirreduktion på rådhusene ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    ���� 
Papirindsamling på alle skoler ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
Økologisk mad  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� 
CO2 indkøbsnet ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
Tilskud til kompostbeholdere ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� 
Bæredygtige affaldsordninger ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
Grønt regnskab     ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
Idébank til fremtidige initiativer    ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
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Se også forslag til, hvad virksomheder kan gøre  
på side 15 og 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kan virksomheder gøre 

• Minimere produktionsspild 

• Minimere emballager 

• Købe maskiner og inventar, der holder længe 

• Undgå engangsmaterialer 

• Sætte kopimaskiner til at kopiere på begge sider 

• Undersøge, hvor det største vandforbrug er, og 

hvordan det reduceres 

• Sikre at medarbejdere, der står for vedligehol-

delse, er uddannet til at minimere vandspild 

• Lave konkurrencer blandt medarbejdere om for-

slag til at reducere forbrug 

• Synliggøre resultater af ressourcereduktion 

• Sikre at medarbejderne får fordele af det, når 

ressourcereduktion giver økonomiske besparel-

ser 

• Sortere affaldet, så mest muligt kan genanven-

des 

• Lave grønt regnskab. Derved øges fokus på res-

sourceforbrug 

• Overveje at indføre miljøledelse 

• Overveje at blive miljøcertificeret 

Hvad kan du gøre 

• Køb kun det du har brug for 

• Køb ting, der holder længe og som kan repareres 

• Køb koncerter, biografture, massage og hjem-

meservice frem for materielle ting som gaver 

• Brug indkøbsnet i stedet for plasticpose 

• Brug smørrebrødspapir i stedet for stanniol 

• Undgå at smide mad væk 

 

• Brug kun den nødvendige mængde vand 

• Check om dit vandforbrug er højt i forhold til 

antal personer i husstanden 

 

• Aflever dåser og flasker i pantautomater 

• Sorter dit affald til genanvendelse 

• Brug kuberne til flasker og glas, og kuberne til 

aviser og ugeblade 

• Komposter haveaffald og vegetabilsk køkkenaf-

fald 
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Invasive arter er en væsentlig trussel mod den biologiske mangfoldighed; den næststørste efter tab 

af naturområder. Det er derfor vigtigt, at de invasive arter bliver registreret og holdt under kontrol, 

inden de breder sig. 

Enkelte invasive arter kan udryddes på landsplan, andre kan udryddes lokalt. Desværre kan de fleste 

invasive arter kun hindres i at brede sig yderligere. 

Furesø Kommune har en lille geografiske udbredelse, på kun 57 km2 inklusiv søer. Derfor er det her 

muligt at udrydde flere af de invasive arter, hvis grundejere og borgere hjælper til. 

 

Der bliver løbende registreret nye invasive arter. Globalise-
ring og klimaændringer vil sandsynligvis ændre listen. 
På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside findes listen over 
alle invasive arter i Danmark: www.sns.dk 

 

Regeringen har i 2009 udsendt sin Handlingsplan for 

invasive arter. Den er centreret om forebyggelse, be-

kæmpelse, information, forskning og regulering. I 

handlingsplanen inviteres kommuner og interesseorga-

nisationer til i samarbejde med regeringen at imødegå 

truslerne fra de invasive arter. Handlingsplanen anbefa-

ler, at regulering af invasive arter tager afsæt i forebyg-

gelse og forsigtighed. 

 

Kæmpebjørneklo er giftig. Derfor er kraftige handsker og tøj  
på hele kroppen vigtig, når man bekæmper planten. 

Invasive arter og natur 

Hvad er invasive arter? 

Invasive arter er plante- og dyrearter, som menne-

sker bevidst eller ubevidst har ført til landet, og som 

har evnen til at fortrænge andre arter og overtage 

naturen. 

 

I Furesø Kommune er der grund til at være særlig 

opmærksom på de invasive arter: 

• Sildig gyldenris 

• Kanadisk gyldenris 

• Japansk pileurt 

• Kæmpe pileurt 

• Rød hestehov 

• Kæmpebjørneklo 

 

• Rynket rose  

• Mangebladet lupin 

 

• Mink  

Hvad er biologisk mangfoldighed? 

Biologisk mangfoldighed eller biodiversitet er mang-
foldighed af levende organismer på kloden samt alle 
de økologiske sammenhænge, de indgår i. 
 
Biologisk mangfoldighed måles på tre niveauer: 

• mangfoldigheden af økosystemer og naturtyper 

• mangfoldigheden af arter 

• mangfoldigheden i den genetiske variation imel-
lem individer og bestande af samme art 

 
Tabet af biologisk mangfoldighed er en stor udfor-
dring. Mangfoldigheden af økosystemer, arter og ge-
ner er forudsætningen for, at naturen kan levere de 
ressourcer, som er grundlaget for vores eksistens og 
trivsel. Det drejer sig om livsnødvendigheder som 
mad og vand, og om herlighedsværdier som fugle-
sang og blomster på engen. 
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Kæmpe Pileurt 

Gyldenris 

Japansk Pileurt 

Udryddelse af invasive arter er et langt sejt træk, der 

oftest strækker sig over mange år. Den erfaring gør alle 

der bekæmper bjørneklo eller dræbersnegle. Generelt 

gælder det, at det er langt mere effektivt at bekæmpe 

alle individer på et lille område end at bekæmpe et stør-

re område, hvor man overser enkelte individer. 

 

De fleste arter ved man endnu ikke, hvordan man be-

kæmper mest effektivt. Det er vigtigt at finde ud af, 

hvordan eksempelvis rød hestehov og pileurt, som fin-

des flere steder i kommunen, bekæmpes mest effektivt, 

og hvordan man bedst undgår, at planterne spreder sig 

yderligere. 

I Furesø Kommune er bjørneklo bekæmpet med stor 

effekt af en række frivillige grupper og foreninger. De 

frivillige har størstedelen af æren for, at planten mange 

steder er udryddet eller under kontrol. Furesø Kommu-

ne ønsker derfor samarbejde med flere private borgere 

eller grupper, som vil kigge efter de invasive arter i et 

område. 

 

Kommunen vejleder om, hvordan planterne ser ud, og 

om hvordan de bekæmpes mest effektivt, både på din 

egen grund og på områder med offentlig adgang. Vi 

udlåner også redskaber til frivillige, der deltager i be-

kæmpelsen. 

 

Grøn Plan 

Furesø Kommune udarbejder en Grøn Plan, der sæt-

ter  fokus på natur, landskab, kulturhistorie og fri-

luftsliv i det åbne land. 

 

Den grønne plan skal sammentænke beskyttelse og 

benyttelse af naturen. Formålet med planen er blandt 

andet at øge den biologiske mangfoldighed og sikre 

sjældne dyr og planter. 

 

Borgere, interesseorganisationer og nabokommuner 

vil blive inviteret til at samarbejde om initiativer i 

planen. 
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Ved Søndersø driver kommunen sammen med seks part-

nere et projekt med det formål at bekæmpe bjørneklo og 

gyldenris i et større område. Bekæmpelsesmetoderne er 

græsning, rodstikning, skærmkapning og slåning. Partner-

skabsprojektet arrangerer bekæmpelsesaftener, og en væ-

sentlig del af bekæmpelsen sker via frivillig deltagelse fra 

borgere og brugere af naturen i området. 

 

Invasive arter kender ikke kommunegrænser. Derfor sam-

arbejder kommunen med nabokommuner om bekæmpelse 

af især bjørneklo. Dette samarbejde vil blive styrket de 

kommende år, og der vil blive udvekslet praktiske erfarin-

ger med de mest effektive bekæmpelsesmetoder. 

Mål og indikatorer 
På lang sigt er det Furesø Kommunes mål, at: 

• Alle kendte invasive arter er under kontrol og stort set 

udryddet i Furesø Kommune 

• Livsbetingelserne for hjemmehørende plante- og dy-

rearter er forbedret 

• Sjældne arter overlever 

 

For 2012 er det målet, at: 

• Invasive plantearter på kommunale arealer og langs 

vandløb og banelegemer er kortlagt 

• Bjørneklo er under kontrol i hele kommunen 

• Gyldenris er synligt reduceret i væsentlig grad 

• Bestandene af tørveviol og rosmarinlyng i Furesø 

Kommune eksisterer og spreder sig 

I både de langsigtede mål og målsætning for 2012 tager 

Furesø Kommune forbehold for klimaændringer, der 

fremmer de invasive arter. Hvis temperatur, nedbør og 

luftfugtighed ændres over en årrække, kan målene vise sig 

urealistiske. 

 

I 2012 vurderer kommunen, ud fra antal og udbredelse af 

invasive arter samt udbredelse af tørveviol og rosmarin-

lyng, i hvilket omfang målene er nået. Desuden gennem-

fører kommunen årligt en kvalitativ vurdering af indsats 

og effekt af initiativerne i Agenda 21 handlingsplanen. 

 

Særlige initiativer 2009 – 12 

Indsatsplan mod bjørneklo 
Udryddelse af bjørneklo giver plads til andre arter og øger 

tilgængeligheden i et område. Det gør oplevelsen ved at 

færdes i området meget større. For at sikre resultatet af det 

arbejde, der allerede bliver gjort, er det nødvendigt at be-

kæmpe alle bestande. Ellers vil der blæse frø ind i områ-

der, hvor planten var udryddet. 

Udryddelse af invasive arter er krævende, men ikke altid 
umulig. Det siger erfaringerne fra bl.a. ti års vedholdende 
bjørneklobekæmpelse i den nordlige del af kommunen. Her 
er bjørnekloen under kontrol og mange steder udryddet. 

Furesø Countdown  
2010 kommune 

Furesø Kommune har skrevet under på Countdown 

2010-deklaration. Det betyder, at kommunen arbej-

der for at standse nedgangen i biologisk mangfol-

dighed og for at de plante- og dyrearter, vi har i dag, 

bliver ved med at være der. 

 

Desuden forpligter kommunen sig til at øge befolk-

ningens opmærksomhed på og deltagelse i at bevare 

den biologiske mangfoldighed. 
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Den store frivillige indsats for at bekæmpe bjørneklo 

skal derfor følges op af en indsatsplan, der giver kom-

munen hjemmel til at påbyde grundejere at udrydde 

bjørneklo på deres arealer. Det er op til grundejeren 

selv at beslutte, om planterne skal bekæmpes manuelt 

eller via græsning. Kommunen vejleder gerne om hvil-

ken metode, der er bedst, afhængigt af den enkelte be-

stand. 

Kortlægning og plan for invasive arter 
Kommunen ved i vidt omfang, hvor der findes bjørne-

klo. Men det er endnu ikke kortlagt, hvilke øvrige inva-

sive plante- og dyrearter der findes, hvor de findes eller 

hvor udbredte de er. 

 

For at få kontrol over, og i bedste fald udrydde, de in-

vasive arter, vil Furesø Kommune registrere og udar-

bejde en bekæmpelsesplan for hver art, der sikrer, at 

indsatsen bliver så effektiv som muligt. 

 

Kortlægningen vil bygge videre på kommunens eksiste-

rende kortlægning og den landsdækkende registrering, 

som er påbegyndt af Skov- og Naturstyrelsen i 2009. 

Formålet med bekæmpelsesplanen er at prioritere 

kommunens indsats og ressourceforbrug til bekæmpel-

se af invasive arter. 

 

Arbejdet med at lave en bekæmpelsesplan påbegyndes i 

2010 og føres videre hvert år, men dele af opgaven 

gennemføres først efter 2012. 

Fokus på gyldenris 
Gyldenris er en velkendt invasiv plante med stor ud-

bredelse i Furesø Kommune. Gyldenris fortrænger alle 

andre arter. Især langs veje og vandløb ses det tydeligt, 

hvordan den danner tæpper, der gør livet umuligt for 

andre planter. 

 

Derfor vil Furesø Kommune intensivere sin indsats for 

at bekæmpe planten på kommunale arealer. Kommuna-

le grøfter og områder med gyldenris skal fra 2011 slås 

med maskine, le eller buskrydder, fortrinsvis lige om-

kring Sct. Hans. 

Vi registrerer, hvor der er gyldenris på de kommunale 

arealer og udarbejder på det grundlag en plan for, hvor-

når og hvordan bekæmpelsen skal ske. Det forventes, at 

konsekvent slåning én gang årligt i fem år vil være til-

strækkeligt til at gøre det af med bestandene. Da der 

givet vis vil komme nye frø fra naboarealer, vil der ef-

terfølgende være behov for en årlig opfølgning med en 

mindre indsats. 

 

Grundejere, der har store forekomster lige op ad kom-

munens arealer vil få en særlig opfordring til, at de også 

bekæmper gyldenris effektivt. 

Gyldenris er en smuk staude, som er indført som prydplante 
til haver. Den breder sig lokalt via vandrette jordstængler og 
spredes vidt omkring via frø. I rødderne danner den giftstof-
fer, der hindrer andre planters frø i at spire. Med sin tætte 
og aggressive vækst gør den mere skade end bjørneklo. 
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Væk med invasive haveplanter 
Furesø Kommune vil informere borgerne om, hvilke 
haveplanter, der er invasive, med opfordring til at man 
ikke skaffer dem, og at man graver dem op, hvis man 
har dem på sin grund. 
 
Desuden vil kommunen henvende sig til planteskoler i 
kommunen og opfordre til, at de ikke sælger planter, 
som er invasive i den danske natur. 

Video om invasive arter 
Furesø Kommune vil producere en kort video om be-
kæmpelse af invasive arter. I videoen vil vi præsentere 
hvordan bjørneklo og gyldenris ser ud, og hvorfor be-
kæmpelsen er vigtig. Videoen skal vises i biografen, på 
miljødage mv. 

 
Senere følges op med videos om, hvordan man kender 
og bekæmper de øvrige invasive arter. Desuden skal 
der gennemføres informationskampagner i de lokale 
aviser. 

Ingen skovsvin i Furesø Kommune 
Furesø Kommune vil inddrage skoleklasser i affalds-
indsamling i naturen. I de seneste år er der henkastet 
mere affald end tidligere. Affaldet udgør et stort pro-
blem, både på landet og i byer, og det koster millioner 
at samle det sammen og køre det til behandling. 
 
Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening ar-
rangerer hvert år i april en affaldsuge, der henvender 
sig til børn og unge. Ugen ligger i forlængelse af søn-
dagen med Naturfredningsforeningens landsdækkende 
affaldsindsamling. Furesø Kommune vil opfordre til at 
klasser på alle skoler i kommunen deltager i affaldsu-
gen og sørge for lokale præmier til de klasser, der sam-
ler mest. 
 
Samtidig med at der bliver ryddet op omkring skolesti-
er eller i naturen, har initiativet det formål, at børn og 
unge erfarer, at det er lettere at lægge sit affald, hvor 
det hører hjemme, end at skulle samle det sammen, når 
det ligger spredt. Affaldsugen kan desuden anvendes til 
miljøundervisning. 
 
Resultaterne af indsamlingen vil blive annonceret, og 
Furesø Kommune vil bruge anledningen til at opfordre 
alle til at tage sit affald med hjem fra skovturen, ikke at 
kaste dåser og andet ud af biler eller efterlade sit affald 
ved rastepladser. 

* Ved omkostninger forstås her Furesø Kommunes omkostninger 

���� ���� betyder, at initiativet i udgangspunktet indebærer få omkostninger for Furesø Kommune, men at initiativet kan med-

føre omkostninger

Initiativ CO2 re-

duktion 

Res-

source-

forbrug 

Natur Synlig-

hed 

Livs-

kvali-

tet/ 

Borger-

med-

virken 

Omkost-

ninger* 

Indsatsplan mod bjørneklo   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� 
Kortlægning og plan for invasive arter   ☺☺☺☺   ���� 
Fokus på gyldenris   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ���� 
Væk med invasive haveplanter   ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ���� 
Video om invasive arter   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ���� 
Ingen skovsvin i Furesø Kommune   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Sildig Gyldenris og Kanadisk Gyldenris er invasive i 

Danmark. Derfor opfordrer Furesø Kommune til at 

vælge andre stauder til haven. 



INVASIVE ARTER 

AGENDA 21 HANDLINGSPLAN 2009 27 

Se også forslag til, hvad virksomheder kan gøre  
på side 15 og 21. 

 

Hvad kan virksomheder gøre 

• Underskrive og tilslutte sig Countdown 2010 

målsætningen om at standse tabet af biologisk 

mangfoldighed 

• Sørge for ikke at have invasive arter på egen 

grund 

• Slå eventuelle gyldenris inden Sct. Hans 

• Planteskoler kan undlade at sælge invasive arter 

Hvad kan du gøre  

• Indberet til den grønne guide, hvor du har set en 

af de invasive arter. På kommunens hjemme-

side er der kort med de forekomster kommunen 

allerede kender 

• Adopter et afgrænset område, hvor du sørger 

for, at der ikke er invasive plantearter – hvis der 

er mere, end du selv kan bekæmpe, kan du bede 

kommunen om hjælp 

• Vær med på bekæmpelsesaftener 

• Få vejledning af kommunen om, hvordan man 

bekæmper forskellige invasive arter 

• Sørg for, at der ikke er invasive arter på din 

egen grund, undgå eksempelvis at få Sildig 

Gyldenris og Kanadisk Gyldenris i haven 

• Fjern invasive planter fra egne have og på area-

ler med offentlig adgang 

• Pluk gyldenris inden de sætter frø, så de ikke 

spredes på den måde 

• Fortæl andre mennesker, hvorfor det er vigtigt, 

at de invasive arter bliver holdt under kontrol 

• Deltag i en af de mange naturgrupper eller for-

eningers arbejde for at fremme den biologiske 

mangfoldighed 
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Initiativ 3. kvartal 

2009 

4. kvartal 

2009 

1. kvartal 

2010 

2. kvartal 

2010 

3. kvartal 

2010 

4. kvartal 

2010 

Klima       

Cykel-bus på Lyngholmskolen       

Alle Børn Cykler ABC       

Ny energiplan       

Boligområder - klima, miljø og natur       

Klima i erhvervsområderne       

Kommunale klimainstitutioner       

Udfasning af elvarme       

El-køretøjer       

Væk med solarier       

Energireduktion på rådhusene       

CO2 reduktion i indkøb       

Klimaambassadører       

Termografering       

Overfladevand       

De gode eksempler       

Fundraiser       

Ressourcer       

Vandsparekampagner       

Vejledning til storforbrugere       

Papirreduktion på rådhusene       

Papirindsamling på alle skoler       

Økologisk mad       

CO2 indkøbsnet       

Tilskud til kompostbeholdere       

Bæredygtige affaldsordninger       

Grønt regnskab        

Idébank til fremtidige initiativer       

Invasive arter og natur       

Indsatsplan mod bjørneklo       

Kortlægning og plan for invasive arter       

Fokus på gyldenris       

Væk med invasive haveplanter       

Video om invasive arter       

Ingen skovsvin i Furesø Kommune        

       

Ressourcepersoner bidrager       

Kvalitativ vurdering af Agenda 21       

Flere af initiativerne i Agenda 21 handlingsplanen er allerede sat i gang.        

Den skitserede tidsplan er vejledende, idet kommunen tager forbehold for kommende budgetter samt faktorer, der gør det 

hensigtsmæssigt at omprioritere.

Tids- og aktivitetsplan 2009-10 
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Initiativ  1. halvår 

2011 

2. halvår 

2011 

1. halvår 

2012 

2. halvår 

2012 

Klima     

Gå-bus på Lyngholmskolen      

Alle Børn Cykler ABC     

Ny energiplan     

Boligområder - klima, miljø og natur     

Klima i erhvervsområderne     

Kommunale klimainstitutioner     

Udfasning af elvarme     

El-køretøjer     

Væk med solarier     

Energireduktion på rådhusene     

CO2 reduktion i indkøb     

Klimaambassadører     

Termografering     

Overfladevand     

De gode eksempler     

Fundraiser     

Ressourcer     

Vandsparekampagner     

Vejledning til storforbrugere     

Papirreduktion på rådhusene     

Papirindsamling på alle skoler     

Økologisk mad     

CO2 indkøbsnet     

Tilskud til kompostbeholdere     

Bæredygtige affaldsordninger     

Grønt regnskab     

Idébank til fremtidige initiativer     

Invasive arter og natur     

Indsatsplan mod bjørneklo     

Kortlægning og plan for invasive arter     

Fokus på gyldenris     

Væk med invasive haveplanter     

Video om invasive arter     

Ingen skovsvin i Furesø Kommune      

     

Ressourcepersoner bidrager     

Kvalitativ vurdering af Agenda 21     

Den skitserede tidsplan er vejledende, idet kommunen tager forbehold for kommende budgetter samt faktorer, der gør det 

hensigtsmæssigt at omprioritere. 

 

Tids- og aktivitetsplan 2011-12 
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Bilag
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Status for tidligere Agenda 21 planer 

Initiativerne der indgik i Agenda 21 planerne i de to tidligere kommuner præsenteres her. Status i 2009 
for realisering af initiativerne samt forslag om hvorvidt, de skal føres videre, fremgår af kolonnerne til 
højre. 
 
Aktiviteter, som videreføres, skal realiseres enten i kraft af Agenda 21 handlingsplan 2009 eller som en 
integreret del af Furesø Kommunes drift. 

Farum Kommune – Agenda 21 – 2004 

Område 
 

Planlagt aktivitet 2004-08 Status 2009 Forslag til fremtid 

Energi Grønt regnskab og samlet 
ressourceplan for Farum 
Kommune 

El-, varme- og vandforbrug 
opgjort for kommunale 
ejendomme via KeepFocus 
fra og med 2006 

Videreføres for den kom-
munale virksomhed i hele 
Furesø Kommune 

 Energisparekampagne - bor-
gere 

Ikke gennemført 
Dog har grøn guide holdt 
foredrag 

Videreføres 

 Alternative energiløsninger Jordvarme og solceller på 
Lyngholmskolen 
Solceller på Farum Svøm-
mehal - forundersøgelse er 
gennemført 

Gennemføres ved nybyg-
geri og renoveringer i det 
omfang det er økonomisk 
muligt 

Forbrug Grøn indkøbspolitik Indkøbspolitik, der inklu-
derer miljø, vedtaget janu-
ar 2007 

Videreføres 

 Økologisk mad på institutio-
ner 

Delvist økologisk mad i 
flertallet af daginstitutio-
ner. Retningslinier for øko-
logi i kostpolitik for 0-6 
årige under udvikling. 

Videreføres 
Nyt initiativ – Økologisk 
mad 

Kompostkampagne Gennemføres løbende; 
bl.a. på miljødag i maj og 
information på genbrugs-
stationerne 

Videreføres 
Tilskud til køb af kompost-
beholdere 

Øget kildesortering Gennemført på genbrugs-
pladser 
 

Videreføres i I/S Vest-
forbrændings regi 

Information om genbrugs-
station 

Gennemført 2007 og 2008 Videreføres 

Affald og 
genbrug 

Besøg på genbrugsstation for 
skoler og institutioner 

Gennemføres løbende for 
enkelte klasser; nogle med 
grøn guide 

Videreføres 

Vand/ 
Spildevand 

Overvågning af (grundvand 
i) industriområde 

Grundvandsovervågning 
varetages af Miljøcenter 
Roskilde 

Miljøcenter Roskilde vare-
tager opgaven 

 Kampagne for stop for brug 
af pesticider og reduktion af 
brug af fosfor og nitrat 

Gennemføres løbende. 
Kommunen bruger ikke 
pesticider på egne arealer 

Videreføres 
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Område 
 

Planlagt aktivitet 2004-08 Status 2009 Forslag til fremtid 

Trafik Trafikplan nord for Slange-
rupvej 

Forslag godkendt 2004. 
Vej- og trafikplan 2008-12 
for Furesø Kommune ved-
taget 2008 

Videreføres 
 

 Analyse af kollektiv trafik Movias Nøgletalsrapporter 
2007 og 2008 opgør antal 
buspassagerer. 
Ændringer i busdrift i 
kommunen og over kom-
munegrænsen vedtages 
årligt inden 1. maj 

Videreføres 

 Bedre forhold for lette trafi-
kanter 

Vej- og trafikplan 2008-12 
vedtaget 

Videreføres via Vej- og 
trafikplan 

 Plan for reduktion af støjge-
ner 

Kortlægning gennemført 
2008 

Videreføres 

 Cykel- og gangstier – gen-
nemgang mht. tilstand og 
belysning 

Som del af driften, løbende 
gennemgang og vedlige-
hold 

Videreføres 

 Delebilordningen – Udbrede 
kendskab og database til 
fælles kørsel i bil 

Løbende information 
 

Videreføres 

 Undersøge mulighederne for 
rundkørsel i krydset Lille-
vangsvej/ Ryttergårdsvej 

Vej- og trafikplan 2008-12 
for Furesø Kommune ved-
taget 2008 

Revision af projektet gen-
nemføres i 2009 

Planlæg-
ning 

Bæredygtighed som led i 
kommuneplanen 

Gennemført løbende i 
kommuneplantillæg 

Videreføres 

 Designmanual for kaserne-
byggeri og Farum kommune 

Gennemført for kaserne-
byggeri, ikke for kommune 

Gennemføres særskilt for 
de enkelte områder i for-
bindelse med lokalplan-
lægning 

Byggeri og 
boformer 

Byggeri på kasernen Gennemføres løbende Videreføres 

Erhverv Plan for udvikling af Farums 
industrikvarter 

Helhedsplan under udar-
bejdelse 2008-09. 
Indgår som tema i Kom-
muneplan 2009 

Videreføres via Kommune-
plan 2009  

 Farum som turistby Ingen oplysninger Videreføres eventuelt af 
Furesø Turistforening 

 Kommunal aktivering på mil-
jøområdet 

Ikke gennemført Vurderes 

 Hjælp til virksomheders mil-
jøhandlingsplaner/ grønne 
regnskaber 

Løbende Videreføres i forbindelse 
med miljøtilsyn 

Møder i nedsat Agenda 21 
arbejdsgruppe 

Møder til 2006. Derefter 
erstattet af Miljøråd 

Videreføres via Miljørådet  

Årligt høstmarked Hvert år i august Videreføres så vidt muligt i 
nyt regi 

Åbent-hus-arrangementer på 
renseanlæg, fjernvarmean-
læg og vandværk 

Farum Fjernvarme, Måløv 
Renseanlæg, Stavnsholt 
Renseanlæg og Farum 
Vandværk har skoleklasser 
på besøg 

Vurderes sammen med 
anlæggene 

Synliggø-
relse og 
udbredelse 
af arbejdet 
for en bæ-
redygtig 
udvikling 

Nedsættelse af internt Agen-
da 21 udvalg i Farum Kom-
munes forvaltninger 

Arbejdsgruppe for Agenda 
21 handlingsplan etableret 
i november 2008 

Videreføres  
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Område 
 

Planlagt aktivitet 2004-08 Status 2009 Forslag til fremtid 

Plan for sammenhængende 
stisystemer 

Ikke gennemført Videreføres via Kommune-
plan  

Bjørneklobekæmpelse 
 

Løbende Videreføres 

Naturplejeplan - beplantning, 
pleje, beskæring 

Løbende Videreføres 

Natur/ 
biologisk 
mangfol-
dighed 

Overvågning af dyre- og 
planteliv 

Årlig registrering af tørve-
viol og rosmarinlyng i Sor-
temosen og Præstemosen. 
Registrering af bilag IV 
arter i Sydlejren på flyve-
stationen  

Videreføres 

 Vestfredning Gennemført. 
Naturklagenævnssag ver-
serer 

 

 Østfredning = Stavnsholt 
fredningen 

Fredningsafgrænsning er 
fastlagt. 
Fredningsbestemmelser 
afventer endelig kendelse 

Videreføres 
 

 Forårsrengøring i Farum Affaldsdag; en søndag 
hvert forår med Danmarks 
Naturfredningsforening.  
Ugen efter deltager mange 
skoler og børneinstitutio-
ner. 
I 2008 indsamlede ca. 300 
borgere mere end 2 tons i 
Furesø Kommune. 

Videreføres samlet for Fu-
resø Kommune 

Sundhed/ 
livsstil 

Sundhed, mad og sport Sundhedspolitik for Furesø 
Kommune, august 2008. 
10 indsatsområder om 
bl.a. kost, motion og miljø 

Sundhedspolitikken skal 
implementeres i alle for-
valtningsgrenes arbejde i 
de kommende år 

 Idrætspolitik og folkesund-
hed 

Idrætspolitik for Furesø 
Kommune, sidst opdateret 
januar 2008. Vision: ”Fu-
resø Kommune vil skabe 
grobund for, at alle borge-
re i kommunen kan finde 
et relevant idrætstilbud og 
benytter sig af det.” 
Foreningskonsulent ansat i 
august 2008. 
Kommuner har overtaget 
ansvar for sundhedsfrem-
me og forebyggelse pr. 
2007 

Idrætspolitikken udmøntes 
i et samarbejde mellem 
kommunen og foreningsli-
vet. 
Løbende borgerrettede og 
patientrettede aktiviteter 
for at fremme og støtte 
sund livsstil. 
Get Moving 2009: 
Uge 41 motionsaktiviteter 
for skoleelever. 
Motionsaktiviteter for sær-
lige grupper: 
Inaktive, tyrkiske kvinder 
og patientgrupper 

 Bevarelse af Skolelandbruget Nedlagt fra 2009 i henhold 
til budget 2009 

 

Samarbej-
de borgere 
og kom-
mune 

Høj grad af information til 
borgerne, inddragelse af 
borgerne i kommunale be-
slutninger 

Gennemføres løbende, 
bl.a. via furesoe.dk. 
Flere borgerråd nedsat, 
bl.a. Miljørådet 

Videreføres 

 Sejlgården som kulturelt 
mødested i Vestbyen 

Gennemføres ikke. 
Solgt til anvendelse som 
beboelse 

Videreføres ikke 
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Værløse Kommune – Miljø og Agenda 21 – 2004-2008 

Område Planlagt aktivitet 
2004-08 

Status 2009 Forslag til fremtid 

Miljøvenlig indkøbspolitik Indkøbspolitik, der inklu-
derer miljø, vedtaget janu-
ar 2007 

Videreføres 

Fortsat udbygge grønt regn-
skab 

El-, varme- og vandforbrug 
opgjort for kommunale 
ejendomme via KeepFocus 
fra 2006 

Videreføres for den kom-
munale virksomhed i hele 
Furesø Kommune 

Ansætte grøn guide Gennemført Videreføres 
Økonomisk støtte til miljøini-
tiativer  

Gennemført via Miljøinitia-
tivpuljen 

Videreføres via  
Miljøinitiativpuljen 

Synliggøre bæredygtig ud-
vikling 

Løbende via furesoe.dk, 
pressemeddelelser mv. 

Videreføres 

Fælles 

Sammenligne kommunens 
miljøresultater med andre 
parter 

Gennemføres løbende via 
erfagrupper, bl.a. i MIL-
SAM-regi 

Gennemføres med nabo-
kommuner, som også er 
klimakommuner 

Årlig miljødag Gennemført årligt i maj Videreføres 
Støtte pilotprojekter om mil-
jø og Agenda 21 

Gennemført via Miljøinitia-
tivpuljen 

Videreføres  

Målrettet kampagne om et 
udvalgt miljøtema 

Kampagner om, ikke at 
bruge pesticider og om 
bjørneklobekæmpelse 

Videreføres 

Inddrage lokale foreninger i 
miljøprojekter 

Miljøråd nedsat 2007 Videreføres 

Årligt idémøde med grønne 
foreninger om nye miljøpro-
jekter 

Gennemføres løbende med 
Miljørådet på mindst fire 
årlige møder 

Videreføres via Miljørådet 

Samarbejde med ad hoc 
nedsatte borgergrupper 

Gennemført løbende Videreføres via Miljørådet 

Gennemføre borgerundersø-
gelser 

Gennemføres på en række 
områder. Borgerpanel op-
rettet 

Videreføres 

Opfordre boligselskaber til at 
igangsætte miljøtiltag 

Delvist gennemført  Videreføres 

Pressemeddelelser om miljø-
projekter i kommunen 

Gennemføres løbende Videreføres 

Borgerne 

Udbygge miljøinformation på 
hjemmeside, brochurer og 
lokalaviser 

Gennemføres løbende Videreføres 

Opsætte lys- og bevægelses-
følere, hvor det er muligt 

Hareskov skole: Glasgang 
Lille Værløse Idræt: Om-
klædningsrum og toiletter 
Hareskov Idræt: Omklæd-
ningsrum og toiletter 
Furesø Marina: Alle 
bådhaller 

Videreføres 

Udskifte hvidevarer til A-
mærkede 

Gennemføres i forbindelse 
med udskiftning 

Oplæg og pjece med anbe-
falinger om miljø- og ener-
girigtigt indkøb til alle in-
stitutioner, idet indkøb 
sker decentralt 

Vandbesparende armaturer Udskiftes i forbindelse med 
almindeligt vedligehold 

Videreføres 

Sociale 
instituti-
oner 

Miljøvenlige projekter på Sø-
gård 

Søgård til salg 2009 Videreføres ikke. 
Naturpleje på tilstødende 
jorder  
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Område Planlagt aktivitet 
2004-08 

Status 2009 Forslag til fremtid 

Naturlegepladser i institutio-
nerne 

Enkelte findes  

Flere regnvandstønder Afsluttet på baggrund af 
embedslægens anbefaling 

 

Bålpladser Findes visse steder, bl.a. i 
statsskovene 

Videreføres 

Naturprojekter i udvalgte 
institutioner 

Nogle institutioner har 
”udeuger” og/eller ugentli-
ge skovdage 

Videreføres 

Papirindsamling og affalds-
sortering på flere institutio-
ner 

Delvist gennemført Videreføres via samlet 
ordning, som tilbud i 2009 

Nedsætte vand- og energi-
forbrug 

Løbende Videreføres 

Målsætninger om natur og 
miljø 

Servicestrategien og  
Sundhedspolitikken omfat-
ter målsætning om Natur, 
Miljø og klima 

Videreføres 

Informere institutioner, for-
ældre om kommunens miljø-
initiativer 

Gennemføres løbende Videreføres 

Børne- 
instituti-
oner 

Udarbejde kost- og bevægel-
sespolitik for 0-5 årige 

Arbejdsgruppe om udar-
bejdelse af kostpolitik for 
0-6 årige, institutioner og 
dagpleje er nedsat i 2008. 
Omfatter bl.a. retningslini-
er for økologi. 
Det overvejes, om der skal 
udarbejdes en bevægel-
sespolitik sammen med 
kostpolitik  

Den enkelte daginstitution 
skal udarbejde sin kostpo-
litik på baggrund af den 
overordnede kostpolitik for 
0-6 årige. 
 
 
 

Kampagne ”Drop bilen og få 
børnene på rette vej” på én 
skole 

Forsøg på lille Værløse 
Skole 

Nyt initiativ – Alle Børn 
Cykler ABC  

Gåbusordning på udvalgte 
skoler 

Forsøg på lille Værløse 
Skole 

Nyt initiativ – Gå-bus på 
Lyngholmskolen 

Nedsætte vand- og energi-
forbrug 

Gennemføres løbende Videreføres 

Gennemføre miljøuddannelse 
af servicemedarbejdere 

Delvist gennemført  
 

Videreføres 

Nedbringe papirforbrug og 
etablere papirindsamling 

Papirindsamling sker på 
bl.a. Hareskov Skole. 
Jonstrup-, Bybæk- og 
Stenvadskolen er tilmeldt 
”papirrødderne” i 2009 

Gennemføres på alle skoler 

Gennemgå håndtering af 
farligt affald på skolerne 

Folder til skoler om korrekt 
emballering af farligt affald 
2005 

Videreføres 

Naturlegeplads på Lille Vær-
løse Skole 

Gennemført  

Sørestaureringsprojekt 
sammen med Søndersøsko-
len 

Gennemført 
 

Videreføres 

Grønt flag - Grøn skole på 
Hareskov Skole 

Ikke gennemført Gennemføres, hvis skole 
tager initiativ til dette 

Den grønne Karavane på 
udvalgte skoler 

Gennemført årligt for mel-
lemtrinet  

Videreføres  

Skoler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informere om tilstedeværel-

se af den grønne guide 
Gennemføres løbende Videreføres 
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Område Planlagt aktivitet 
2004-08 

Status 2009 Forslag til fremtid 

Ansætte miljøkonsulent på 
skoleområdet 

Delvist gennemført Videreføres via Natursko-
len 

Samarbejde mellem miljø-
konsulent, grøn guide og 
kommunens miljøafdeling 

Se ovenfor Videreføres 
mellem grøn guide og Na-
tur og Miljø 

Skoler 
 
 

Udarbejde kost- og bevægel-
sespolitik for 6-16 årige 

Ikke gennemført Undersøges og overvejes 
sat i gang i 2010, som op-
følgning på tilsvarende 
politik for 0-6 årige 

Idrætspolitik som baggrund 
for handlingsplan 

Opfølgning på politik for 
Idræts- og Fritidsområdet, 
forelægges politisk primo 
2009.  

Videreføres 

Samarbejde med idrætslivet Udmøntning af Idræts- og 
Fritidspolitik via bl.a. for-
eningskonsulent ansat i 
august 2008. 
Kommuner har overtaget 
ansvar for sundhedsfrem-
me og forebyggelse pr. 
2007 

Videreføres 

Udbygge kulturelle tilbud i 
kommunen 

Gennemført bl.a. via Ga-
laksen 

Videreføres 

Indarbejde naturen i kultur-
begivenheder 

Folder, Kultur-natur ture i 
Værløse, 2005 

Videreføres 

Udbygge kulturhuset, så fle-
re aktiviteter samles på By-
midten 

Galaksen opført 2006  

Installere automatisk varme- 
og lysstyring 

CTS-anlæg etableret i stør-
re bygninger, dog mangler 
enkelte i Værløse. Gen-
nemføres i forbindelse med 
almindeligt vedligehold 

Videreføres 

Opsætte vandbesparende 
toiletter og elsparepærer 

Når toiletter udskiftes, sker 
det til 3/ 6 l skyl 

Videreføres 

Kultur og 
fritid 

Opsætte stærekasser ved 
stadion for at gennemføre 
biologisk bekæmpelse af 
skadedyr i græs 

Gennemført Videreføres 

Fortsat reducere energifor-
brug i kommunale ejen-
domme 

Overvågning og løbende 
optimering af anlæg  
Nye ventilationsanlæg 
Forbrug måles via KeepFo-
cus 

Videreføres i forlængelse 
af energimærkning af 
kommunale ejendomme og 
via klimaplanlægning 

Fokus på service og vedlige-
hold af energianlæg 

Indgår i almindeligt vedli-
gehold 

Videreføres 

Motivere virksomheder til at 
indføre energistyring 

Ikke gennemført af res-
sourcemæssige årsager 

Videreføres 

Opfordre til af konvertere el- 
og olieopvarmning til fjern-
varme/ naturgas 

To kommunale bygninger 
konverteret fra elvarme til 
fjernvarme i 2008 

Videreføres 

Energi 

Undersøge mulighed for 
energibesparende foranstalt-
ninger i nybyggeri, herunder 
etablering af vedvarende 
energi 

Ikke gennemført - Forun-
dersøgelse om solceller sat 
i gang 

Videreføres 
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Område Planlagt aktivitet 
2004-08 

Status 2009 Forslag til fremtid 

Udlægge asfaltslidlag med 
støjreducerende egenskaber 
på kommunale veje 

Gennemføres løbende Videreføres 

Udføre støjberegninger/ må-
linger på kommuneveje for 
at identificere støjramte om-
råder og opsætte støjskær-
me 

Støjhandlingsplan ventes 
færdig primo 2009 

Videreføres 

Dialog med Vejdirektoratet 
om afskærmning, facadeiso-
lering på støjramte boliger 

Gennemført øst for Motor-
vej 2007 

 

Etablere flere cykelstier og 
cykelveje 

Vej- og trafikplan 2008-12 
omfatter målsætninger om 
cykelstier langs trafikveje 

Videreføres 

Forbedre cykelparkering ved 
stationer, stoppesteder og 
indkøbsmuligheder 

Undersøges Videreføres 

Gåbusser ved skoler Forsøg på lille Værløse 
Skole 

Nyt initiativ – Gå-bus på 
Lyngholmskolen 

Cykelkampagner Gennemført årligt i maj – 
Vi cykler til arbejde 

Videreføres – Eventuelt 
lokalt arrangement for ”Vi 
cykler-deltagere” med kli-
ma- og sundhedskampag-
ne 

40 km/t zoner i boligområ-
der 

Gennemføres løbende Videreføres 

Etablere ”byporte” på kom-
munale og amtslige hoved-
færdselsårer 

Ikke gennemført – dog ved 
indkørsel til Jonstrup 

Gennemføres via realise-
ring af Vej- og trafikplan 
2008-12 

Medvirke i trafikkampagner Vi cykler til arbejde kam-
pagne gennemført hvert år 
i maj. 
Miljø-trafik-uge gennem-
ført i 2006 i Værløse 

Videreføres – eventuelt 
udvidet med Vi cykler til 
skole 

Trafik 

Gøre Værløse Bymidte mere 
cykelvenlig 

Undersøges løbende Videreføres via realisering 
af Vej- og trafikplan 2008-
12 

Dialog med virksomheder 
om nye miljøinitiativer 

Gennemføres løbende Videreføres 

Undersøge mulighed for at 
etablere ERFA-grupper for 
virksomheder 

Ikke gennemført  

Opfordre handel og erhverv 
til at sætte nye miljøinitiati-
ver i gang 

Delvist gennemført Videreføres 

Branchekampagner i fælles-
kommunalt samarbejde, 
Hjortespring Miljø 

Tæthedsprøvning af olie-
udskillere gennemført lø-
bende 

Virksomheds-ERFA-gruppe 
er nedsat af MILSAM; hvil-
ket erstatter samarbejdet i 
Hjortespring Miljø 

Nedsætte arbejdsgruppe om 
udvikling af virksomhedstil-
syn i Hjortespring Miljø 

Ikke gennemført 
 

Virksomheds-ERFA-gruppe 
er nedsat af MILSAM; hvil-
ket erstatter samarbejdet i 
Hjortespring Miljø 

Sikre, at alle tilsynspligtige 
virksomheder er registreret 
hos kommunen 

Gennemført 
 

Videreføres løbende 

Virksom-
heder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øge miljømedarbejdernes 
viden om miljøledelse 

Gennemføres løbende Videreføres 



TIDLIGERE AGENDA 21 PLANER - VÆRLØSE 

BILAG 

Område Planlagt aktivitet 
2004-08 

Status 2009 Forslag til fremtid 

Informere virksomheder om 
miljøledelsesstrategier 

 Videreføres 

Informere om grønne regn-
skaber 

Gennemføres løbende Videreføres  

Sætte fokus på affalds-
mængder fra virksomheder 

Gennemføres løbende Videreføres  

Virksom-
heder 

Fokusere på brug og opbe-
varing af kemikalier 

Gennemføres løbende Videreføres 

Udvide og modernisere gen-
brugsstation 

Gennemført 2004 Afsluttet 
 

Yderligere genbrug på gen-
brugsstation 

Gennemført løbende Videreføres 

Fortsat opfordre til hjemme-
kompostering af grønt- og 
haveaffald 

Gennemføres løbende; 
bl.a. på miljødag i maj 

Videreføres 

Fortsætte placering af glas- 
og papirkuber i boligområder 

Gennemføres løbende Videreføres 
Flere containere opsættes i 
foråret 2009  

Kampagner om erhvervsaf-
fald sammen med Vest-
forbrænding 

Gennemføres løbende Videreføres 

Forsøg med indsamling af 
pap fra udvalgte bebyggelser 

Gennemført 2003 
 

Ordning videreføres 

Udarbejde affaldsplan 2005-
16 

Gennemført 2005 Ny Affaldsplan 2009-2020 

Flishugningskampagne i bo-
lig- og grundejerforeninger 

Gennemført  
 

Ordning videreføres 

Udarbejde fælles regler om 
bygge- og anlægsaffald i 
samarbejde med Hjorte-
spring Miljø 

Gennemført via I/S Vest-
forbrænding 

Virksomheds-ERFA-gruppe 
er nedsat af MILSAM; hvil-
ket erstatter samarbejdet i 
Hjortespring Miljø 

Udarbejde fælles regler om 
håndtering af farligt affald i 
samarbejde med Hjorte-
spring Miljø 

Ikke gennemført Videreføres i I/S Vest-
forbrænding/ SMOKA regi 
 

Affald 

Samarbejde med boligfor-
eninger m.fl. om håndtering 
af affald 

Delvist gennemført  Videreføres 

Udarbejde ny plejeplan for 
gammel golfbaneareal, Bav-
nesletten 

Ikke gennemført 
Plejeplan for Bavnesletten 
1990  

Videreføres 

Gennemføre specifik pleje på 
særligt udvalgte naturtyper 

Gennemføres løbende via 
naturpleje og naturgenop-
retningsprojekter:  
Oprensning af søer. 
Restaurering af tørvegrav i 
Oremosen 2008. 
Forsøg med afbrænding af 
gyldenris på Bavnesletten 

Videreføres 

Benytte dyr til at græsse 
engarealer 

Gennemført på en række 
lokaliteter 

Videreføres 

Skabe sammenhæng mellem 
levesteder af hensyn til bio-
logisk mangfoldighed 

Gennemføres løbende via 
planlægning og admini-
stration samt via naturple-
je og naturgenopretnings-
projekter 

Videreføres 

Naturom-
råder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etablere natursti vest om 
Birkegården op til Oremosen 
 

Ikke gennemført Videreføres 
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Område Planlagt aktivitet 
2004-08 

Status 2009 Forslag til fremtid 

Udføre genopretningsprojekt 
af vådområde ved Chr. 
Hauchs Allé 

Gennemført  

Omlægge Tibberup Å, så den 
får udløb i Søndersø 

Ikke gennemført Vurderes i sammenhæng 
med de kommende Vand-
planer 

Gennemføre naturgenopret-
ningsprojekt ved Bunds Å 

Screening gennemført Videreføres 

Opsætte flytbare hegn med 
får på arealer med bjørneklo 

Gennemført 2007-08 bl.a. 
i Partnerskabsprojekt ved 
Søndersø 

Videreføres 

Opfordre private til at danne 
forening til opsporing af 
bjørneklo, ”Bjørnebande” 

Gennemført 
Bjørnebande i Farum 

Videreføres 

Bekæmpe gyldenris og andet 
landskabsukrudt  

Løbende Videreføres 
Nyt initiativ – Fokus på 
gyldenris 

Informere borgere om giftfri 
vedligehold af haver, bl.a. 
via lokalaviser 

Gennemført Miljødag og 
lokalaviser 

Videreføres 

Afprøve nye naturplejemeto-
der, bl.a. afbrænding 

Gennemført Videreføres 

Udarbejde/ forny pjece om 
naturområder i kommunen 

Ikke gennemført Videreføres 

Inddrage borgere og for-
eninger i naturprojekter 

Gennemføres bl.a. via 
Partnerskabsprojekt ved 
Søndersø og Mølleåprojek-
tet 

Videreføres 

Restaurere kommunale søer, 
hvis det vurderes nødvendigt 

Gennemført flere steder Videreføres 

Vejledning og økonomisk 
støtte til oprensning af priva-
te søer, som indgår i regn-
vandssystemet 

Gennemført via Miljøinitia-
tivpuljen 

Videreføres  

Filtrere søvand gennem en 
rørsump i Tibberup Å 

Ikke gennemført Vurderes i sammenhæng 
med de kommende Vand-
planer 

Naturom-
råder 
 

Opsætte skraldespande og 
bænke af naturmaterialer 

Gennemført flere steder Videreføres 

Informere om og synliggøre 
papirforbrug ved at sam-
menligne med tidligere års 
forbrug 

Papirforbrug opgøres for 
2007 og 2008 

Videreføres 

Koble alle medarbejdere på 
nye printere og fjerne gamle 
printere 

Delvist gennemført Videreføres 

Indsamle lysstofrør og elspa-
repærer 

Gennemført Videreføres 
 

Økologiske temadage i kan-
tinen 

Ikke gennemført Vurderes i Kantineudvalg 

Etablere energibesparende 
foranstaltninger i kantinen 

Delvist gennemført Videreføres 

Gennemføre kampagne for 
at nedbringe energiforbrug 

Ikke gennemført 
”Klimaråd” på Furenet fra 
november 2008 

Videreføres 
Klimaråd på hjemmeside 
og Furenet 

Rådhuset 

Motivere medarbejdere til 
komme med idéer til at ned-
bringe ressourceforbrug 

Ikke gennemført Videreføres 
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Udarbejde kommune- og 
lokalplaner, der sikrer bære-
dygtighed i forhold til miljø-
mæssige kvaliteter 

Gennemføres løbende Videreføres 

Gennemføre en planlægning, 
der giver en god udnyttelse 
af de begrænsede arealer 

Gennemføres løbende Videreføres 

Gennemføre en planlægning, 
der sikrer Bymidtens fortsat-
te udviklingsmuligheder mht. 
detailhandel, kultur og by-
miljø 

Gennemført Videreføres 

Fastlægge retningslinier for 
planlægningen, der fasthol-
der og udbygger de rekreati-
ve kvaliteter og muligheder i 
det åbne land 

Indgår i Kommuneplan 
2009 

Videreføres 

Undersøge mulighed for at 
benytte miljøvenlige bygge-
materialer i kommunalt byg-
geri 

Delvist gennemført Videreføres 

Byplan-
lægning 

Informere om miljøvenligt 
byggeri 

Gennemføres løbende Videreføres 

Fortsætte lækagesøgning og 
vandledningsrenovering 

Gennemføres løbende Videreføres  

Fortsætte test og udskiftning 
af vandmålere 

Gennemføres løbende Videreføres 

Opfordre borgere, institutio-
ner og virksomheder til at 
spare på vandet 

Gennemføres løbende Videreføres 

Samarbejde med foreninger 
om vandbesparende initiati-
ver 

Møder med foreningsbe-
styrelser 

Videreføres  

Undersøge mulighed for at 
anvende afværgevand i ste-
det for drikkevand, hvor det 
er kvalitetsmæssigt og øko-
nomisk forsvarligt 

Undersøgt ved Værløse 
Svømmehal. men ikke 
vurderet rentabelt 

Videreføres 

Udarbejde kort over vand-
indvindingsområder i Værlø-
se Kommune til offentliggø-
relse 
 

Gennemført 2005 Videreføres 

Fortsætte initiativer om 
ukrudtsbekæmpelse og 
regnvandsbeholdere 

Grundejere i fælleskloake-
rede områder får refunde-
ret dele af tilslutningsbi-
draget, hvis de holder 
regnvandet på grunden. 
Alle, der etablerer en tank 
til opsamling af regnvand, 
som bruges i toilet eller til 
tøjvask, fritages for vand-
afledningsafgift i 10 år 

Videreføres 

Vandfor-
syning 
 

Tillæg til kommunens gæl-
dende Vandforsyningsplan 
1997-2007 om vandforsy-
ning til Flyvestationens nord-
lige del 

Ikke gennemført Videreføres i ny plan for 
kommunal vandforsyning 
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Renovere bassiner ved 
Tingmosen, Ravnekrogen og 
Enebærvej 

Gennemført Videreføres 

Renovere/ udvide bassiner 
ved Nørrevænget / Kloster-
gården 

Gennemført  

Etablere bassiner ved udløb 
til åerne ved Bringetoften, 
Chr. Hauchs Allé og Bunds-
vej 

Gennemført via Handlings-
plan for kloaksanering 
2005-2012 

Planlagt gennemført 2012 

Etablere SRO-anlæg for at 
minimere miljøbelastning 

Gennemføres løbende Videreføres 

Fraseparere regnvand fra 
tagene på Værløsehallerne 

Gennemført  

Undersøge mulighed for at 
fraseparere regnvand i for-
bindelse med ombygning af 
Bymidten 

Bymidten ikke ombygget Videreføres ikke 

Opfordre borgere, virksom-
heder og andre til at gen-
bruge eller nedsive regnvand 
lokalt 

Grundejere i fælleskloake-
rede områder får refunde-
ret dele af tilslutningsbi-
draget, hvis de holder 
regnvandet på grunden. 
Alle, der etablerer en tank 
til opsamling af regnvand, 
som bruges i toilet eller til 
tøjvask, fritages for vand-
afledningsafgift i 10 år. 

Videreføres 

Udarbejde en renoverings-
plan for utætte ledninger 

Delvist gennemført Videreføres 

Renovere utætte kloakled-
ninger 

Gennemføres løbende Videreføres 

Etablere olieudskillere ved 
regnvandsudløb 
 

Ikke gennemført Vurderes i forbindelse med 
spildevandsplanlægningen 

Tæthedsprøvning af kom-
munale og private olieudskil-
lere 

Gennemføres løbende  

Genbruge slammet fra Måløv 
Renseanlæg 

Anvendt som sandblæs-
ningsmiddel på anlæg ved 
Stigsnæs 

 

Gennemgå afløbsforhold på 
ukloakerede ejendomme 

Delvist gennemført  Videreføres via spilde-
vandsplanlægningen 

Udstede påbud om forbedret 
rensning, hvor det er nød-
vendigt 

Spildevandsplan for det 
åbne land ikke fuldt ud 
realiseret  

Videreføres 

Spilde-
vand 

Kloakere områder med sam-
lede bebyggelser i det åbne 
land 

I gang i en del af kommu-
nen 

Videreføres 
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