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1.

Beslutning: Budgetopfølgning I pr. 31.03.22 (NKU)

Sagsnr.: 22/915

Beslutningstema
Natur og Klima skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022.
Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Natur og Klima.
Årets første budgetopfølgning for 2022 viser på tværs af alle kommunens udvalgsområder en
større budgetudfordring som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde,
øgede udgifter som følge af den demografiske udfordring og forventede store merudgifter
som følge af kraftigt stigende el- og gaspriser. Der er derfor på en række områder iværksat
handleplaner for at imødegå de konkrete budgetudfordringer. Samtidig er der medio maj
udmeldt generel udgiftstilbageholdenhed på tværs af hele organisationen for at sikre en
udgiftsopbremsning, som også kan medvirke til budgetoverholdelse i 2022.
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Natur og Klima vil være i balance i
forhold til det korrigerede budget efter denne budgetopfølgning, når der ses bort fra et
forventet merforbrug på varme, el, benzin og diesel.
Der varsles et samlet merforbrug på el, benzin og diesel på op til 2,3 mio. kr. Merudgiften er
et skøn ud fra forbruget sidste år og et skøn for priserne i år. Det er imidlertid et meget
usikkert skøn, og der reguleres derfor ikke for denne merudgift nu. Det skyldes dels
usikkerhed i forhold merforbrugets størrelse samt at kommunerne formentlig bliver
kompenseret for en del af den ved midtvejsreguleringen for 2022 i juni 2022. Der arbejdes i
alle forvaltninger på at minimere forbruget af el, benzin, diesel.
Drift – Skattefinansieret (inden for servicerammen)
På aktivitetsområderne under Natur og Klima er det samlede korrigerede nettobudget på 81,4
mio. kr. Pr. 31. marts 2022 er det samlede forbrug på 16,8 mio. kr. (netto), hvilket svarer til
20,6 pct. af budgettet.
Tabel 1: Budgetopfølgning I for Natur og Miljø pr. 31.03.2022
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Natur og Miljø
Driftsgården
Skadedyr
Veje, trafik og
grøn omstilling

2.110
49.285
-16
27.197

2.020
51.915
-16
27.502

73
8.506
-2.203
10.375

0
90
0
-90

-10
-175
0
-155

2.010
51.830
-16
27.278

2.010
51.830
-16
27.257

Netto - i alt
78.575 81.421
16.751
0
-340
81.081
81.081
Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.
Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af bilag 1
Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer m.v.
På budgetopfølgning I foreslås en nedjustering med 0,3 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Heri
indgår foreslåede omplaceringer inden for udvalget samt tillægsbevillinger og omplaceringer
mellem udvalg.
Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.
Aktivitetsområde Natur og Miljø
 Nedjustering af budget til vand og naturplaner med 10.000 kr. Der er tale om konkret
udmøntning af tværgående besparelser vedtaget i forbindelse med budget 2022.
Aktivitetsområde Veje, Trafik og grøn omstilling
 Nedjustering af budget med 155.000 kr. som led i konkret udmøntning af tværgående
besparelser vedtaget i forbindelse med budget 2022. Besparelsen vil blive udmøntet ved at
nedskrive budgettet til afledt drift ved Flyvestation Værløse.
 Budgettet til vandafledning for vejene forslås nedjusteret med 90.000 kr., på baggrund af
regnskab 2021. Beløbet omplaceres til Driftsgården til finansiering af ikke budgetlagte
udgifter til vejafvandingsbidrag ved vejbrønde.
 Varsel af øget priser til el ved signalanlæg. Der er et budget til signalanlæg på 0,4 mio. kr.
hvoraf ca. halvdelen er disponeret til el. Der regnes med prisstigninger på el i 2022 på op
til ca. 50 pct. Det er et meget usikkert skøn, men det vurderes at der kan komme et
merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i 2022.
Aktivitetsområde Driftsgården
På aktivitetsområde Driftsgården forventes regnskab for 2022 at være i balance i forhold til
korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.






Novafos har tidligere varetaget opgaven i forhold til drift af lovpligtig afpumpning af
vejvand, men de er fra 2022 ophørt hermed. Da det er en lovpligtig opgave skal den
fremadrettet finansieres på Driftsgården, det vil årligt koste 90.000 kr. Det foreslås
finansieret ved en omplacering fra Vej, trafik og grøn omstilling (se ovenfor).
Nedjustering af budget med 266.000 kr. som led i udmøntning af tværgående besparelser
vedtaget i forbindelse med budget 2022.
Varsel af øget priser til el, benzin og diesel til maskiner og vejbelysning kan give et
merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2022.
Varsel af at øget priser på salt og levering af salt til vintertjeneste. Der er gennemført et
nyt udbud i efteråret 2021 på salt og levering af salt til vintertjeneste, der har øget priserne
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til salt m.v. Det giver en årlig merudgift på op til 250.000 kr. Merudgiften til vejsalt søges
i 2022 holdt inden for budget til vintertjeneste. Såfremt vinteren bliver hård i den
resterende del af 2022 kan det resultere i et merforbrug på vintertjeneste.
Aktivitetsområde Skadedyr (brugerfinansieret område – inden for servicerammen)
På aktivitetsområde Skadedyr forventes regnskab for 2022 at være i balance i forhold til
korrigeret budget efter denne budgetopfølgning. Såfremt der er mer- eller mindreforbrug på
dette område vil det indgå i beregning af mellemværendet mellem Furesø Kommune og
Skadedyrsområdet for kommunen pr 31. december 2022. Forbruget pr. 31. udgør -2.2 mio. kr.
Det skyldes at hele indtægten kommer først på året, i forbindelse med opkrævning af
ejendomsskat (Rottebekæmpelse).
I BOI indgår også implementering af tidligere beslutninger vedrørende finansiering af
vedligehold af hjertestartere og centrale lønreguleringer.
Drift – Det brugerfinansierede område
På det brugerfinansierede område (affaldsområdet) viser forventet regnskab for 2022, at både
udgifts- og indtægtsbudgettet skal opjusteres med 4,5 mio. kr., som skyldes, at en kendelse i
Landsskatteretten har fastslået, at renovationsopgaver overfor private borgere fremover skal
faktureres uden moms. Gebyrindtægterne i Furesø forventes på den baggrund at blive højere
end budgetteret, når kendelsen er udmøntet via styresignal.
På udgiftssiden skyldes merforbruget, ud over den uafklarede moms, som er en stor årsag til
det forventede merforbrug, stigende tømmepriser til Ressourceindsamling.
Anlæg
På udvalgets anlægsbudget på det skattefinansierede område viser forventet regnskab for 2022
en opjustering af budgettet på 1,8 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget, jf. bilag 3. De
væsentligste årsager til dette er følgende:
Vej og Trafik
 Midler til vejrenovering ønskes opjusteret med 1,168 mio. kr., ved omdisponering af
midler fra "Opretning af vejkasse Gl. Hareskovvej" (1,438 mio. kr.). Dette projekt
gennemføres ikke, da det har vist meget dyrere end budgetteret. Der gennemføres en
mindre vidtgående foranstaltning inden for budget. De øgede midler til vejrenovering
bruges til prioriterede veje samt asfaltarbejde på p-plads ved Værløsehallerne.
 Der omdisponeres 0,4 mio. kr. fra "Opfølgning på handleplan for trafik/mobilitet" til
Vejrenovering til brug for renovering af Skovbovænget.
 Budgettet til ”interne projektmidler” ønskes opjusteret med 0,185 mio. kr. til finansiering
af de medarbejdere, der skal gennemføre anlægsprogrammet under Vej og Trafik i 2022,
således at der i overensstemmelse med praksis samlet er 2,1 mio.kr. svarende til 10 % af
det samlede nye anlægsbudget i 2022. Justeringen sikrer, at lønbudgettet vil dække de
konkrete og estimerede lønomkostninger for området i 2022.
 Projekt ”Opfølgning på Trafik/mobilitetsplan” ønskes både udgifts- og indtægtsbudgettet
opjusteret med 1,587 mio. kr., som finansieres af ekstern leverandør.
 Byrådet har den 2. marts 2022 besluttet, at der gives en tillægsbevilling på 1,65 mio. kr.
til etablering af p-pladser ved Farum kulturhus. Denne eksekveres i forbindelse med denne
budgetopfølgning.
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På det brugerfinansierede område viser forventet regnskab for 2022 en opjustering af
budgettet på 1,5 mio. kr., som skyldes, at der skal indkøbes to nye gummihjullæssere til
genbrugsstationen, da de eksisterende er slidt ned. Med det aktuelle pres på
genbrugsstationerne er det vigtigt, at der ikke sker unødvendige driftsstop.
Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2022
Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i
forlængelse af aftalen om budget 2022.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab på det skattefinansierede område vil være i
balance (drift) i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.
På det brugerfinansierede område på driften ønskes der givet en tillægsbevilling på både
udgifts- og indtægtssiden på 4,5 mio. kr.
Budgettet på det skattefinansierede anlægsområde ønskes opjusteret med 1,8 mio. kr. (netto) i
2022.
Budgettet på det brugerfinansierede anlægsområde ønskes opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2022.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens
økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i
Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der
fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål,
så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.
Lovgrundlag
Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.
Det videre forløb
Økonomiudvalget og byrådet har i maj fået forelagt den samlede budgetopfølgning for hele
kommunen.
Økonomiudvalget orienteres i juni om eventuelle opfølgninger på fagudvalgenes drøftelser af
budgetopfølgningen på de enkelte udvalgsområder.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima drøfter og godkender, at
 Budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31.
marts 2022, godkendes
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Nedjustering af NKU’s budget med 0,3 mio. kr. (netto) i 2022, der vedrører omplacering
mellem udvalg af besparelser vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 20222025
budgettet på det skattefinansierede anlægsområde ønskes opjusteret med 1,8 mio. kr. i
2022
budgettet på det brugerfinansierede anlægsområde ønskes opjusteret med 1,5 mio. kr. i
2022.

Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Godkendt. Udvalget noterede, at under Vej og Trafik er der tale om en omflytning af midler
vedr. anlæg/interne projektmidler.
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

2.

Bilag 1 - Økonomioversigt 31.03.22 - NKU
Bilag 2 - Omplaceringer m.v. til BOI 31.03.22 - NKU
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022
Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025

50266/22
50268/22
43004/22
124222/21

Beslutning: Anlæg - Frigivelse/disponering af midler til forbedring af fortove og
stier under pulje - Vejrenovering (UNMG105)

Sagsnr.: 22/3610

Beslutningstema
Forvaltningen anmoder Natur og Klima om at anbefale Økonomiudvalget at godkende, at det
resterende beløb på 1,2 mio. kr. i budget 2022, afsat til forbedring af fortove og stier under
puljen vejrenovering, frigives.
Samtidig anmodes Natur og Klima om at godkende disponeringen af midlerne som forslået
nedenfor.
Sagsfremstilling
Forslag til frigivelse og disponering af midlerne i puljen til vejrenovering blev godkendt på
udvalgsmødet i april med undtagelse af 1,2 mio. kr., som blev udsat med den begrundelse, at
sagen skulle forelægges med en tydeligere prioritering for 2022–2023.
Vejnavn

Beskrivelse fra - til

Cykelsti langs
Jonstrupvej
Skovbovænget

Rundkørslen Kommunegrænse
Poppel Alle Kommunegrænse

Furesø Kommune

Bemærkninger til
renovering
Asfalt

Forventes
renoveret i
2022

Asfalt, kantsten og
fortov

2022
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P-plads
Tibberup Alle

Vest for Vær.
hallerne
Hele strækning

Skovmose Alle

Hele strækning

Gl. Hareskovvej

Forbedring af gangareal 2022
Asfalt og fortov
punktvis
Asfalt og fortov
punktvis
Asfalt, kantsten og
fortov

2023

Birkevang 2023
Kommunegrænsen
mod Bagsværd
Skovløbervangen
Kollekollevej Asfalt, kantsten og
2023
Skovlystvej
fortov
Hestetangsvej
Lillevangsvej Asfalt, kantsten og
2023
Ganløsevej
fortov
Furesøstien
Stavnsholtvej Asfalt og
2023
Klintedalen
stenbelægning
Veje, fortove og cykelstier, der trænger til renovering, udpeges på baggrund vejens tilstand,
da vejloven forskriver, at kommunens fortove og stier skal være i god og forsvarlig stand.
Renovering af fortovene sker i forbindelse med asfaltering af de strækninger, som blev
besluttet på sidste udvalgsmøde, hvor det blev besluttet at prioritere de veje, hvor der kører
flest biler. Dette har resulteret i nedenstående forslag til prioritering. Desuden bemærkes det,
at Nordøststien og stien nord for Dybedalsvej ligeledes trænger til renovering, men er ikke
prioriteret i år eller til næste år.
Økonomiske konsekvenser
De 1,2 mio. kr. fra puljen vejrenovering anbefales disponeret til renovering af ovenstående
fortove og stier. Herunder afsættes 0,2 mio. kr. til uforudsete udgifter og 0,07 mio. kr. til
hovedeftersyn på offentlige veje.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Gode cykelstier og fortove vil tiltrække borgere til at vælge cykel frem for bil, hvilket vil
være med til at formindske CO2-udslippet, som er i fint tråd med kommunens 2030 mål.
Borgerinddragelse
Forud for renoveringsarbejderne vil der blive informeret på kommunens hjemmeside samt
taget kontakt med eventuelle tilstødende grundejerforeninger om forestående
vejrenovering. De borgere, der direkte bliver berørt af vejarbejdet, vil få direkte information.
Lovgrundlag
Vejloven.
Det videre forløb
Såfremt indstillingen godkendes, skal punktet forelægges Økonomiudvalget med henblik på
frigivelse af midlerne. Herefter vil arbejdet blive udført.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima
 anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at 1,2 mio. kr. af de 6,7 mio. kr., som er afsat til
vejrenovering i budget 2022, frigives til renovering af fortove og stier
 udvalget godkender disponeringen under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse
af frigivelsen.
Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Godkendt. Udvalget ønsker en trangsrækkefølge, der viser behovet for vedligehold af
cykelstierne, forelagt efter sommerferien.

3.

Beslutning: Affaldsindsamling ved husstande med beholdere på egen matrikel Serviceniveau

Sagsnr.: 22/3214

Beslutningstema
Natur og Klima skal beslutte, om madaffald og restaffald fra enfamilieboliger og tætlavboliger med affaldsbeholderne på egen matrikel skal indsamles hver 14. dag fra 2023, og
om plast- og mad- og drikkekartonaffald og papiraffald fra disse boliger skal indsamles hver
14. dag fra september 2022.
Sagsfremstilling
Nationale krav gør det obligatorisk at hente affald i en række fraktioner fra samtlige
husstande. Af hensyn til effektiviteten i indsamlingsordningerne anbefaler forvaltningen, at
der sammen med de nye ordninger indføres ens tømningsfrekvens fra alle husstande med
”husstandsindsamling”. Det vil sige enfamilieboliger og tæt-lavboliger, med
affaldsbeholderne på egen matrikel.
Madaffald – Restaffald
Den eksisterende praksis, hvor grundejere kan vælge mellem tømning hver 14. dag og
ugetømning af mad- og restaffald, foreslås ændret, da det både økonomisk og miljømæssigt er
uhensigtsmæssigt, at der kører indsamlingsbiler, som kun skal hente affald på nogle af
adresserne på en vej.
For at reducere omkostningsstigninger på affaldsområdet anbefaler forvaltningen, at der året
rundt indsamles mad- og restaffald hver 14. dag fra husholdninger med affaldsbeholdere på
egen matrikel. Affaldsrådgiver, Econet AS, vurderer på baggrund af en undersøgelse, som
firmaet har gennemført for Ballerup Kommune i efteråret 2021, at ”tømningsfrekvensen for
beholdere til mad- og restaffald godt kan reduceres til hver 2. uge.” Der er generelt
tilstrækkelig kapacitet i en standardbeholder på 240 liter til at indsamle mad- og restaffald
hver 14. dag ved enfamilieboliger og tæt-lavboliger. Enkelte husstande kan, fx i perioder med
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små børn, dog have brug for øget beholderkapacitet. Det vil lige som hidtil være muligt mod
højere gebyr.
Tømning af mad- og restaffaldsbeholdere hver 14. dag fungerer, også i sommerhalvåret, i en
lang række kommuner. Potentielle lugtgener ved tømning hver 14. dag kan undgås ved at
følge nogle enkle råd, som allerede ligger på kommunens hjemmeside, blandt andet at slå
knude på madaffaldsposerne fra køkkenet.
Den eksisterende ugetømning i sommermånederne er en dyr praksis. Konsekvensen heraf er,
at indsamlingsfirmaet, Ressourceindsamling A/S, for at have tilstrækkelig kapacitet til
ugeindsamlingen, må leje ekstra renovationsbiler samt ansætte yderligere mandskab om
sommeren.
Plast- og mad- og drikkekartonaffald – Papiraffald
Mad- og drikkekartonaffald kan fra i år indsamles i samme beholderrum som plastaffald,
PMDK-affald. Beholdere til PMDK- og papiraffald, bliver p.t. tømt hver tredje uge ved
boliger med husstandsindsamling. Når mad- og drikkekartonaffald og plastaffald skal i
samme rum, kan det give problemer med overfyldning, og/eller at brugeren på grund af
pladsmangel lægger genanvendeligt PMDK-affald i beholderrum til restaffald. Derfor
anbefaler forvaltningen, at PMDK- og papiraffald bliver indsamlet hver 14. dag fra 1.
september 2022.
Econet AS foreslår på baggrund af sin undersøgelse for Ballerup Kommune, at overveje at
indsamle PMDK-affald hver anden uge frem for hver tredje.
Tre af i alt fem kommuner i Indsamling på Tværs I/S, Ballerup, Albertslund og Vallensbæk,
er gået eller går over til tømning af PMDK- og papiraffald hver anden uge.
Tømningsfrekvenser – nuværende og anbefalede
Fraktion

2022

Madaffald – Restaffald

2023

Valgfrit
hver uge/ hver 2. uge
Plast- og mad- og
Hver 3. uge jan-aug
drikkekartonaffald – Papiraffald Hver 2. uge sep-dec
Glasaffald – Metalaffald
Hver 8. uge

Hver 2. uge

Papaffald

Hver 4. uge

Tekstilaffald
Farligt affald

Furesø Kommune

Ingen indsamling i
beholdere ved bolig
Ingen indsamling i
beholdere ved bolig
Ingen indsamling ved
bolig

Hver 2. uge
Hver 8. uge

Anbefales senere
Anbefales senere
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Økonomiske konsekvenser
Affaldsområdet er brugerfinansieret via affaldsgebyrerne og skal hvile i sig selv.
Omkostningerne på affaldsområdet ventes at stige som følge af de nye indsamlingsordninger.
Tømningsfrekvensen påvirker omkostningerne, idet indsamling og transport udgør ca. 40 %
af det samlede affaldsbudget.
Indsamlingsomkostningerne er ca. halvt så store ved tømning hver 14. dag som ved
ugetømning, mens behandlingsomkostningerne kun er marginalt påvirkede af
tømningsfrekvensen. Hvis indsamling af mad- og restaffald koster 5 mio. kr. med tømning
hver 14. dag, vil ugetømning koste ca. 10 mio. kr. Besparelsen ved at overgå til tømning hver
14. dag vil bidrage til at dæmpe omkostningsstigningerne.
Omkostninger til at indsamle PMDK- og papiraffald fra boliger med husstandsindsamling
hver anden uge frem for hver tredje vil overslagsmæssigt stige med 1,6 mio. kr. pr. år,
svarende til knap 200 kr. pr. husstand pr. år.
Størrelsen af de kommende affaldsgebyrer forelægges til politisk vedtagelse i forbindelse med
behandling af budget 2023-26.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Kildesortering ved husholdningerne understøtter Furesø Kommunes 2030 mål 1 og
succeskriterium 1.4, bl.a.: ”Genanvendelsesgraden af affald fra husholdninger og
virksomheder er på minimum 70 % som følge af bedre kildesortering …”
I 2021 blev 43,8 % af den samlede mængde papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, træ- og
madaffald fra Furesø Kommune indsamlet til genanvendelse, hvilket svarer til en stigning på
3,3 procentpoint i forhold til 2020. Mængden indsamlet til genanvendelse ventes at stige
væsentligt igen i 2023, når kildesorterede affaldsfraktioner bliver hentet separat fra alle
husholdninger.
Borgerinddragelse
Før 1. september vil kommunen informere borgerne om, at mad- og drikkekartonaffald skal i
samme beholderrum som plastaffald, og om hvad der sker med disse affaldsfraktioner. Der
bliver taget forbehold for, at nogle enfamilieboliger endnu ikke har en beholder til PMDK- og
papiraffald.
Information om, at mad- og restaffald skal indsamles hver 14. dag fra 2023, vil blive sendt ud,
inden denne ændring træder i kraft.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse om affald, BEK nr 2512 af 10. december 2021.
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv., BEK nr 2097 af 14.
december 2020.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima beslutter, at
 mad- og restaffald fra husholdninger med husstandsindsamling indsamles hver 14. dag fra
og med 2023.
 plast- og mad- og drikkekarton- og papiraffald fra husholdninger med
husstandsindsamling indsamles hver 14. dag fra og med september 2022.
Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Godkendt.

4.

Beslutning: Regulativ for husholdningsaffald

Sagsnr.: 21/5802

Beslutningstema
Natur og Klima skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og byrådet at
vedtage Regulativ for husholdningsaffald med justeringer efter høring. Furesø Kommunes
gældende Regulativ for husholdningsaffald fra 2018 skal ændres for at fastlægge
obligatoriske henteordninger for 10 affaldsfraktioner.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 2. marts 2022 at sende Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i
offentlig høring i perioden 4. marts - 3. april. Kommunen har modtaget otte høringsvar til
regulativforslaget.
Høringssvarene bakker generelt op om affaldssortering. Der er bemærkninger og spørgsmål
om bl.a. mulighederne for at dele beholdere med naboer, om lange adgangsveje og
information, samt om sortering og genanvendelse. Forvaltningen foreslår i forlængelse af
høringssvarene, at regulativet bliver præciseret og justeret, som det er vist i det vedlagte
regulativ. Det er bl.a. andet gjort tydeligt, at nedgravede beholdere kun er en mulighed ved
etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse. Desuden er muligheden for at opkræve særgebyr, når
beholderen er placeret mere end 20 meter fra ejendommens skel mod vej, udskudt til 2025.
De væsentligste ændringer i forhold til det gældende Regulativ for husholdningsaffald fra
2018, er:
 Affaldssortering i 10 fraktioner ved husstanden bliver obligatorisk for alle borgere og
grundejere.
 Mad- og drikkekartonaffald skal i samme beholderrum som plastaffald ved
enfamilieboliger.
 Enfamilieboliger får en beholder til papaffald.
 Der er nye bestemmelser af hensyn skraldemændenes arbejdsmiljø.
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Ejere af enfamilieboliger og sommerhuse kan henvende sig skriftligt til kommunen, hvis
de ønsker at dele beholdere til papir-, plast- og mad- og drikkekarton-, glas-, metalog/eller papaffald.

Bestemmelser i Regulativ for husholdningsaffald fra 2018 gælder, indtil de nye ordninger
efter dette regulativs bestemmelser er etableret ved den enkelte husstand eller bebyggelse. Da
de nye beholdere til enfamilieboliger først kan ventes leveret i foråret 2023, vil bestemmelser
i regulativet fra 2018 finde anvendelse i endnu en tid.
Økonomiske konsekvenser
Affaldsområdet er brugerfinansieret via affaldsgebyrerne, og skal hvile i sig selv.
Omkostningerne på affaldsområdet ventes at stige som følge af de nye indsamlingsordninger.
Det gælder også omkostninger til etablering og indsamling af affald fra de kommunale
ejendomme.
Forvaltningen er sammen med Vestforbrænding og Ressourceindsamling A/S i gang med at
etablere overblik over de fremtidige omkostninger til indsamling og transport samt nye
beholdere og indsamlingskøretøjer. De kommende affaldsgebyrer forelægges til politisk
vedtagelse i forbindelse med behandling af budget 2023-26.
Kommunerne afventer fortsat en afklaring fra SKAT, om affaldsområdet fremover skal være
omfattet af den mellemkommunale momsrefusionsordning.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Regulativ for husholdningsaffald understøtter Furesø Kommunes 2030 mål 1 og
succeskriterium 1.4, bl.a.: ”Genanvendelsesgraden af affald fra husholdninger og
virksomheder er på minimum 70 % som følge af bedre kildesortering …”
I 2021 blev 43,8 % af den samlede mængde papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, træ- og
madaffald fra Furesø Kommune indsamlet til genanvendelse, hvilket svarer til en stigning på
3,3 procentpoint i forhold til 2020. Mængden indsamlet til genanvendelse ventes at stige
væsentligt igen i 2023, når kildesorterede affaldsfraktioner bliver hentet separat fra alle
husholdninger.
Borgerinddragelse
Forslag til Regulativ for husholdningsaffald har været i høring i perioden 4. marts - 3. april.
Den 22. marts holdt kommunen orienteringsmøde om regulativforslaget med ca. 60 deltagere.
De forventede nye affaldsbeholdere var sat frem og efterfølgende udstillet i atriet på rådhuset.
På orienteringsmødet blev der blandt andet ønsket information om, hvordan de respektive
fraktioner af affald bliver behandlet, efter de er indsamlet.
Efter byrådets vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald informerer Furesø Kommune
om, hvad det indeholder. Herunder om det økonomiske incitament til at sætte
affaldsbeholdere ved skel, idet kommunen fra 2025 kan vælge at opkræve særgebyr, hvis
afstanden mellem beholder/affald og skel mod vej er mere end 20 meter.
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Lovgrundlag
Bekendtgørelse om affald, BEK nr 2512 af 10. december 2021
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv., BEK nr 2097 af 14.
december 2020
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima anbefaler Økonomiudvalget og byrådet
 at vedtage Regulativ for husholdningsaffald med justeringer efter offentlig høring.
Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Godkendt.
Bilag:
1 Åben Bilag 1 - (Endeligt) Regulativ for husholdningsaffald 2022.docx
2 Åben Bilag 2 - Høringssvar - Forslag til Regulativ for husholdningsaffald.pdf
3 Åben Bilag 3 - Høringssvar - Resumé.docx

5.

55076/22
41140/22
44608/22

Beslutning: Bekæmpelse af invasive arter

Sagsnr.: 20/19255

Beslutningstema
Natur og Klima orienteres om, at de invasive arter er blevet kortlagt i 2021 med
afrapportering i 2022. Udvalget skal godkende forvaltningens forslag til bekæmpelsesindsats i
2022.
Sagsfremstilling
Kommunen har i 2021 med afrapportering i 2022 fået udarbejdet en kortlægning og
bekæmpelsesplan for 21 invasive plantearter på kommunale arealer.
Kortlægningen viser, at der i Furesø Kommune findes 13 af de 21 undersøgte invasive arter,
og kommunen står derfor med en stor udfordring i at håndtere de invasive arter i fremtiden.
Sammenlignet med kortlægning i 2011/2012 viser bl.a., at japansk pileurt er forøget med 34
% fra 35 til 47 bestande og armensk brombær er forøget med 252 % fra 76 til 192 bestande.
Disse tal vil øges, hvis der ikke gribes målrettet ind. Konsulenten bag kortlægningen
anbefaler, at forvaltningen sætter fokus på at bekæmpe japansk pileurt og hybrid pileurt, da de
aktivt spredes i kommunen, især ved rabatklipning.
Kommunen bekæmper i dag invasive arter, bl.a.
 ved at bekæmpe bjørneklo
 ved at bekæmpe gyldenris
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ved at gennemføre et forsøgsprojekt i Farum Vest for at bekæmpe japansk pileurt, hvor et
område er tildækket med særlig ukrudtsdug
ved at slå pastinak på daginstitutioner, hvor arten udgør en særlig sundhedsmæssig risiko.

Denne bekæmpelse fortsætter.
Den nye kortlægning viser, at indsatsen ikke er tilstrækkelig til at holde invasive arter nede,
da de invasive arter generelt er i vækst. Pileurtarterne (japansk pileurt og hybrid-pileurt) er det
største problem for kommunen de næste år. Der kan også sættes ind med en indsats for
bekæmpelse af balsamin-arterne (kæmpe-balsamin og småblomstret balsamin) samt armensk
brombær.
Forvaltningen foreslår, at fokus rettes mod pileurtarterne, da de spreder sig voldsomt og er de
dyreste arter at bekæmpe. Det er derfor vigtigt at fokusere på disse, før de spreder sig mere i
kommunen. For at holde ”problemet” nede vil der fokuseres på mindre bestande og bestande
langs rabatter, som kan blive spredt når rabatterne klippes.
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat om den foreslåede ekstra bekæmpelsesindsats i
2022. Den øgede indsats omfatter bekæmpelse af japansk pileurt ved Trevangsvej og
Christianshøj grusgravsø. Pileurt -indsatsen vil omfatte klargøring af områder, afdækning med
særlig ukrudtsdug samt efterfølgende tilsyn. Indsatsen omfatter desuden bekæmpelse af træet
skyrækker ved Hareskov Skole, hvor fire træer vil blive fældet og rodfræset. Økonomien
forbundet med den ekstra indsats i 2022 afholdes inden for eksisterende driftsramme.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til den ekstra indsats til bekæmpelse i 2022 vil være omkring 300.000 kroner og
afholdes indenfor eksisterende driftsmidler til natur. Den ekstra bekæmpelse har derfor ikke
nye økonomiske konsekvenser i 2022.
Hvis der også skal gøres en ekstra indsats i 2023 og fremefter vil dette få økonomiske
konsekvenser, som skal indgå i budgetforhandlinger om budget 2023 og fremefter.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Invasive arter udgør en trussel for natur og biodiversitet. Indsatsen peger direkte ind i
succeskriterie 1.1 ”mere natur-øget biodiversitet” hvor det specifikt fremgår, at det er målet,
at de invasive arter er kortlagt og mindst 80% arealerne med invasive arter bekæmpes.
Borgerinddragelse
Danmarks Naturfredningsforening og Værløse Naturgruppe søges inddraget i arbejdet.
Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021).
Det videre forløb
Sagen afgøres i Natur og Klima.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima
 drøfter den foreliggende afrapportering om invasive arter
 godkender forvaltningens forslag til bekæmpelsesindsats i 2022.

Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Godkendt. Udvalget ønsker, at forvaltningen estimerer omkostninger til henholdsvis
opretholdelse af status quo, 80 % reduktion og 100 % reduktion af forekomster af invasive
arter.
Bilag:
1 Åben Bekæmpelsesplan invasive arter Furesø Kommune 2021.Opdateret. pdf
2 Åben Kortlægningsrapport Invasive arter Furesø Kommune. Opdateret .pdf
3 Åben Ekstraindsats 2022

6.

46611/22
46610/22
49165/22

Beslutning: Tiltag til at forbedre vandkvaliteten i Farum Sø

Sagsnr.: 21/15633

Beslutningstema
Natur og Klima skal beslutte, hvordan tiltag til at forbedre vandkvaliteten i Farum Sø kan/skal
implementeres.
Sagsfremstilling
Det fælleskloakerede spildevandssystem i Farum er konstrueret således, at der ved store
regnmængder, kan ske overløb fra tre forskellige overløbsbassiner til Farum Sø. Ved overløb
vurderes det, at op til ca. 5 % af den samlede vandmængde er spildevand.
Badevandskvaliteten i Farum Sø følges nøje og var i 2021 ”udmærket”; den højeste af de
lovfastlagte kvalitetsklasser.
Udledningen af fosfor (P) til Farum Sø er faldet fra sluthalvfjerdserne til et markant lavere
niveau i dag. Således er den nu under de statsligt fastsatte belastningsmål og det relativt høje
fosforniveau i selve søen skyldes ophobning af fosfor fra tidligere tiders tilførsel.
Miljøstyrelsen forventer således, at der i den endelige nationale vandområdeplan 2021-2027,
der foreligger i december 2022, ikke vil være særskilte krav til reduktion af fosfortilførsel fra
regnbetingede udløb til Farum Sø.
Der er dog ikke noget til hinder for, at Furesø Kommune iværksætter indsatser i oplandet til
Farum Sø, der reducerer fosfortilførslen yderligere, selvom det ikke længere er et statsligt
krav.
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Byrådet ønsker således at reducere og på sigt helt fjerne spildevandsoverløb til Farum Sø.
Byrådet har den 23. september 2020 med vedtagelsen af investeringsaftale for 2021 for
Novafos afsat 63 mio. kr. til at lukke for overløbet fra bassinet ved Doktorens Bugt ved at
videreføre regnvandet herfra videre til bassin ved Fredtofteparken og udvide dette. Heri
indgik, at der i 2021
skulle udføres planlægning og analyse med henblik på udarbejdelse af konkret projekt for stop
af overløb ved Doktorens Bugt.
Novafos har på baggrund heraf konkluderet, at udgifterne til projektet ikke kan holdes inden
for den estimerede ramme på 63 mio. kr., men vurderes i stedet vil koste et sted mellem 130
og 400 mio. kr. at gennemføre, alt efter hvilke konkrete løsningsforslag der vælges. Denne
betydelige meromkostning giver anledning til overvejelse om, hvorvidt den fremrykkede
bassinudbygning er den rette til at opnå en forbedring af vandkvaliteten i Farum Sø, eller om
der findes billigere alternativer, der kan medføre samme eller bedre effekt. Det bemærkes, at
bassiner etableret i fælleskloakerede systemer ikke kan bruges direkte i separatkloakerede
systemer.
Følgende typer af tiltag vil kunne bidrage til at reducere spildevandsoverløb til Farum Sø:
- Udvidelse af bassinkapaciteten eksempelvis i Fredtofteparken, så bassinerne kan
rumme mere vand fra de fælleskloakerede områder og sikre, at der bliver færre
spildevandsoverløb til Farum Sø. Hvis det skal have effekt på
overløbshyppigheden ved Doktorens Bugt, forudsætter det dog fortsat en
udvidelse af røret fra Farumgård til Fredtofteparken.
- Etablering af skybrudsventiler i ejendomme, der ligger oplandet til Farum Sø.
- Udbredelse af LAR løsninger, hvor regnvandet forbliver på egen grund – eksempelvis
via faskiner, nedsivning eller rekreativ anvendelse af regnvand.
- Separatkloakering, hvor spildevandet adskilles fra regnvandet i afløbssystemerne.
Ved vurdering af konkrete løsninger er det vigtigt, at vurdere langsigtede økonomiske
konsekvenser og miljømæssig effekt, uanset om det er tiltag, der kan gennemføres med kort
tidshorisont eller tiltag, der skal indarbejdes i den kommende delområdeplan for fremtidens
spildevandshåndtering i Farum. Delområdeplanen forventes at foreligge i efteråret 2022.
Økonomiske konsekvenser
Der er i investeringsplanen for 2021 afsat 63 mio. kr. til at lukke overløbet ved Doktorens
Bugt.
De gennemførte undersøgelser viser, at projektet ikke kan holdes inden for denne ramme på
63 mio. kr., men vurderes vil koste et sted mellem 130-400 mio. kr. at gennemføre, afhængig
af valg af løsning.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Tiltag til at forbedre vandkvaliteten i Farum Sø og ved Doktorens Bugt peger direkte ind i
succeskriterie 1.1 ”Kvælstofudledning til søer og åer er minimeret gennem bedre håndtering
af regnvand og spildevand, så der ikke ledes spildevand ud til søer og åer.
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Borgerinddragelse
Ingen.
Lovgrundlag
Vandplaner
Spildevandslovgivning.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima godkender,
 at forvaltningen i samarbejde med Novafos udarbejder konkrete alternativer til den
hidtidige beslutning om at lukke for overløbet fra bassinet ved Doktorens Bugt og
videreføre regnvandet herfra videre til et udvidet bassin ved Fredtofteparken.

Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Godkendt, idet Natur og Klima beder forvaltningen om i samarbejde med Novafos at
intensivere arbejdet med delområdeplaner for spildevandshåndteringen i Farum, så der bliver
set på en samlet løsning for hele delområdet, herunder overløbene til Farum Sø.

7.

Beslutning: Klimaplan i Furesø 2022 - 2050; DK2020

Sagsnr.: 22/7052

Beslutningstema
Forvaltningen anmoder Natur og Klima om at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at
godkende Furesø Kommunes DK2020 klimaplan.
Sagsfremstilling
I 2019 tog Realdania initiativ til DK2020, hvor de 20 første kommuner gik i gang med at
udarbejde klimaplaner. Året efter inviterede Realdania, KL og Danske Regioner alle landets
kommuner med i DK2020. Byrådet besluttede i september 2020 at søge om at blive godkendt
som DK2020 kommune. Furesø Kommunes deltagelse blev bekræftet i november 2020.
Målet med DK2020 konceptet er at mindske CO2-udledningen og imødegå
klimaforandringerne globalt. 96 danske kommuner indgår i DK2020. De skal udarbejde
klimaplaner, der forpligter kommunerne til at dokumentere, at de kan leve op til Parisaftalens
målsætninger senest i 2050.
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Den nationale målsætning er 70 % CO2-reduktion i 2030, men det nyvalgte Byråd besluttede
i december 2021 med konstitueringsaftalen at Furesø Kommune skal være klimaneutral i
2030 og CO2 positiv i 2035. Det betyder, at Furesø Kommune skal reducere det årlige CO2udslip fra 174.000 tons til 0 på de næste 8 år. Dermed er Furesø Kommune blandt de mest
ambitiøse klimakommuner i landet.
Ambitionen om CO2-neutralitet i 2030 har medført, at forvaltningen har skullet finde
betydeligt flere og omfattende tiltag til Furesøs nye klimaplan end det var krævet til 70%
reduktion.
Klimaplanen og DK2020-dokumenterne er udarbejdet på baggrund af dialog med en lang
række interessenter, borgerne, virksomheder, foreninger og faglige samarbejdspartnere. Den
Grønne tænketank Concito har forhåndsgodkendt klimaplanen og de ledsagende DK2020dokumenter.
Klimaplanen indeholder forslag til, hvordan Furesø Kommune kan blive klimarobust og
udvikles til et lavemissionssamfund gennem reduktion af udledningen af drivhusgasser. CO2indsatsen foreslås opdelt på seks indsatsområder med tilhørende klimahandlinger:
1. Energi, varmeforsyning og bygninger
2. Transport og infrastruktur
3. Affald, genanvendelse og genbrug
4. Landbrug og havebrug
5. Indkøb og adfærd
6. Klimatilpasning
For hvert indsatsområde er de største kilder til CO2-udledning identificeret og det er
dokumenteret, at de seks indsatsområder kan reducere klimabelastningen i overensstemmelse
med kravene i DK2020-konceptet, se bilag 5 om effektvurderinger.
Dokumentation for forbedring af klimatilpasningen bygger i vid udstrækning på allerede
besluttede tiltag og igangværende arbejder, herunder Grøn indkøbspolitik, Facility
Management Plan, Plan for klima og grøn omstilling, 2020, Trafik- og mobilitetsplan,
varmeplan, indsats på affaldsområdet, spildevandsplan og Områdeplan for Furesø. Derudover
fokuseres på, hvordan afløbssystemet fremtidssikres. Dette suppleres med analyser af
konsekvenserne af grundvandsstigninger, oversvømmelser, flere storme og mere udbredt
tørke. Samlet defineres her de indsatser, der ruster Furesø Kommune til fremtidens
klimabetingede udfordringer.
Af den samlede CO2-udledning i Furesø Kommune stammer ca. 97 % fra borgere og
virksomheder, mens kun ca. 3 % stammer fra kommunens egne aktiviteter. Som den største
virksomhed i den geografiske kommune kan Furesø Kommune dog inspirere og sparre med
andre til også at opnå store CO2-reduktioner og effektiv klimatilpasning.
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Derfor forudsætter implementering af klimaplanen en indsats, som i høj grad skal ligge hos
borgere og virksomheder med kommunen som aktiv partner. Der lægges derfor op til et meget
tæt samarbejde med borgerne, Miljørådet, foreninger, erhvervslivet, boligorganisationer,
oplysningsforbund m.v. samt en tæt inddragelse af klimafamilier, klimapartnere, vilde haver
ambassadører og kommunens egne miljø- og klimaambassadører.
Der er derudover som del af klimaplanen etableret et ”Klimaformum” med deltagelse af alle
relevante lokale aktører. Klimaforum følger op på mål, indsatser og resultater i klimaplanen.
Endvidere planlægges et årligt Furesø klimafolkemøde, hvor alle borgere inviteres med.
Klimafolkemødet vil være et vigtigt element i den brede udrulning af indsatser.
Furesø Kommune vil med tilsagnsbrev til Concito forpligte sig til at arbejde for at indfri de
ambitiøse mål og delmål:




CO2-neutral i 2030 (også betegnet netto nul-udledning)
CO2-negativ i 2035 (vi binder mere CO2 i kommunen, end vi udleder)
Klimarobust i 2050 (vi har både CO2-negativ udledning og er en klimarobust kommune)

Økonomiske konsekvenser
Ca. 25 årsværk vurderes pt på tværs af organisationen til allerede at bidrage til at ovenstående
mål for den grønne omstilling nås. Såfremt byrådets ambitiøse mål om klimaneutralitet i
2030, skal opnås, vil det forudsætte, at der i perioden frem til 2030 afsættes de nødvendige
ressourcer hertil.
Ressourcerne til løfte klimaindsatserne i mål tilvejebringes ved







aktivt at søge relevante EU-midler, statslige puljer og fonde
at opkvalificere kommunens ansatte, så de får den nødvendige viden og de nødvendige
redskaber til at kunne realisere de klimaindsatser, som kommunens medarbejdere har
indflydelse på
at optimere de kommunale ressourcer gennem samarbejdsprojekter med andre offentlige
og private aktører
at motivere, inspirere og informere borgere, bl.a. igennem klimafamilier, til at træffe de
valg, der reducerer CO2-udledningen
at virksomheder igennem Klimapartneraftalen understøttes i selv at agere og at intensivere
deres ansøgninger markant til de mange relevante regionale og nationale grønne puljer
evt. forslag til kommunal finansiering af ekstra ressourcer og tiltag, der derudover kan
understøtte målopfyldelsen, vil blive behandlet i forbindelse med de årlige
budgetforhandlinger.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Klimaplanen bygger på de af 2030 målene, der er klimarelevante, og derfor kan monitorering
af handlinger og fremskridt ske i samme arbejdsgang:



Energi- og varmeforsyning i bygninger: CO2-negativ energiforsyning i 2030.
Transport og infrastruktur: 70 % CO2-reduktion i transportsektoren i 2030.
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Affald og genanvendelse: Minimum 80 % af alt affald genanvendes, og mængden af plast,
der afbrændes på Vestforbrænding reduceres ligeledes med 80 % i 2030.
Landrug og arealanvendelse: Plantning af 20.000 træer frem mod 2030 svarende til 100 ha
skov, træerne kan plantes på landbrugsarealer, private grunde, kommunale arealer og hos
virksomheder.

Borgerinddragelse
Klimaplan Furesø er skabt igennem tæt dialog med foreninger, civilsamfund og erhvervsliv.
Lovgrundlag
 European Green Deal
 EU's klimatilpasningsstrategi, herunder Cirkulær økonomi og NEC-Direktivet
 Klimaloven
 Energiaftale
 Cirkulær økonomi
 Handlingsplan for klimasikring af Danmark
 Omstilling af vejtransporten
 Husdyrbrugloven
 Planloven
Lovgrundlaget udfoldes i bilag 8 og i dokumentet Climate Action Planning Framework (CAPF).
Det videre forløb
Forslag til klimaplan sendes til drøftelse i alle fagudvalg med det formål, at fagudvalgene
tager stilling til, hvorledes deres rolle vil være i gennemførelse af planen.
Efter byrådets godkendelse, forventes klimaplanen og den tilhørende DK2020-dokumentation
godkendt af C40-netværket, der er oprindeligt er initiativtager til den forpligtende
kommunebaserede opfølgning, som DK2020 er baseret på.
Når Furesøs nye klimaplan er godkendt af C40-netværket, er det Realdania, der
kommunikerer om planens indhold i samarbejde med Furesø Kommune.
På det førstkommende møde i Klimaforum aftales, hvilke indsatser og handlinger, der skal
gennemføres det første år og - i det omfang det er muligt - vil resultater blive præsenteret på
klimafolkemødet 10. september.
Det er aftalt, at der afholdes to klimaforummøder årligt, og at der en gang om året evalueres
på indsatser, progression, effekter og nye nødvendige indsatser. Evalueringen danner
baggrund for næste års indsatser frem mod 2030.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Natur og klima over for byrådet anbefaler
 at godkende Furesø Kommunes forslag til klimaplan
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at godkende Furesø Kommunes forslag til DK2020 dokumentet ”Climate Action Planning
Framework”
at godkende forslag til borgmesterens tilsagnsbrev vedrørende DK2020.

Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Klimaplanen godkendes med præcisering af, at klimaindsatser, som blandt andet beskrevet i
bilag 9 og bilag 15, skal gennem individuel konsekvensanalyse og politisk godkendelse med
hensyn til økonomi, CO2-påvirkning, ressourcer og risiko.
Desuden efterlyses en tidsplan for klimaindsatserne med estimeret CO2-reduktion pr. år, som
kan danne basis for årligt at vurdere faktiske resultater mod forventede, samt at revidere
planen for kommende år.
Udvalget vil afholde temamøde ultimo september.
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben
6 Åben
7 Åben
8 Åben
9 Åben
10 Åben
11 Åben
12 Åben
13 Åben
14 Åben
15 Åben
16 Åben
17 Åben
18 Åben
19
20
21
22
23

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

24 Åben
25 Åben
26 Åben

Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune
Bilag 1 - Tilsagnsbred fra Furesø Kommunes Borgmester.docx
Bilag 2 - Aktørinddragelse ifm. Klimaplanen
Bilag 3 - Primære aktører baseret på CO2-udledning.docx
Bilag 4 - Furesømodellen for borgerinddragelse.pdf
Bilag 5 - Effektvurderinger
Bilag 6 - Oversigt over relevante planer i Furesø Kommune
Bilag 7 - Partnerskaber med relevans for Klimaplanen
Bilag 8 - Relaterede nationale og internationale forpligtelser.docx
Bilag 9 - Klimaindsatser
Bilag 10 - Befolkningsprognose i Furesø Kommune 2022.docx
Bilag 11 - Transportvaner og rejsemønstre i Furesø Kommune.docx
Bilag 12 - Involvering af Furesø Kommunes otte centre
Bilag 13 - Furesø Kommunes fem roller og beføjelser.docx
Bilag 14 - CO2-kortlægning Furesø Kommune.pdf
Bilag 15 - Oversigt over klimaindsatser på tværs af indsatsområder
Bilag 16 - Klimadag.pdf
Bilag 17 - Referencegruppernes introduktion til DK2020 eksempel
Præsentation til gruppen Energi i Bolig.pptx
Bilag 18 - dato møder udbytte.docx
Bilag 19 - Læsevejledning til 26 effektvurderinger.docx
bilag 20 - Liste over effektvurderinger til UNMG.xlsx
Bilag 21 - Referencegruppe klimatilpasning maj 2021.docx
Bilag 22 -Program for Byrådets Temamøde om Furesøs DK2020
Plan.docx
Bilag 23 - Temamøde for byrådet 2021.docx
Bilag 24 - juni 2021 Furesø Kommune_DK2020 foreløbige analyser m
fokus på varmesektor - præsenteret for referencegrupe om strategisk
energiplan.pptx
Bilag 25 - Deltagere i referencegruppen 11 januar.docx

Furesø Kommune

59803/22
52088/22
56303/22
52090/22
52091/22
59799/22
59797/22
52094/22
52095/22
59802/22
52097/22
52098/22
52099/22
52100/22
52101/22
59800/22
52103/22
52104/22
52105/22
52106/22
52107/22
52108/22
52109/22
52110/22
52111/22
52112/22
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27 Åben Bilag 26 - tilbagemelding på deltagerns forslag på mødet 20. december
28 Åben Bilag 27 - 11 januar 2022_ workshop om Vareforbrug og cirkulær
økonomi.pptx
29 Åben Bilag 28 - Referat Styregruppemøde 26.04.2021 1.0.docx
30 Åben Bilag 29 - Drejebog Furesøs DK2020 kick of arrangement d.
11_januar_2022.docx
31 Åben Bilag 30 - Referat Styregruppemøde 01_07_2021.docx
32 Åben Bilag 31 - Referat Styregruppemøde 15_06_2021.docx
33 Åben Bilag 32 - Referat Styregruppemøde Furesøs DK2020 plan
19_08_2021.docx
34 Åben Bilag 32a - dialog kort om Furesøs DK2020 Plan.pdf
35 Åben Bilag 33 - Referat Styregruppemøde Furesøs DK2020 plan
19_08_2021.docx
36 Åben Bilag 34 - Status på Furesøs DK2020 plan .docx
37 Åben Bilag 35 - referat styregruppemøde 29 sept.docx
38 Åben Bilag 36 - Referencegruppe aktivitetsoversigt.docx
39 Åben Bilag 37 - Referat Styregruppemøde 10.01.2022.docx
40 Åben Bilag 38 -referat Styregruppemøde 03122021.docx
41 Åben Bilag 39 - Referat Styregruppemøde DK2020 09022022.docx
42 Åben Bilag 40 - Furesø Præsentation fagpræsentation.pptx
43 Åben Bilag 41 - mailtekst aktørworkshop marts.docx
44 Åben Bilag 41a - Deltagerliste 14.03.2022.docx
45 Åben Bilag 42 - Program for Byrådets Temamøde om Furesøs DK2020
Plan.docx
46 Åben Bilag 43 -Furesø Klimapartner på baggrund af mødet 05 april.docx
47 Åben Bilag 44 - Tirsdag d. 11 januar 2022 - Klimaarrangement Furesøs
DK2020 Plan .eml
48 Åben Bilag 45 - Scenarieforudsætninger og reduktionsstier
49 Åben Bilag 46 - Muligheder for nedsivning af regnvand i Furesø
Kommune.pdf
50 Åben CAP-F - Furesø Kommune 19. maj

8.

59801/22
52114/22
52115/22
52116/22
52117/22
52118/22
52119/22
52120/22
52121/22
52122/22
52123/22
52124/22
52125/22
52073/22
52077/22
52078/22
52079/22
52080/22
52081/22
52082/22
52083/22
59798/22
52085/22
56314/22

Beslutning: Farum Fjernvarme - ændring af vedtægter

Sagsnr.: 22/7256

Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, om de foreslåede vedtægtsændringer for Farum Fjernvarme kan
godkendes.
Sagsfremstilling
Farum Fjernvarme har på sit årsmøde 2022 besluttet at ændre af sine vedtægter. Furesø
kommune skal, jfr. vedtægternes punkt 4.9 godkende selskabets vedtægtsændring, da
kommunen har stillet garanti for selskabets lån (lån til varmepumpe i januar 2020).
Furesø Kommune
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Ændringen sker med baggrund i Farum Fjernvarmes udvidelse af forsyningsområderne.
De tilførte punkter omhandler punkt. 7 - ’Tariffer og Økonomisk ansvar’ hvortil punkt 7.1 c, d
og e er indsat. Disse nye punkter lyder:
”7 Tariffer og økonomisk ansvar
7.1 Til dækning af selskabets udgifter opkræves hos andelshaverne og øvrige forbrugere
følgende bidrag:
a. […]
b. […]
c. For kunder der har valgt Abonnementsordning: Et forbrugsuafhængigt årligt bidrag for
brugsretten til fjernvarmeunit og til dækning af drift og vedligeholdelse og service på unit.
Omkostningen er kostægte og indekseres efter gældende prisblad.
d. For kunder der har valgt kontantkøb af fjernvarmeunit: En engangsbetaling, baseret på
omkostningen ved indkøb.
e. For kunder der har valgt ”tidlig fjernvarme” i planlagte udvidelsesområder: Et bidrag til
dækning af omkostninger til etablering af midlertidig varmeforsyning. Omkostningerne er
kostægte og afregnes krone til krone for de faktiske omkostninger.”
Farum Fjernvarme oplyser, at abonnementsordning er hyppigt anvendt hos flere
fjernvarmeværker og dette for, at imødekomme forbrugernes behov for ikke up front, at have
en udgift til den interne unit. Ordningen hviler i sig selv økonomisk og fordeler udgiften til
unit inkl. installering og servicebidrag. Ordningen holder sig helt inden for gældende
lovgivning. Eksempel på andre værker med lignende ordning er bl.a. Høje Tåstrup
fjernvarme.
Vedtægterne er bilagt i sin helhed.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ændringerne forventes at bidrage til kunders køb af Abonnementsordning, kontantkøb af
fjernvarmeunit og køb af ”tidlig fjernvarme”, der forøger fjernvarmens andel i
varmeforsyningen.
Dette bidrager til opfyldelse af 2030-mål nr. 1 om bl.a. markant mindre CO2-udledning i
samarbejde med bl.a. erhvervsliv om langsigtede, innovative miljø- og klima-løsninger” samt
succeskriterie nr. 1.3. ”CO2-neutral energiforsyning”, der involverer, at varme- og
elforsyningen i kommunen erstattes med vedvarende alternativer som bl.a. fjernvarme.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
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Lovgrundlag
Farum Fjernvarmes vedtægter, punkt 4.9.
Det videre forløb
Når vedtægterne er behandlet i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, fremsendes
beslutningen til Værløse Varmeværk.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget
 godkender ændringerne i vedtægterne for Farum Fjernvarme.
Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Godkendt.
Bilag:
1 Åben Farum Fjernvarme vedtægter - vedtaget på årsmøde den 27. april
2022.DOCX

9.

53713/22

Beslutning: Valg af navn til den nye bypark ved NØ-stien i Farum

Sagsnr.: 21/7887

Beslutningstema
Natur og Klima skal beslutte, hvad den nye bypark ved NØ-stien skal hedde på baggrund af
en navnekonkurrence afholdt i blandt borgerne.
Sagsfremstilling
Den nye bypark blev etableret sidste efterår og står færdig i år. Stedet mangler dog sit eget
navn, og derfor udskrev forvaltningen en navnekonkurrence blandt borgerne. Der er
indkommet 20 forslag via platformen Citizenlab. Alle forslagene kan ses i bilaget
Navneforslag til ny bypark. Forvaltningen vil gerne have, at Natur og Klima vælger et af tre
udvalgte navne.
Navnene grupperer sig i to overordnede grupper. Dem, der refererer til natur og biodiversitet,
og dem, som refererer til stednavne. Området er omkranset af fire villakvarterer og to skoler,
så der er ikke et entydigt lokalnavn, men Stavnsholt dækker hele området.
De navne, som forvaltningen forslår, der vælges imellem er:
-

Stavnsholtparken: Stavnsholt som bydel rummer hele området.
Begrundelse fra forslagsgiver er: Navnet er helt naturligt og i tråd med Stavnsholt
Gadekær, Stavnsholt Kirke, Stavnsholtkilen, ja sågar Stavnsholt Renseanlæg. Brugen
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af Stavnsholt i navnet gør det nemt for alle at vide, hvor i vor dejlige kommune, vi
befinder os, i lighed med f.eks. Hareskovby, Jonstrup, Bregnerød.
-

Den kjære ene munks hvile: et navn som kombinerer navnene på villakvartererne
rundt om.
Begrundelse fra forslagsgiver er: Parken ligger direkte ud til fire forskellige
villakvarterer. For at bibeholde freden i nabolaget, foreslår jeg at parken kommer til
at hedde "Den kjære ene munks hvile", som netop tilgodeser de fire villakvarterer.
De fire villaveje hedder: Kjærbovænge, Enebovænge, Munkehøjvænge og
Hvilebækvænge

-

Naturstriben: Naturstriben rummer områdets identitet med fokus på natur.
Naturstriben er et kort og mundret ord, som også refererer til arealets form, som kan
ses som en stribe ned langs stisystemet. Forslagsgiver har ikke givet en begrundelse
for valg af navn.

Parken forventes indviet i august i samarbejde med Stavnsholtskolen, hvis 2. klasser har
bidraget med hjemmelavede insekthoteller, og kommunens gartnere, som har en stor andel af
æren for parkens endelige udtryk.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Mål 5: ”I 2030 samarbejder Furesø med foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber
og borgerdrevne løsninger inden for velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet.”
Borgerinddragelse
Navnekonkurrencen er drevet som et borgerprojekt via Citizenlab.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller til Natur og Klima,
 at de vælger et af følgende navne til den nye park:
- Stavnsholtparken
- Den kjære ene munks hvile
- Naturstriben.
Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Natur og Klima drøftede sagen og besluttede at navngive parken Stavnsholtstriben.
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Bilag:
1 Åben Bilag: Navneforslag
2 Åben placering af bypark

10.

55564/22
57768/22

Meddelelser til Natur og Klima, juni 2022

Sagsnr.: 21/19896

Beslutningstema
Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager.
Sagsfremstilling
Indsats for padder i Farum Nord 2022
Forvaltningen har afsat midler på Grøn Plan i 2022 til at gennemføre en plejeindsats for
padder i Farum Nord på baggrund af rapporten ”Padder i Farum Nord (2021)”. Rapporten
anbefaler følgende indsatser for at forbedre leve- og yngleforhold for især spidssnudet frø og
stor vandsalamander:
- Nedskæring af træ- og buskopvækst samt fældning af selvsåede nåletræer ved to søer i
kaserneområdet.
- Større rydning af skyggende beplantning ved sø i Rørmoseområdet.
- Oprensning af sø ved Hjortefarmen.
Indsatserne forventes gennemført i løbet af eftersommer/efterår 2022.
Dertil kommer dialog med grundejerforeningen og andre brugere i området om, hvordan pleje
og adfærd kan bidrage til at sikre gode forhold for arterne i området.
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Status på udrulning af affaldssortering i husholdninger
Status for udrulningen af affaldssortering i husholdninger fremgår af nedenstående skema.
Udrulning af de ni fraktioner forventes inden udgangen af 2023, idet indsamling af
tekstilaffald afventer udspil fra Miljøstyrelsen. Der er lang ventetid på beholderleverancen,
som betyder at en del enfamilieboliger først modtager deres beholdere i foråret 2023.
Etablering af affaldsstationer i hele Farum Midtpunkt ventes gennemført i løbet af 2023.
Boligtype
Villaer
Etage- og tæt-lav
OMRÅDER
Etage- og tæt-lav
BOLIGER

Status juni 2022
6 fraktioner
70 % - mad/rest
- papir/plast
86 % - glas/metal
68 %

Inden udgangen af 2023
10 fraktioner
100 %
- mad/rest
- papir/plast og mad- og
drikke-kartonner
100 %
- glas/metal
- pap
100%
- farligt affald
- (tekstil)

Status på nyt erhvervsregulativ og evt. tilsyn
Nye landsdækkende regler for erhvervsaffald ventes at træde i kraft 1. juli 2022. De indebærer
bl.a., at kommunen kan vælge at lade virksomheder indgå i de kommunale
indsamlingsordninger for affald fra husholdninger, hvis virksomhedens affald i art og
mængde svarer til husholdningsaffald. De nye regler indebærer, at betalingen herfor skal ske
til markedspris.
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Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune tilbyder allerede i dag virksomhederne en
mulighed for frivillig deltagelse i den kommunale indsamlingsordning for affald fra
husholdninger. Der er derfor ikke umiddelbart grund til at ændre kommunens regulativ for
erhvervsaffald på kort sigt.
Forvaltningen er i gang med at tilrettelægge to tilsynskampagner for erhvervsaffald, som
gennemføres i år.
Placering af skateparken i kultur- og fritidsaksen
På borgermødet den 27. oktober om etableringen af en skatepark på flyvestationen fremkom
der blandt andet et ønske om, at forvaltningen skulle finde en anden placering for
skateparken, fordi grundejerforeningerne var bekymret for støjgener fra skateparken.
Forvaltningen har fundet en bedre placering på rullearealet umiddelbart øst for Hangar 3.
Placeringen er bedre i forhold til begrænsning af støj og indkig-/udkigsgener og ligger på
kommunens ejendom. Der afholdes et informationsmøde om placeringen den 15. juni kl. 1921 i sidebygningen til Hangar 2, hvor grundejerforeningerne i Sydlejren og andre
interesserede er inviteret. Den 20. juni kl. 15.30-16.30 afholdes der første spadestik på
rullearealet foran Hangar 3.
VVM-sreeningsafgørelse vedr. stop af iltning af Furesø
I januar 2020 ansøgte de tre kommuner omkring Furesøen (Furesø, Lyngby-Taarbæk og
Rudersdal Kommuner) Miljøstyrelsen om tilladelse til at ophøre med iltning af bundvandet i
Furesøen i sommerperioden.
Den 3. maj 2022 har Miljøstyrelsen meddelt kommunerne, at styrelsen har truffet afgørelsen
om, at stop af iltningen er omfattet af krav om miljøvurdering (miljøkonsekvensrapport) i
henhold til miljøvurderingsloven.
For at genskabe en ren og artsrig sø gennemførte Frederiksborg Amt og Farum Kommune i
2003-2006 et restaureringsprojekt i Furesø. Projektet forsøgte at løse problemerne ved
opfiskning af skidtfisk (skaller og brasen) samt iltning af bundvandet for at reducere
frigivelsen af fosfor fra sedimentet.
Furesø Kommune og Novafos Spildevand Furesø A/S forpligtede sig ved kommunalreformen
til at fortsætte iltningen af søen indtil udgangen af 2012. I 2012 indgik Furesø, Rudersdal og
Lyngby-Taarbæk Kommuner aftale om fortsat iltning, og den seneste aftale løber frem til
udgangen af 2025.
I 2017 fik kommunerne udarbejdet en rapport: ”Furesøs miljøtilstand 2017, effekten af
ilttilførsel 2003-2017”. Førende ferskvandsbiologer anbefalede at stoppe iltning og lade
Furesø udvikle sig naturligt. I november 2019 besluttede de 3 kommuner at indlede en proces
mod ophør af iltningen, hvis de tre berørte kommuner var enige om det. Kommunerne sendte i
januar 2020 en VVM-screeningsansøgning til Miljøstyrelsen med henblik på at stoppe
iltningen.
Den 3. maj 2022 har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om at stop af iltningen er omfattet af krav
om miljøvurdering (VVM).
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Afgørelsen indeholder følgende elementer, som begrunder Miljøstyrelsens beslutning:
 Det kan ikke udelukkes at påvirke Natura 2000 område N139 og fuglebeskyttelsesområde
F109
 Det kan ikke afvises, at der kan ske frigivelse af næringsstoffer, som kan medføre
negative påvirkninger af Furesøen samt vandområder nedstrøms Furesø
 Miljøstyrelsen i forbindelse med det foreslåede overvågningsprogram finder det
nødvendigt at stille vilkår om afværgeforanstaltninger
 Miljøstyrelsen tolker den fortsatte iltning som en led i den eksisterende
udledningstilladelse for Stavnsholt rensningsanlæg og at projektet derfor nødvendiggør en
håndtering af renseanlægget og den ansøgte ophør af iltningen, i en samlet
miljøvurderingsproces.
Kommunerne har ikke påklaget afgørelsen, og vil se et muligt stop af iltning i sammenhæng
med den nye rensestruktur.
Farumgård
Forvaltningen har sendt Farumgårds ejer et varsel/partshøring om påbud om at åbne for
offentlighedens adgang i overensstemmelse med fredningskendelsen, som Fredningsnævnet
traf den 10. november 2021.
Ejeren har åbnet en ny sti på den allernordligste del af sin grund, men ikke dér hvor
fredningskendelsen fastslår, at han skal åbne for offentlighedens adgang, nemlig ad det
eksisterende stitracé gennem portene i længerne eller alternativt ad et nærmere bestemt forløb
gennem barokhaven. Kommunen har modtaget naboklager over det nye stiforløb.
Ejer har telefonisk meddelt kommunen, at han ikke agter at efterleve fredningskendelsen.
Efter naturbeskyttelsesloven er Furesø Kommune tilsynsmyndighed, hvem det påhviler at
lovliggøre ulovlige forhold, og derfor har kommunen, som sædvane er, sendt ejeren
varslet/partshøringen, der, i fald fredningskendelsen ikke efterleves, vil blive efterfulgt af et
påbud.
Med den nye fredningskendelse er der tilvejebragt et nyt og klart grundlag for, hvad ejeren
skal leve op til. Forvaltningen har undersøgt, om ejerens klage over Fredningsnævnets
fredningskendelse kan antages at have opsættende virkning med sådan følge, at ejeren endnu
ikke er forpligtet til at efterkomme fredningens krav om offentlighedens adgang. Ejeren har
ikke søgt om opsættende virkning, og det er forvaltningens klare vurdering, at klagen ikke har
opsættende virkning.
Årshjul
Årshjul for udvalgets område er vedhæftet som bilag.
Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre udvalgsmøder
Beskæftigelse og Erhverv den 14. juni 2022, pkt. 1 ”Status på modtagelse af ukrainske
flygtninge i Furesø”.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Taget til efterretning.
Bilag:
1 Åben Årshjul for Natur og Klima, juni 2022
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Bilagsoversigt
1.

Beslutning: Budgetopfølgning I pr. 31.03.22 (NKU)
1. Bilag 1 - Økonomioversigt 31.03.22 - NKU (50266/22)
2. Bilag 2 - Omplaceringer m.v. til BOI 31.03.22 - NKU (50268/22)
3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022 (43004/22)
4. Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025 (124222/21)

4.

Beslutning: Regulativ for husholdningsaffald
1. Bilag 1 - (Endeligt) Regulativ for husholdningsaffald 2022.docx (55076/22)
2. Bilag 2 - Høringssvar - Forslag til Regulativ for husholdningsaffald.pdf (41140/22)
3. Bilag 3 - Høringssvar - Resumé.docx (44608/22)

5.

Beslutning: Bekæmpelse af invasive arter
1. Bekæmpelsesplan invasive arter Furesø Kommune 2021.Opdateret. pdf (46611/22)
2. Kortlægningsrapport Invasive arter Furesø Kommune. Opdateret .pdf (46610/22)
3. Ekstraindsats 2022 (49165/22)

7.

Beslutning: Klimaplan i Furesø 2022 - 2050; DK2020
1. Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune (59803/22)
2. Bilag 1 - Tilsagnsbred fra Furesø Kommunes Borgmester.docx (52088/22)
3. Bilag 2 - Aktørinddragelse ifm. Klimaplanen (56303/22)
4. Bilag 3 - Primære aktører baseret på CO2-udledning.docx (52090/22)
5. Bilag 4 - Furesømodellen for borgerinddragelse.pdf (52091/22)
6. Bilag 5 - Effektvurderinger (59799/22)
7. Bilag 6 - Oversigt over relevante planer i Furesø Kommune (59797/22)
8. Bilag 7 - Partnerskaber med relevans for Klimaplanen (52094/22)
9. Bilag 8 - Relaterede nationale og internationale forpligtelser.docx (52095/22)
10. Bilag 9 - Klimaindsatser (59802/22)
11. Bilag 10 - Befolkningsprognose i Furesø Kommune 2022.docx (52097/22)
12. Bilag 11 - Transportvaner og rejsemønstre i Furesø Kommune.docx (52098/22)
13. Bilag 12 - Involvering af Furesø Kommunes otte centre (52099/22)
14. Bilag 13 - Furesø Kommunes fem roller og beføjelser.docx (52100/22)
15. Bilag 14 - CO2-kortlægning Furesø Kommune.pdf (52101/22)
16. Bilag 15 - Oversigt over klimaindsatser på tværs af indsatsområder (59800/22)
17. Bilag 16 - Klimadag.pdf (52103/22)
18. Bilag 17 - Referencegruppernes introduktion til DK2020 eksempel Præsentation til
gruppen Energi i Bolig.pptx (52104/22)
19. Bilag 18 - dato møder udbytte.docx (52105/22)
20. Bilag 19 - Læsevejledning til 26 effektvurderinger.docx (52106/22)
21. bilag 20 - Liste over effektvurderinger til UNMG.xlsx (52107/22)
22. Bilag 21 - Referencegruppe klimatilpasning maj 2021.docx (52108/22)
23. Bilag 22 -Program for Byrådets Temamøde om Furesøs DK2020 Plan.docx
(52109/22)
24. Bilag 23 - Temamøde for byrådet 2021.docx (52110/22)
25. Bilag 24 - juni 2021 Furesø Kommune_DK2020 foreløbige analyser m fokus på
varmesektor - præsenteret for referencegrupe om strategisk energiplan.pptx
(52111/22)
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26. Bilag 25 - Deltagere i referencegruppen 11 januar.docx (52112/22)
27. Bilag 26 - tilbagemelding på deltagerns forslag på mødet 20. december (59801/22)
28. Bilag 27 - 11 januar 2022_ workshop om Vareforbrug og cirkulær økonomi.pptx
(52114/22)
29. Bilag 28 - Referat Styregruppemøde 26.04.2021 1.0.docx (52115/22)
30. Bilag 29 - Drejebog Furesøs DK2020 kick of arrangement d. 11_januar_2022.docx
(52116/22)
31. Bilag 30 - Referat Styregruppemøde 01_07_2021.docx (52117/22)
32. Bilag 31 - Referat Styregruppemøde 15_06_2021.docx (52118/22)
33. Bilag 32 - Referat Styregruppemøde Furesøs DK2020 plan 19_08_2021.docx
(52119/22)
34. Bilag 32a - dialog kort om Furesøs DK2020 Plan.pdf (52120/22)
35. Bilag 33 - Referat Styregruppemøde Furesøs DK2020 plan 19_08_2021.docx
(52121/22)
36. Bilag 34 - Status på Furesøs DK2020 plan .docx (52122/22)
37. Bilag 35 - referat styregruppemøde 29 sept.docx (52123/22)
38. Bilag 36 - Referencegruppe aktivitetsoversigt.docx (52124/22)
39. Bilag 37 - Referat Styregruppemøde 10.01.2022.docx (52125/22)
40. Bilag 38 -referat Styregruppemøde 03122021.docx (52073/22)
41. Bilag 39 - Referat Styregruppemøde DK2020 09022022.docx (52077/22)
42. Bilag 40 - Furesø Præsentation fagpræsentation.pptx (52078/22)
43. Bilag 41 - mailtekst aktørworkshop marts.docx (52079/22)
44. Bilag 41a - Deltagerliste 14.03.2022.docx (52080/22)
45. Bilag 42 - Program for Byrådets Temamøde om Furesøs DK2020 Plan.docx
(52081/22)
46. Bilag 43 -Furesø Klimapartner på baggrund af mødet 05 april.docx (52082/22)
47. Bilag 44 - Tirsdag d. 11 januar 2022 - Klimaarrangement Furesøs DK2020 Plan
.eml (52083/22)
48. Bilag 45 - Scenarieforudsætninger og reduktionsstier (59798/22)
49. Bilag 46 - Muligheder for nedsivning af regnvand i Furesø Kommune.pdf
(52085/22)
50. CAP-F - Furesø Kommune 19. maj (56314/22)
8.

Beslutning: Farum Fjernvarme - ændring af vedtægter
1. Farum Fjernvarme vedtægter - vedtaget på årsmøde den 27. april 2022.DOCX
(53713/22)

9.

Beslutning: Valg af navn til den nye bypark ved NØ-stien i Farum
1. Bilag: Navneforslag (55564/22)
2. placering af bypark (57768/22)

10.

Meddelelser til Natur og Klima, juni 2022
1. Årshjul for Natur og Klima, juni 2022 (52577/22)

Furesø Kommune

32

Møde i Natur og Klima / Tirsdag den 14-06-2022

Underskriftsside
Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet)

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)

Lars Carpens (Venstre)

Niels Jørgen Brandt (Konservative)

Anders Medum Groth (Radikale Venstre)

Furesø Kommune

33

