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INDHOLDSFORTEGNELSE:
Nye anlægsforslag til politisk prioritering – ikke indarbejdet i anlægsprogrammet
Skattefinansierede område:
Forslag nr. 1 - Pulje til modernisering af køkkener i dagtilbud
Forslag nr. 2 - Udvidelse af indskoling i Jonstrup til 0. – 3 årige.
Forslag nr. 3 - Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet
Forslag nr. 4 - Udviklingsplan for Værløse Bymidte
Forslag nr. 5 - Pulje til renovering af legepladser
Forslag nr. 6 - Puljen til støjbekæmpelse
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Udvalg:
Forslag nr. 1

Titel og løbenummer:
Pulje til modernisering af køkkener i dagtilbud

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025
Hele 1.000 kr./
2022-priser

Budgetforslag
2022

Udgifter
Indtægter
Netto
Afledte driftsudgifter

Budgetoverslag
2023

Budgetoverslag
2024

Budgetoverslag
2025

2.500

1.900

1.500

0

2.500

1.900

1.500

0

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

1. Beskrivelse af forslagets indhold
Dagtilbudslovens § 16a og Furesø Kommunes måltidsstrategi fra 2016 giver alle forældre i dagtilbud mulighed for at vælge en frokostordning for deres børn. En række køkkener i dagtilbud
kan ikke understøtte en fuld frokostordning, hvor både vuggestuebørn og børnehavebørn får lavet frokost i dagtilbuddet. Det gælder også køkkener, hvor der allerede er frokostordning,
Derfor er der brug for at modernisere køkkener og det indstilles, at de tre mest trængende køkkener moderniseres, så der skabes den fornødne kapacitet til at producere økologisk mad fra
bunden sammen med børnene (Jf. Udvalg for Dagtilbud og Familier (UDF) møde d. 2. marts
2021 pkt. 4).
Følgende indstilles til modernisering:
2022: 1. Børnehuset Atlantis 2,5 mio.kr.
2023: 2. Ryet Børnehus 1,9 mio. kr.
2024: 3. Vuggestuen Nordvænget 1,5 mio.kr.
Estimaterne er på budgetniveau 1 med en usikkerhed på +/- 30 % i udsving.
Køkkenerne er prioriteret ud fra en konkret vurdering af de lokale forhold, og efter hvor mange
børn, der får glæde af ændringerne og i forhold til de enkelte køkkeners tilstand.
Børnehuset Atlantis prioriteres højt fordi dagtilbuddets køkken er to små nedslidte køkkener, der
skal samles til og moderniseres for at kunne tilbyde frokostordning.
Børnehuset Ryet kan heller ikke tilbyde frokostordning uden at køkkenet moderniseres gennemgribende.
Endelig har Nordvænget Vuggestue et køkken, der vanskeligt kan rumme, at der produceres mad til
alle vuggestuebørn i dag, og derfor er i stort behov for modernisering.
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2. Servicemæssige konsekvenser
Med forslaget moderniseres køkkenerne, så de har kapacitet til at producere økologisk mad fra bunden til børnene i de ni dagtilbud. Hermed får forældrene den fulde frokostordning, som de har valgt
eller får mulighed for at vælge den til. Med en fuld frokostordning bliver måltidet i højere grad et
socialt samlingspunkt til gavn for børnene. Herudover får alle børnene i tre dagtilbud et sundt og
nærende måltid.
Endelig bliver det muligt at indrette køkkenerne, så det er muligt at inddrage børnene i madlavningen som led i det pædagogiske arbejde fx ved at de selv hjælper til med at skære grøntsager ud eller
ved at de ser, hvad køkkenpersonalet gør. Det kan fx gøres med et bord (evt. med vask), som danner
grænse mellem køkkenet og resten af institutionen.
3. Personalemæssige konsekvenser
Med forslaget bliver køkkenerne effektive produktionsrum i modsætning til i dag, hvor der er for
lidt plads og mange borde ikke kan indstilles i højden, hvilket giver nogle uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsgange for køkkenpersonalet. I de nye køkkener bliver der som hovedregel
mere plads og lokalerne indrettes, så maskiner, borde, skabe og redskaber udvælges og placeres, så
de giver køkkenmedarbejderne de bedst mulige fysiske arbejdsforhold. Der etableres god ventilation i køkkenerne og et effektivt emfang over opvaskemaskiner, koge- og stegesteder mv., så køkkenpersonalet (og børnene samt det øvrige personale) ikke generes af stegeos og damp.
4. Miljø-, klima- og CO2-mæssige konsekvenser:
Nedrivning af de gamle køkkener og etableringen af nye køkkener vil give en mindre CO2-udledning. De nye køkkener vil blive indrettet med materialer, teknik og hårde hvidevarer, der fremadrettet giver en så lille CO2-udledning som mulig inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder
’byrådets 2030 mål’
Dagtilbudsloven §16a siger, at dagtilbuddet skal tilbyde en frokostordning, hvis forældrene ønsker
det. Dagtilbudslovens krav er omsat i Furesø Kommunes Mad- og måltidsstrategi fra 2016 som er
politisk vedtaget med økologisk produktion. Lovgrundlaget er endvidere byggelovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen, beredskabslovgivningen og miljølovgivningen. Forslaget understøtter
2030-mål nr. 3, herunder succeskriteriet 3.1. (Furesømodellen for det gode børneliv), idet måltid og
mad er sociale samlingspunkter, som er vigtige for et godt børneliv, særligt for de udsatte børn i de
dagtilbud, som er omfattet af forslaget.
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Udvalg:
Forslag nr. 2

Titel og løbenummer:
Udvidelse af indskoling i Jonstrup til 0. - 3. klasse

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025
Hele 1.000 kr./
2022-priser

Udgifter
Indtægter
Netto
Afledte driftsudgifter:
Husleje+ejd.udgifter
(bygningsdelen)
Ekstra ressourcer til personale
Skolebus
I alt

Budgetforslag Budgetoverslag
2022
2023
2.120

Budgetoverslag
2024

Budgetoverslag
2025

2.120

600

800

800

800

250
400
1.250

600
400
1.800

600
400
1.800

600
400
1.800

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

1. Beskrivelse af forslagets indhold
Dette forslag medfører, at Jonstrup-afdelingen af Lille Værløse Skole bliver udvidet til at dække
0. til 3. klasse i to spor. Forslaget tager ligeledes højde for et øget behov for at befordre elever
fra 4. til 5. klasse til Lille Værløse Skole samt for en eventuel kompensation til Lille Værløse
Skole for små klassekvotienter.
Med budget 2021 er det besluttet at etablere et ekstra klasselokale ved at lave en ombygning
af Jonstrup-afdelingens nuværende lokaler fra 3 til 4 klasselokaler (anlægssum 1 mio. kr.). Det
er ligeledes besluttet, at der i forbindelse med budget 2022 skal tages stilling til, hvordan der
kan blive etableret yderligere to klasselokaler således, at der er plads til to spor fra 0. til 2. klasse.
En udvidelse fra 2. til 3. klasse kræver yderligere to klasselokaler, så dette anlægsforslag betyder en samlet udvidelse på 4 klasselokaler med tilhørende faciliteter som toiletter og garderober - i alt 400 m2.
Bygningen
Forvaltningen foreslår, at udvidelsen foretages med pavilloner af høj kvalitet - evt. beklædt
med træ således, at de udadtil kommer til at fremstå som en samlet bygning tilpasset omgivelserne.
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Hvor det tidligere så ud til, at der ville blive en kort årrække med rigtig mange børn, ser det nu
ud til, at stigningen fordeles mere jævnt over flere år, og det har blandt andet haft den betydning, at kapaciteten i det nye dagtilbud Vingesus er større end behovet.
Ved at starte med en pavillonløsning bliver det muligt at se tiden an i forhold til udviklingen i
børnetallet samtidig med, at byrådets visioner/planer om et eventuelt ungdomsuddannelsescampus, kan blive mere konkrete.
Ved at vælge pavilloner af en høj kvalitet bygget til formålet vil løsningen både være faglig hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig. Grunden er stor nok til at lave en pavillonløsning uden at
gå på kompromis med legepladsmulighederne.
Etableringsomkostningerne til en pavillonløsning er estimeret til 1,1 mio. kr. uden facadebeklædning og 2,1 mio. kr. med en træbeklædning på facaderne. Derudover vil der være årlige leje- og driftsomkostninger på 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i overslagsårene.
Skolebus
I dag tilbydes elever fra 3.-5. klasse i Jonstrup, som går på Lille Værløse Skole, buskort. Dette
sker med hjemmel i folkeskolelovens § 26, stk. 1, nr. 2, som pålægger kommunen at sørge for
befordring mellem skole og hjem, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Det er forventningen, at behovet for kommunal befordring vil sige i takt med
stigningen i antallet af elever, og at kapaciteten i de offentlige busser ikke på sigt vil være stor
nok til at dække hele behovet.
Der kan i stedet på forsøgsbasis etableres en skolebusordning, som kan transportere elever fra
4. og 5. klasse (op til ca. 80 elever i slutningen af befolkningsprognose-perioden) til undervisning på Lille Værløse Skole og retur efter endt undervisning.
Forpligtelsen til hjemtransport gælder kun, hvis eleven tager direkte hjem efter undervisningens afslutning. Kommunen er ikke forpligtet til at befordre elever hjem fra fritidstilbud (FFO),
hvis det medfører yderligere udgifter for kommunen.
Frem til 2024 ser der ud til kun at blive brug for én bus om morgenen (op til 50 elever).
Udgifterne til en skolebusordning er estimeret til 0,4-0,6 mio. kr. alt efter antallet af børn, der
tilmeldes ordningen.
Ordningen evalueres efter et år.
Kompensation for lave klassekvotienter
Opdelingen af Lille Værløse Skoles indskoling på henholdsvis hovedskolen og Jonstrup-afdelingen har i alle årene betydet små klassekvotienter i Jonstrup og også nogle gange på Lille Værløse Skole.
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Til at kompensere for dette modtager Lille Værløse Skole hvert år en ekstra ressource på ca. 1
mio. kr. ud over den elevtalsafhængige tildeling. Dette sker på baggrund af, at en klasse skal
være på mindst 20 elever, før der er ressourcer nok i den elevtalsafhængige tildeling til at dække alle skemapositioner.
En udvidelse af Jonstrup-afdelingen vil sammen med den netop besluttede distriktsændring
betyde, at antallet af klasser på Lille Værløse Skole med under 20 elever i klassen kan stige, og
at skolen - på trods af stigningen i antallet af elever i skoledistriktet - fortsat skal kompenseres
for lave klassekvotienter.
I forhold til hovedskolen kan denne udfordring reduceres, da der er et stort potentiale i forhold
til at tiltrække flere af distriktets børn, end tilfældet er nu, og dermed er det svært at forudsige
om der er et reelt problem. Derfor vil de mulige ekstra-omkostninger ligge i intervallet 0,0-0,6
mio. kr.
Økonomi
Udgifter til en pavillonløsning med fire ekstra klasselokaler for 0.-3. klasse fra 1. august 2022,
skolebusordning og kompensation for små klassekvotienter estimeres til følgende:
Etableringsomkostninger (0. til 3. årgang) i 2022
Etableringsudgifter - pavilloner til 4 klasser
Eventuel træbeklædning op til
Etableringsudgifter – inventar
Samlede etableringsomkostninger
Årlige driftsomkostninger (0. til 3. årgang) i 2022
Leje af pavilloner (3 kvartaler i 2022)
Øvrige ejendomsdriftsudgifter til vedligehold, rengøring m.v. (3 kvartaler i 2022)
Skolebus (hele året)
Kompensation for små klassekvotienter
(5/12 af skoleåret)
Samlede årlige driftsomkostninger i 2022 i
kr.
Årlige driftsomkostninger (0. til 3. årgang) fra 2023
Leje af pavilloner (4 kvartaler)
Øvrige ejendomsdriftsudgifter til vedligehold, rengøring m.v. (4 kvartaler)
Skolebus
Kompensation for små klassekvotienter
Samlede årlige driftsomkostninger fra 2023 i
kr.
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800.000
1.000.000
320.000
2.120.000

502.500
97.500
400.000
250.000
1.250.000

670.000
130.000
400.000
600.000
1.800.000
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2. Servicemæssige konsekvenser
Ved udvidelse af Jonstrup indskoling til to spor fra 0.-3. klasse i 2022 er det muligt at tilbyde
nye skoleelever i Jonstrup en mulighed for at komme til at gå i skole i nærområdet.
3. Personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:
Der lejes pavilloner som lever helt op til Bygningsreglementet, herunder energikrav
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder ’byrådets 2030 mål’
Byggelovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen.
Forslaget understøtter 2030-mål nr. 6 om blandt andet velfungerende boligområder og lokalsamfund - herunder succeskriterium nr. 6.2 om stærke lokalsamfund.
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Udvalg:
Forslag nr. 3

Titel og løbenummer:
Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025
Hele 1.000 kr./
2022-priser

Budgetforslag
2022

Udgifter
Indtægter
Netto
Afledte driftsudgifter

Budgetoverslag
2023

Budgetoverslag Budgetoverslag
2024
2025
4.000
4.000
4.000

4.000

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

1. Beskrivelse af forslagets indhold
I januar 2021 vedtog Udvalg for skole og ungdomsuddannelse handleplanen ”Det gode børneliv – løft af
alle skoler” med 7 spor, der skal løfte Furesøs folkeskoler.
Dette forslag understøtter handleplanens spor "Løft af alle folkeskoler" og omhandler en pulje til pædagogisk indretning af læringsmiljøerne på Furesø Kommunes skoler. Punktet blev behandlet på USU's
møde d. 9. juni 2021.
Formålet med puljen er at understøtte muligheden for at organisere læringsforløb i både store og små
fællesskaber med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og udviklingspotentiale.
Indbydende fysiske rammer og alsidige læringsmiljøer kan prioriteres særligt på de skoler, der trænger
til et løft for at tiltrække og fastholde distriktets elever – i tråd med intentionerne i det Rådgivende arbejdsudvalg om daginstitutions- og skoledistrikter om en balanceret elevsammensætning på Furesøs
skoler, som handleplanen ”Det gode børneliv – løft af alle skoler” bygger på.
De fysiske rammer på Furesøs skoler afspejler langt overvejende den tænkning om undervisning, der
var fremherskende, da skolerne blev opført, hvor undervisningen primært blev organiseret med udgangspunkt i ét lokale, én klasse, én lærer, én lektion.
En forbedret indretning af læringsmiljøerne vil understøtte ambitionerne om at tilrettelægge læringsforløb i læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs eller elevgruppens forudsætninger
og udviklingspotentiale. Herigennem vil de fysiske rammer kunne understøtte bevægelsen mod at flere
børn får deres skolegang inden for almenområdet, så endnu flere vedbliver at være en del at af det lokalt forankrede fællesskab på skolen.
Udover de afsatte midler i 2024 og 2025, tages der 8,0 mio. kr. fra de opsparede midler i 2021.

2. Servicemæssige konsekvenser
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En mere tidssvarende pædagogisk indretning af læringsmiljøerne vil muliggøre at de fagprofessionelle i
højere grad kan:




organisere elever på tværs af klasser i små og store hold i relevante fag og forløb
tilgodese at de elever, der har behov for det, kan arbejde i skærmede og mindre miljøer.
udvikle en mere problemorienteret og eksperimenterende undervisning - herunder udendørs
læringsmiljøer, der kan bruges hele året.

3. Personalemæssige konsekvenser
Dette forslag medfører, at der over fire år afsættes fra 2 mio. kr. i 2022 stigende til 5 mio. i 2025 , som
forvaltningen kan fordele på baggrund af politisk vedtagne kriterier. Det foreslås, at der tages politisk
stilling til kriterierne hvert år i forbindelse med frigivelse af midlerne.

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:
Ingen bemærkninger
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder ’byrådets 2030 mål’
Handleplanen ”Det gode børneliv – løft af alle skoler” skal være med til at indfri kommunens 2030-mål
om et godt børneliv og visionen om, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle sig og uddanne sig
maksimalt.
Forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer på Furesøs skoler vil understøtte en større mangfoldighed
i undervisning og læringsfællesskaber, der betyder, at flere børn kan trives, udvikle sig og lære. Det er
vigtige skridt i retning af succeskriteriet om, at Furesøs skoler er blandt de bedste i landet i forhold til
trivsel og læring samt at færre børn får behov for en særlig indsats eller segregeres, som beskrevet i
succeskriterium 3.1 og 3.2.
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Udvalg:
Forslag nr. 4

Titel og løbenummer:
Udviklingsplan for Værløse Bymidte

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025
Hele 1.000 kr./
2022-priser

Udgifter
Indtægter
Netto
Afledte driftsudgifter

Budgetforslag Budgetoverslag
2022
2023
500

Budgetoverslag
2024

Budgetoverslag
2025

500

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

1. Beskrivelse af forslagets indhold
UBB har igangsat arbejdet med byudvikling af Værløse Bymidte. Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for Værløse Bymidte, der skaber en helhedsorienteret udvikling og gode vilkår for synergi mellem fremtidige private og kommunale investeringer. Formålet er at skabe Fremtidens Værløse Bymidte som en attraktiv og levende bymidte med samspil mellem butikker, erhverv og kommunale funktioner.
Visionen for byudviklingen og udviklingsplanen skal udarbejdes i dialog med grundejere, erhvervsdrivende og interesserede udviklere samt borgere. Forvaltningen vil arbejde for et formaliseret strategisk partnerskab mellem kommune, grundejere og interesserede udviklere. Hensigten er, at partnerskabet sammen skal udarbejde udviklingsplanen for Værløse Bymidte for at sikre ejerskab og
mulighed for realisering. Udviklingsplanen vil efterfølgende danne grundlag for ny(e) lokalplan(er)
for bymidten.
Udviklingsplanen vil indeholde sammenhængende strategier for fortætning, parkering- og mobilitet,
begrønning, programmering og en levende bymidte. Samtidig undersøges det, om der er brug for
skilte og forskønnelse ved ”Kulturtorvet” og stationen.
Som forudsætning for det videre arbejde, herunder dialogen er der behov for tværfaglig konsulentbistand med diverse specialiserede kompetencer til følgende sammenhængende analyser:
 Udvikling af udviklingsplanen og kommunikation i form af plantegninger, snit, volumener,
illustrationer


Analyser og strategier der skal implementeres i udviklingsplanen:
- Analyse af parkering til brug for en parkeringsstrategi
- Analyse af bymidten og fortætningsmuligheder, herunder rummelige studier
- Analyse af bevægelsesmønstre og flow til brug for mobilitetsstrategi
- Analyse af byrum og kantzoner til udarbejdelse af et byrumshierarki og byrumsdesign
- Detaljeret begrønningsstrategi, herunder evt. regnvandshåndtering og klimatilpasning
- Kortlægning af programmering og aktører der kan bidrage til en levende bymidte
- Udarbejdelse af businesscases for at sikre en realiserbar udviklingsplan
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Udviklingsplanen skal udvikles i tæt samarbejde med grundejere, interesserede udviklere, erhvervsdrivende og Værløses borgere. Furesø Kommune varetager projekt- og procesledelse af udviklingsplanen svarende til ca. et årsværk.
Udarbejdelse af udviklingsplanen igangsættes 3. kvartal 2021 med dialog med grundejere, interesserede udviklere og erhvervsdrivende om etablering af et formelt udviklingssamarbejde om udviklingsplanen. Her vil der blive inviteret til en møderække, hvor interesserede kan bidrage til at udfolde grundlaget for udviklingen af Værløse bymidte. På grundlag af dialogen vil der blive udarbejdet
et udbud af opgaven, og det forventes, at der kan være underskrevet en kontrakt på opgaven januar
2022.
Der forventes medfinansiering fra andre grundejere i bymidten.
2 Servicemæssige konsekvenser
Et velfunderet og strategisk datagrundlag, analyse og dialogoplæg skal danne baggrund for en kvalificeret dialog med borgere, udviklere, erhvervsdrivende og foreninger.
3. Personalemæssige konsekvenser
Ingen.
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:
Ingen på kort sigt. Miljø- og naturhensyn vil indgå i det strategiske arbejde med udviklingen af bymidten.
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder ’byrådets 2030 mål’
Planloven. Projektet understøtter arbejdet med at realisere 2030-mål 6 og 7 om hhv. gode boliger
for alle alders- og indkomstgrupper og med velfungerende boligområder og lokalsamfund, og flere
lokale arbejdspladser og iværksættere samt med levende bymidter og et godt handelsliv i både
Farum og Værløse.
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Udvalg:
Forslag nr. 5

Titel og løbenummer:
Pulje til renovering af legepladser.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025
Hele 1.000 kr./
2022-priser

Udgifter
Indtægter
Netto
Afledte driftsudgifter

Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2022
2023
2024
2025
500
500
500
500
500

500

500

500

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

1. Beskrivelse af forslagets indhold
Furesøs dagtilbud lægger stor vægt på udeliv og bevægelse og her er en legeplads, der udfordrer
motorikken og sanserne, meget vigtig for børnenes udvikling. Coronatiden har i mange dagtilbud medført, at børnene er mere ude på legepladsen end før, og det ønsker vi at holde fast i.
Puljen er til kommunens 30 daginstitutioner og deres legepladser, hvor der kan være mere end
en pr. daginst. – typisk en til vuggestuen og en til børnehaven. Legepladserne er meget anvendt
og er blevet det yderligere under Coronatiden, hvor børnene har skulle være mere ude. Forventningen er, at den tendens fortsætter, idet der er opstået nye mønstre og behov.
Samtidig går vi fra legepladssyn hvert 3. år til et årligt syn, bl.a. for at sikre bedre vedligeholdte
legepladser, men også for at forebygge mere end at afhjælpe akut. Samtidig er tilsyn med legeplads strammet ekstra i det nyreviderede bygningsreglement.
Der afsættes en årlig pulje på 0,5 mio.kr. for at løfte niveauet til løbende reparationer for at sikre, at legepladserne kan udbedres hurtigere, og at der bliver færre afspærringer af legeredskaber,
indtil de er sat i stand.
Det koster mellem 0,5 og 1 mio.kr. at modernisere en mellemstor legeplads.
2. Servicemæssige konsekvenser
En generel vedligeholdelse vil give et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil øge arbejdsmiljøet
og ikke mindst sikkerheden på nedslidte legepladser og udearealer.
3. Personalemæssige konsekvenser
Forbedret arbejdsmiljø og brugerforhold.
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:
Legepladser bygges og renoveres som udgangspunkt med FSC-mærket træ. Når et træ fældes,
plantes et nyt. Fornuftig planlagt skovdrift. Fair forhold for arbejdere. Det betyder CO2 reduktion, da træer optager CO2.
ANLÆGSFORSLAG TIL BUDGET 2022- 2025
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5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder ’byrådets 2030 mål’
Byggelovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen
Sammentænkes i forhold Bygningsanalyse behandlet i Byrådet i april 2019.
Byrådets 2030 mål: 1.3. C02 neutral energiforsyning og 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse,
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Udvalg:
Forslag nr. 6

Titel og løbenummer:
Pulje til Støjbekæmpelse

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025
Hele 1.000 kr./
2022-priser

Udgifter
Indtægter
Netto
Afledte driftsudgifter

Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2022
2023
2024
2025
500
500
500
500
500

500

500

500

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

1. Beskrivelse af forslagets indhold
I forbindelse med stigende fokus og interesse for generne af trafikstøj, afsættes en ekstra bevilling til
bl.a. at sikre en hurtigere gennemførelse af indsats 3, trafikstøj under Trafik- og Mobilitetsplanen. Der
lægges i særlig grad vægt på at støtte arbejdet med en sammenhængende indsats mod støj langs Hillerødmotorvejen gennem Furesø.

2. Servicemæssige konsekvenser
Afhjælpning af støjbelastede borgere og højere sundhedstilstand hos borgerne.

3. Personalemæssige konsekvenser
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder ’byrådets 2030 mål’
Trafik- og mobilitetsplanen er et element i opnåelsen af 2030-mål og gennemførelsen af 2030-plan for
klima og grøn omstilling og arbejdet med DK2020.
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