Furesø Kommunes fem roller og beføjelser
Overordnet har Furesø Kommune fem roller i forhold til beføjelser, og disse roller gælder også i
forhold til klimatiltag og implementering heraf. De fem roller er beskrevet nedenfor.
Kommunen som myndighed
Furesø Kommune har en vigtig myndighedsopgave, der igennem mange år er brugt til at arbejde for
at implementere en række bæredygtige tiltag i retning mod grøn omstilling. Det handler bl.a. om
grønnere transport og gode forhold for grønne trafikanter (cyklister, elbilsejere og
kombinationspendlere), hvor kommunen arbejder med by-fortætning og stationsnærhed.
På energi- og forsyningsområdet har Furesø Kommune et konsekvent fokus på energiforbedringer,
der tænkes sammen med vedligehold og renovering. Derfor undersøges det altid, om der er
mulighed for at energiforbedre, når eksempelvis et tag eller vinduer skal udskiftes. Der indføres en
særskilt energiledelse på området i den kommunale myndighed inden for de kommende år.
Kommunen har som myndighed også en væsentlig rolle ift. at sikre en bæredygtig
spildevandshåndtering samt indsatser for klimatilpasning.
Kommunen som virksomhed og forbruger
Kommunen som virksomhed udleder ca. 3 % af den samlede CO2-udledning i den geografiske
kommune1. Ikke desto mindre er der en række væsentlige og afgørende tiltag, som kommunen som
virksomhed og forbruger har fokus på for at minimere eget aftryk og vise de gode eksempler.
Furesø Kommune har bl.a. en vigtig rolle i at sikre en bæredygtig udvikling i kommunens egne
bygninger, bl.a. gennem en Facility Management Strategi 2018-2022 med det formål at forbedre
den kommunale bygningsmasse i forhold til indeklima såvel som bygningernes energiforbrug.
Eksempelvis har kommunen i alt 17 solcelleanlæg, der producerede 250.000 kWh i 2021, hvilket
har betydet, at den kommunale solcellekapacitet er fordoblet i 2021.
For at fremme klimaforbedringer i den kommunale virksomhed er det besluttet at flytte
tilbagebetalingstiden for klimaindsatser fra 10 til 25 år. Konkret er Center for Kommunale
Ejendomme og Anlæg i gang med følgende tiltag:
 at skifte til nyt EMS (Energy Management System). Det nye system skal også kunne
generere miljørapporter, og indtil videre ser testrapporterne lovende ud
 det første lodrette jordvarmeanlæg er anlagt som erstatning for gasfyret i Børnehuset
Åkanden
 der er lagt solceller på alt nybyg, Hareskov Børnehus, Syvstjerne Vænge 10, Botilbud
Søndersø, samt ved tagrenoveringen af Farum Svømmehal.
Furesø Kommune har også sat en række mål for økologi, affaldssortering og grøn mobilitet:
 Målet om 80 % økologi i kommunens køkkener er indfriet, og der er igangsat en lang række
indsatser for at skabe forståelse for økologi og for, at de erfaringer, der er opnået i kommunens
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køkkener, udbredes til borgere og virksomheder. Målsætningerne er, at borgerne køber mere
økologi, og at børn på skoler og daginstitutioner deltager i forløb, hvor de dyrker deres egne
afgrøder, laver mad af dem og i den proces erfarer, hvordan kød og madspild kan reduceres,
inkl. en forståelse for livet i og omkring haven og næringsstoffernes cyklus.
Målet om at etablere affaldssortering i alle bygninger er godt i gang og implementeres
efterhånden, som affaldsstationer etableres uden for bygninger, og affaldssorteringsinventar
sættes op inde i bygninger. Affaldssorteringen understøttes med tilbud om, at børn kan blive
uddannet affaldsambassadører på genbrugsstationen, mens børnene i dagtilbuddene og
indskolingen får små pixibøger med affaldshistorier og højtlæsningsbøger til fælles læsning på
stuerne.
Målet om grøn mobilitet realiseres med mange forskellige tiltag på de enkelte kommunale
arbejdspladser. Tiltagene omfatter bl.a. ”Vi cykler til arbejde”-kampagner, klimacykler, der kan
bruges i arbejdstiden, og kommunens bilflåde, der er elektrificeret for personbiler, og godt i
gang med at blive det for specialkøretøjer og arbejdsmaskiner. Børn og forældre tilskyndes til at
cykle og lade bilen stå med målrettede kampagner på skoler og daginstitutioner.

Kommunen som initiativtager i partnerskaber
Der, hvor kommunen har størst indvirkning på klimatiltag, der har størst effekt, er ved at igangsætte
og sikre bred forankring i partnerskaber med nøgleaktører. Målet er, at borgere, erhvervsliv og
fagpersoner skaber løsninger i fællesskab – og her har Furesø Kommune en vigtig rolle i at skubbe
på for, at dette sker.
Furesø Kommune har således en central position i forhold til at indgå i partnerskaber med
nøgleaktørerne og skabe bred involvering i indsatserne for at opnå klimaneutralitet i 2030 og CO2negativ udledning i 2035. Det sker bl.a. i partnerskaber som Gate 21, KKR Hovedstaden, POGI:
Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb, Erhvervshus Hovedstaden m.fl. Der henvises til bilag
6 - Partnerskaber med relevans for Klimaplanen, hvor der kan findes en oversigt over eksisterende
relevante partnerskaber.
Partnerskaber og samarbejde med nøgleaktører gælder særligt i forhold til energi- og
varmeforsyning, hvor Furesø Kommune har strategiske samarbejdsaftaler med både Farum
Fjernvarme, Vestforbrænding og Novafos om hhv. varmeplaner, energiforbrug til
spildevandshåndtering og fremtidens regnvandshåndtering og klimasikring af kommunen.
Kommunen som ejer/medejer af offentlige selskaber
Furesø Kommune spiller en væsentlig og aktiv rolle i forhold til fjernvarmeforsyning og cirkulær
økonomi som medejer af Vestforbrænding, hvor borgmesteren er formand for bestyrelsen.
Også i forhold til Farum Fjernvarme og Værløse Varmeværk kan kommunen påvirke tiltag og
initiativer via dialog samt via bestyrelsesarbejdet, da kommunen er repræsenteret i begge selskabers
bestyrelser. Furesø Kommune har derfor en væsentlig rolle i som medejer og gennem ejerstrategier
at understøtte målet om en CO2-neutral el- og varmeforsyning.
Som medejer af forsyningsselskabet Novafos har Furesø Kommune også en vigtig rolle i
koordinering af indsatser for klimatilpasning.

Kommunen som facilitator og formidler
En absolut væsentlig rolle er Furesø Kommunes rolle som facilitator og formidler. Det er i
opfyldelsen af denne rolle, at kommunen lykkes med at udbrede og kommunikere de væsentlige
indsatser, der skal til for at nå målene i Klimaplanen – og som kræver, at alle aktører i Furesø
Kommune skubber i samme retning. Der henvises her til bilag 3 – Furesømodellen for
borgerinddragelse, der beskriver kommunens tilgang til borgerinddragelse samt til Handlingsplan
for grøn omstilling – status 2019-2020 (hele planen), hvor en række tiltag og indsatser med
kommunens som facilitator er beskrevet.

