Fase 1 fra afklaring til klimaregnskab, scenarier og handling

Marts 2021
seks referencegrupper, CO2 regnskab
Fagmedarbejdere Bidrog ved viden til CO2
opgørelsen for Furesø Kommunes Geografi
Transport og vej:
- bidrager med lokale data
varme og strategisk energiplan
- bidrager med lokale data
energi i bolig og byggeri
klimatilpasning
affald
- bidrager med lokale dara
vareforbrug og cirkulær økonomi
- bidrager med lokle data

maj og juni 2021:
seks Referencegrupper CO2 regnskab og tiltag
Interne fagpersoner og fagpersoner fra
forsyningsselskaber kvalificerer klimaregnskabet
2018, og giver bidrager med muligheder for
klimatiltag
Transport og vej
- bidrager med lokall viden om muligheder for
kombinationstrafik, flere korte goå og cykelture,
flere ladestandere og samkørsel
varme og strategisk energiplan
- bidrager med potentialer i kommende varmeplan
energi i bolig og byggeri
- bidrager med vpotentiall solcelleudbygning og
energirenovering
klimatilpasning bidrag med viden om potentiale
ved at holde regnvand på egen grund, reducere
klimabemmission ved færre rør og at bruge
lokalplaner.
affaldbidrager med at beregne potentialer for at øge
affaldssortering
vareforbrug og cirkulær økonomi
- bidrager med potentialer ved at bruge
indkøbsaftaler, ved at indgo i POGI og SKI

bilaterale møder med fagpersoner i august
der udarbejdes 24 klima kort, til byrådet.

Fase 2 klimaregnskab, scenarier og klimatiltag præsenteres og justeres

sep. 2021
Byrådetpræsenteres for DK2020. Klimaregnskab, scenarier fire klimascenarier, xx klimatiltag

Byrådet drøfter 26 klimaindsatser der er
beregnet se bilag 30
Fossilfri renovationskøretøjer og busser
Fossilfri busser
Understøtte hjemmearbejde
Strategi for lade infrastruktur.
Forlængelse af S-tog til Hillerød
Indfrielse af overordnet mål i mobilitetsplanen
Indfrielse af delmål i mobilitetsplan
BTR på Ring 4
CO2 besparelser gennem reduceret
flytransport
Byplanlægning fremmer nærhed til offentlig
transport
Energirenovering af kommunale bygninger
Energirenoveringer i boliger
Energibesparelser hos virksomheder
Fjernvarme konvertering af grønne områder i
Varmeplan
Fjernvarme konvertering af 50% gule områder i
Varmeplan
Varmepumper som erstatning for olie- og
gasfyr
Understøtte CCS for Vestforbrænding
Skabe rammerne for bæredygtig
fjernvarmeforsyning
Solcelleudbygning på Kommunens egne tage
Understøttelse af solcelleudbygning på private
tage
Bæredygtigt spildevandsanlæg i samarbejde
med nabokommuner
Betydningen af ændring i kostvaner
CO2 besparelser gennem genbrug
CO2 besparelser gennem øget udsortering af
plast i husholdninger
CO2 besparelser gennem øget udsortering af
plast hos virksomheder

sept 2021 Udvalget for Natur, klima og grøn omstilling godkender 24 reviderede klimaindsatser

Hjemme arbejde, kødfrie dage, er taget ud

Sept og oktober 2021Klimadage i Værløse og på Farum Bytorv
Byrådet konstituerer sig og beslutter at ændre
Klimamålet fra reduktion på 70 % til netto nul i
10 borgere hører om 15 forskellige indsatser,
2030
fra repair cafe, till affldssortering,
elladestandere, varmeplan,
senergirenoveringer, klimavenlig mad, Furesøs
nye klimatiltag.
Her kom der nye ideer på bordet eksenpelvis
ønsker om mere ambitiøe indsatser, vurdering
af klimabalastning ved varekøb,

Fase 3 cicilsamfundet bidrager med yderligere klimaideer og nye klimatiltag beregnes

20. december 2021 klimaarrangementer 53 deltagere
53 deltagere i arrangement med fagpersoner fra kommune,
forsyningsselskaber, virksomheder, grønne organisationer,
boligforeinger, skoler, dagtilbud, politikere, miljøråd mf
præsentation af DK2020
Klimaregnskab 2018,
scenarier i forhold til 70 % målsætning
Workshop opdelt på følgende temaer hvor deltagerne
kvalificerede til tag om enholdsvis l
Transport og vej:
varme og strategisk energiplan
energi i bolig og byggeri
klimatilpasning
affald
vareforbrug og cirkulær økonomi
Deltagerne kom frem til
xx nye ideer til klimaindsatser på klimaemmission og
klimatilpasning, de 8 ideer giver reelle reduktioner og
effektvurderes

11. januar 2022 klimaarrangementer
møder med fagpersoner fra kommune, forsyningsselskaber,
virksomheder, grønne organisationer, boligforeinger, skoler,
dagtilbud, politikere, miljøråd mf
præsentation af DK2020
Klimaregnskab 2018,
scenarier i forhold til netto nul målsætning i 2030
23 klimatiltag fra Byrådets drøftelse plus de 8 nye

februar 2022 nedslagsmøde med
koncito
CAPF skema med 43 klimatiltag , scenarier der er 14 kton fra
netto nul og beregninger på scope3 tiltag for 20. kton CO2

Workshop om dltagernes forslag til
Transport og vej:
varme og strategisk energiplan
energi i bolig og byggeri
klimatilpasning
affald
vareforbrug og cirkulær økonomi
deltagerne kom frem til
xx nye idder til klimatiltag, hvoraf der kan beregnes på 11

Fase 4 a 43 klimaindsatser kvalificeres af fagfolk og lokale og drøftes politisk

Marts 2022 Cyklearrangement

15 personer kom med idder og kommentarer
til de 43 klimatiltag

marts 2022 Aktør og fagmøde
Klimapartner udvikles i en arbejdsgruppe under EKU
Klimapartner er erhvervslivets klimatiltag der understøttes af Furesø Kommune, hvor
erhvervslivet går sammen om at invitere alle virksomheder til at tage klimaansvar og
30 fagpersoner fra forsyningsselskaber,
boligorganisationer, elladestanderoperatører, gennemføre konkrete kandlinger
samkørselsorganisationer, novafos,
Byrådet temamøde
vestforbrænding, Farum Fjernvarme mf
Drøftede alle 43 klimatiltag og bidrog til med
lokal og fagligt kvalificering
Byrådet blev præsenteret for DK2020
Klimaregnskab 2019,
scenarier i forhold til netto nul målsætning i
2030
43 klimatiltag
kommunens roller og beføjelser
de største udledere
Byrådet fandt enighed om at gå videre med
alle 43 indsatser, samle alle civilsamfundets
interesenter i et klimaforum der tager anvar
for at gøre status, følge op på aftalte
klimahandlinger, sætte nye klimatiltag i gang
og afholde et årligt klimafolkemøde.
Desuden at bruge to nye greb i forhold til at
fremme klimahandlinger
Klimapartner for virksomheder der udvikles
lokalt i Furesø
Klimafamilier der skal have en form så det kan
komme ud til alle familier i Furesø

Fse 4b de grønne organisationer, lokale interessenter medvirker til at lave en ny klimaorganisering

14. marts organisering af klimaindsatsen
Borgmester inviterer Miljørådet,
klimabevægelsen, klimafmilier og
fælleselevråd og det fagpolitiske
udvalg "Natur og Klima" til at
drøfte organiseringen af
klimaindsatsen i Furesø

22 april organisering, klimaforum og klimafolkemøde
Borgmester inviterer til et
opfølgende møde om hvordan
klimaforum og klimafolkemøde
der er besluttet at igangsætte på
byrådets temamøde kan
organiseres
Miljørådet, klimabevægelsen,
klimafmilier og fælleselevråd og
det fagpolitiske udvalg "Natur og
Klima" til at drøfte organiseringen
af klimaindsatsen i Furesø

maj/juni Klimaforum
Klimaforum afholdes

