Vareforbrug og cirkulær økonomi
Facilitator Rune Rysbjerg Møller fra Ea Energianalyse

Program i referencegruppe
Kort præsentation, 10 minutter
Klimaindsatserne, 20 minutter
klimaindsatserne gennemgås enkeltvis og I skriver jeres
bemærkninger, kritik eller ideer i boksen

Fælles refleksion over de gennemgåede klimatiltag
•
•
•
•
•

hvilke klimatiltag er vigtigst og hvorfor ?
er der noget der mangler i det enkelte klimakort ?
hvem vil bidrage til at realisere de enkelte kort ?
har I ideer til hvordan de kan realiseres ?
Mangler der nogle klimaindsatser?

• Afrunding, kl 16.30 hvem vil præsentere jeres ideer til
forbedringer af klimaindsatserne og jeres nye klimaindsatser
• Tilbage i plenum kl 16.35

Skriv
Kommentarer og
forslag til
enkeltindsatser i
kort 9:

Skriv
Kommentarer og
forslag til
enkeltindsatser i
kort 9:

Skriv
Kommentarer og
forslag til
enkeltindsatser i
kort 21:

Skriv
Kommentarer og
forslag til
enkeltindsatser i
kort 21:

Skriv
Kommentarer
og forslag til
enkeltindsatser
i kort 24:

Skriv
Kommentarer
til og forslag
enkeltindsatser
i kort 24:

Cirkulær Økonomi, vareforbrug, Opfølgning/kommentar
kost
Klima
vurderin
ger i
politiske
beslutni
nger

Udvalgssager kan vurderes i forhold til en grøn
omstilling af kommunen. Det viser erfaringer fra
Århus og Middelfart hvor det er praktiseret således:
hver udvalgssag har et klimapunkt, punktet
indeholder en vurdering af klimaeffekten der måles i
CO2-ækvivalenter og klimatilpasningsevne. De to
vurderinger sidestillet med punktet økonomi der i
forvejen fremgår af alle udvalgssager.
UDFORDRING
Sikre at alle administrative medarbejdere der laver
politiske udvalgssager i kommunen, og som ikke
arbejder med klima, er i stand til at lave
klimavurderinger af sager.
Erfarinegrne fra Middelfart viser et stort potentiale,
da klimavurderinger gør det nemmere at træffe
politiske valg, der bringer os nærmere CO2- målet i
2030.
Understøtter CO2-reduktionen lokalt og 70 %
målsætningen.

Vil I uddybe
med
konkrete
tiltag?

Hvordan skal
det fremmes?
Hvad er
resultaterne
af
indsatserne i
2030 og i
2050 ?

Cirkulær Økonomi, vareforbrug, Opfølgning/kommentar
kost
Klima
vurderin
ger i
politiske
beslutni
nger

Udvalgssager kan vurderes i forhold til en grøn
omstilling af kommunen. Det viser erfaringer fra
Århus og Middelfart hvor det er praktiseret således:
hver udvalgssag har et klimapunkt, punktet
indeholder en vurdering af klimaeffekten der måles i
CO2-ækvivalenter og klimatilpasningsevne. De to
vurderinger sidestillet med punktet økonomi der i
forvejen fremgår af alle udvalgssager.
UDFORDRING
Sikre at alle administrative medarbejdere der laver
politiske udvalgssager i kommunen, og som ikke
arbejder med klima, er i stand til at lave
klimavurderinger af sager.
Erfarinegrne fra Middelfart viser et stort potentiale,
da klimavurderinger gør det nemmere at træffe
politiske valg, der bringer os nærmere CO2- målet i
2030.
Understøtter CO2-reduktionen lokalt og 70 %
målsætningen.

Vil I uddybe
med
konkrete
tiltag?

Hvordan skal
det fremmes?
Hvad er
resultaterne
af
indsatserne i
2030 og i
2050 ?

Cirkulær
Økonomi,
vareforbrug, kost
Oftere/permanen
t repair cafe i
bymidten/bytorv

Opfølgning/komm
entar
Repair Cafe: er der
behov for
yderligere
aktivitet i
eksisterende?
Den
Socialøkonomiske
Virksomhed
Fontainehuset har
en del Repair og
deres vurdering er
følgende: Der er
potentiale i en
permanent cafe,
hvor der kan være
en kombination
mellem repair,
byttebiks og
upcycling.

Vil I uddybe?
Hvad er resultatet af en
permanent Repaircafe i 2030
og i 2050 ?

Cirkulær Økonomi,
vareforbrug, kost

Opfølgning/kommentar

Krav til butikker i
bymidten/bytorv
fx ang. samlet
CO2-udslip både i
form af forbrug,
men også
ang. hvilket varer
de forhandler.

Kommunen kan
ikke stille krav,
men kommunen
kan informere og
facilitere og indgå i
partnerskaber.

Vil I uddybe med
konkrete tiltag?
Hvordan skal det
fremmes?
Hvad er resultaterne af
indsatserne i 2030 og i
2050 ?

Vil I uddybe yderligere?
Hvad er resultaterne af indsatserne i 2030 og i 2050 ?
Genbrug
e eller
sende de
byggema
terialer
som
bliver til
overs
ved
kommun
ens
byggepr
ojekter
til
genbrug.
Købe
genbrugs
material
er i den
udstræk
ning det
er
muligt.

Kommunens genbrugspladsers
byggematerialer bliver pt. bl.a. genbrugt til
div. vejunderlag (især mursten og
betonfraktionerne), div. trykkede træplader
(bl.a. ”Ikea”-møbler) fra indendørs træ, nyt
glas (fra fladt glas) samt energi/varme
(udendørs træ/polstrede møbler).
I forvaltningen er der en stigende
opmærksomhed på mulighederne og senest
er der lavet lidt genbrug af tekniske anlæg.
En fjernvarmeveksler fra Solsikken (ved
siden af Farum Rådhus) som skal rives ned
er blevet flyttet ud på Søndersøskolen og en
stor gaskedel fra Syvstjerneskolen blev
flyttet over på Solvangskolen da
Syvstjerneskolen fik fjernvarme.
Ved en større udskiftning af
cirkulationspumper for et års tid siden, blev
de gamle pumper leveret tilbage til
Grundfos som skiller dem ad og bruger
materialerne igen.

Forslaget kvalificeret,
tilstrækkeligt til at det kan
regnes på:
Er det direkte genbrug der
menes? På
genrugspladsernes områder
i Furesø Kommune er der pt.
ikke mulighed for at
private/erhvervsaktører
direkte kan tilgå og
genbruge bygge materialer.
Hvis det er sådanne
ambitioner
referencegruppen ønsker at
foreslå, er det nødvendigt
(baseret på de foreløbige
erfaringer fra både Danmark
(inkl. ARKs Sydhavnsanlæg)
og det store udland) at finde
et sted med STORE
mængder plads og gode
tilkørselsforhold.

Fortsat fra forrige slide

Vil I uddybe yderligere?
Hvad er resultaterne af indsatserne i 2030 og i 2050

Genbruge eller sende
de byggematerialer
som bliver til overs
ved kommunens
byggeprojekter til
genbrug.

Medarbejderne
arbejder på at ind
tænke
materialegenbrug
mere systematisk ind
i aktuelle og
kommende projekter.
Købe
Bl.a. kan både
genbrugsmaterialer i isoleringen og
den udstrækning det tagpappen fra
er muligt.
Stavnsholtskolens nye
tag leveres tilbage til
Se eventuelt
producenterne for
klimakort nr. 22
genanvendelse når
vedr. genanvendelse taget skal skiftes
af ressourcer.
næste gang om
mange år.

De nuværende
genbrugsstationer har
desværre ikke denne
slags areal til rådighed.
Genbrug af
byggematerialer kræver
ansatte der kun tager
imod byggematerialer,
systematiserer og
assisterer borgerne samt
omfattende
fysiske/konstruktionsm
æssige rammer.

Cirkulær Økonomi,
vareforbrug, kost

Opfølgning/kommenta
r

Når kødforbruget
reduceres, skal
grøntsager og
bælgfrugter fylde
mere. Hvad ville det
koste og have af
betydning hvis
kommunen havde et
månedligt
grøntsagsbaserede
måltids kurser?
Findes der data på
hvad et
tilbagevendende
kursus kan betyde
for en omlægning af
kosten?

Kommunen holder
allerede kurser for
køkkenansvarlige og
køkkenmedarbejdere.
Køkkenmedarbejderne
holder desuden kurser
for forældre i
daginstitutioner og på
2-6 årlige klimadage
har der de seneste fem
år været
miniworkshops og
inspirationsnak om
økologi, flere
grøntsager og mindre
kød.

Vil I uddybe med konkrete
tiltag?
Hvordan skal det fremmes
yderligere og i hvilke
sammenhæng?
Hvad er resultaterne af
indsatserne i 2030 og i
2050 ?

Cirkulær
Økonomi,
vareforbrug, kost
Kommunen er en
stor forbruger og
vi ser helst der
bliver indkøbt
mere miljørigtige
produkter, som
har en længere
levetid. Indkøbte
varer skal leve op
til veldefinerede
krav om fx CO2udledning.

Opfølgning/komme Vil I uddybe med konkrete
ntar
forslag?
Dette er en del af
Furesø Kommunes
indkøbspolitik der
er under
udarbejdelse.
Indkøb sker via
SKI med fokus på
klimakrav.

Hvad er resultaterne af
indsatserne i 2030 og i
2050 ?

Cirkulær
Økonomi,
vareforbrug,
kost

Opfølgning/komme Vil I uddybe med konkrete
forslag?
ntar

Vigtigt at
reducere
forbruget af
plastik.

Dette er en del af
Furesø Kommunes
indkøbspolitik der
er under
udarbejdelse.
Indkøb sker via
SKI med fokus på
klimakrav.

Har gruppen ideer
indsatser der ska reducere
forbrug af plastic, privat, i
butikker, kommunalt etc. ?

Hvad er resultaterne af
indsatserne i 2030 og i
2050 ?

Cirkulær
Økonomi,
vareforbrug, kost
Findes der tal på
hvad
deleordninger kan
rent CO2
besparelsesmæssi
gt? Hvis f.eks. 5
husstande deles
om en
græsslåmaskine,
hvor meget CO2
spares så? Eller
10 husstande om
en boremaskine?
Eller 3 husstande
om 1 bil?

Effektvurdering på
klima

Vil I uddybe med
konkrete forslag?

Se klimakort nr.
22 om CO2-effekt
ved øget
genanvendelse.
Der udarbejdes
nyt kort om
klimaeffekten ved
deleøkonomi. Stor
effekt på
elektronik affald,
38 kg CO2 sparet
per kg elektronik.

Har gruppen ideer
indsatser der ska
reducere forbrug af
plastic, privat, i butikker,
kommunalt etc. ?
Hvad er resultaterne af
indsatserne i 2030 og i
2050 ?

Skriv jeres klimaindsats her:

Skriv jeres
jeres klimaindsats
klimaindsats her:
her:
Skriv

