Status på Furesøs DK2020 plan
Den Geografiske CO2 kortlægning er gennemført i samarbejde med EA-Energianalyse,
Forsyningsselskaberne, klima fagfolk på rådhuset, driftsgården og genbrugsstationerne. De har sammen
lavet 24 konkrete indsatser, hvor klimaeffekten er beregnet, prisen pr. ton CO2 er beregnet og det er
tydeliggjort hvem der skal betale. De 24 konkrete klimaindsatser skal bidrage til at kvalificere den dialog vi
skal have i de kommende måneder med interne og eksterne interessenter.
De interne og eksterne interessenter inviteres til, at bidrage til Furesøs DK2020 Plan med nye klimatiltag og
til at kvalificere de eksisterende klimatiltag. Interessenterne er eksempelvis boligselskaber,
grundejerforeninger, virksomheder, forsyningsselskaber, kommunens fagpersoner og de grønne
organisationer. De første to møder afholdes fælles for alle interessenter, disse to møder ligger i december
og januar. I marts holdes møderne i mindre grupper under seks temaer.
Indtil nu er der afholdt følgende arrangementer:
-

-

-

en workshop på henholdsvis klimadagen i Værløse og Farm med 40 deltagere
på klimadagen i Værløse Bymidte blev borgere opfordret til at komme med deres klimaideer
på Farum Bytorv blev de handlende præsenteret for de 24 klimatiltag, som UNMG havde fået inden
udvalgsmødet i revideret form. Gæsterne kommenterede på de 24 tiltag og supplerede med egne
ideer.
På både Farum Bytorv og Værløse bymidte var der stande hvor de mange klimatiltag i Furesøs
DK2020 Plan blev præsenteret og hvor borgerne kom med ideer og forslag. Standene var enten
med involverende workshop/dialogcafe/eller formidling om muligheder for at indgå i klimatiltag
følgende DK2020 klimaindsatser: Varmeplan, energirenoveringer, klimarigtig mad, grøn mobilitet,
klimatilpasning, biodiversitet i haver, Vilde haver ambassadører, miljø og klimaambassadører,
madspild, affaldssortering 10 fraktioner.

Furesøs DK2020 plan indeholder både nye og eksisterende klimaindsatser og nye tiltag sættes i
gang som del af den eksisterende indsats for den grønne omstilling og skrives ind i Furesøs DK2020
plan. Eksempelvis partnerskaber, samarbejder og klimaindsatser med konkrete handlinger der
igangsættes mens planen udarbejdes.
1. Farum Bytorv og Vestforbrænding, udviklede sammen en klimaindsats med miljø- og
klimaambassadøren på Lyngholmskolen i Furesøs Innovationsprojekt, hvor Vestforbrænding og
Butikkerne på Farum Bytorv sammen ville skabe en fælles indsats for at øge affaldssorteringen.
Furesø Innovationsprojekt blev aflyst af Corona, men projektet blev gennemført og nu sorterer
butikkerne mere.
2. Et andet eksempel er Fontainehset, der i et samarbejde med forvaltningen og flere forskellige
butikker, har igangsat en kreativ produktion af smukke brugsgenstande af restmaterialer.
Fotainehuset har indgået kontrakt med virksomheder om at aftage deres restmaterialer.
Eksempelvis har de netop lavet 500 klimaemblemer til Stavnsholtskolens miljø- og
klimaambassadør, der starter klimaindsatsen Mit Klimaansvar Mit Klasselokale op. De fine
klimabeviser er skåret ud a afskårne brædder de har modtaget fra Hjem og Fix.
3. På genbrugsstationen er samarbejdet mellem miljø- og klimaambassadøren, Buddha Bikes og
Vestforbrænding et godt eksempel på cirkulær økonomi, projektet går i al sin enkelhed ud på, at
borgerne afleverer cykler til genbrug i stativerne foran mandskabshuset. Her henter Buddha Bikes
de cykler, som de enten kan genbruge direkte eller kan anvende dele fra. Indtil udgangen af august
har Buddha Bikes hentet mere end 80 cykler på Farum Genbrugsstation.

I løbet af de kommende måneder er det intensionen at den hidtidige indsats for grøn omstilling fortsat skal
bidrage med flere af denne slags samarbejder der konkret bidrager til at reducere klimabelastning.
Til efteråret skal planen være færdig med en dokumenteret indsats for hvordan klimakonsekvenserne kan
håndteres i Furesø og styrke den allerede ambitiøse indsats for klimatilpasning, vild natur, giftfri have mm
og dokumentere hvordan Furesø Kommune kommer i Mål med at reducere klimabelastningen.

