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Indledning
Til brug for Furesø Kommunes DK2020-arbejde er CO2-effekten estimeret for en række indsatser inden for
transport, varme, el, affald, spildevand samt adfærd og cirkulær økonomi mere bredt. Den estimerede effekt
fremgår af tabellen i opsummeringen.
Det skal bemærkes, at bestemmelsen af CO2-effekten for mange af tiltagene er forbundet med en væsentlig
usikkerhed. Desuden vil effekten af en del af tiltagene være overlappende, hvorfor tiltagenes effekt ikke
umiddelbart kan adderes. I nogle tilfælde omhandler effektvurderingen ikke specifikke tiltag, men
konsekvenserne for CO2-regnskabet af at opfylde målsætninger indenfor bestemte politikområder.
En række af tiltagene omhandler forbrugsrelaterede udledning, såkaldt scope 3, som ikke er omfattet af Furesø
Kommune energi og CO2-regnskab. Scope 3 dækker fx over tøj, biler og fødevarer, købt af borgere eller
virksomheder i Furesø Kommune, men produceret udenfor kommunen. I den efterfølgende tabel er det
angivet om tiltagene vedrører scope 3.
CO2-effekten er beregnet til forskellige år afhængigt af indsatsens målår, fx i dag (2019) og 2030. Det skal man
være opmærksom på ved direkte sammenligning mellem indsatser.
Beskrivelsen og beregninger for hver indsats følger samme struktur:
Tema: Det overordnede tema præsenteres.
Status: Det er beskrevet om indsatsen er vedtaget eller ikke vedtaget.
Indledning: Beskrivelse af indsatsen herunder eventuelle handlinger.
CO2-effekt: Beregnet CO2-effekt. For nogle indsatser er CO2-effekten både beregnet hvis indsatsens
gennemføres i dag (baseret på 2019 data) samt effekten i 2030.
Kommunens rolle: Her er kommunens rolle i indsatsen beskrevet. Der kan være flere forskellige roller i hver
indsats.
Økonomi: Her er de økonomiske forudsætninger bag hver indsats beskrevet.
Beregningsforudsætninger: Forudsætninger og metode til beregning af CO2-effekten ved at gennemføre
indsatsen
Bemærkninger: Her er yderligere bemærkninger vedrørende hver indsats beskrevet.
Nedenstående tabel opsummerer CO2-effekten af de beregnede indsatser. Beregningerne viser, at det især er
indenfor varme- og transportsektoren, at de store CO2-reduktioner er at finde. CO2-effekten af indsatser, som
indebærer elektrificering (fx varmepumper og elbiler), har betydeligt højere effekt i 2030 end i dag, som følge
af grøn omstilling af det nationale elsystem. Andre tiltag, for eksempel el- og varmebesparelser, vil have en
mindre effekt i 2030, fordi energiforsyningen forudsættes at blive grønnere.
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Efter aftale med Furesø Kommune er der for hvert af CO2-reduktionstiltagene foretaget en risikovurdering, som
indgår i nedenstående oversigtstabel. Risikovurderingen vedrører alene tiltagets CO2-reduktionseffekt og
realiserbarhed, ikke tiltagets økonomiske konsekvenser.
Udledninger indenfor Furesø Kommunes geografi (scope 1 og 2) udgjorde ca. 174.000 ton CO2-e i 2019.
Effekten af tiltag som forventes gennemført på nationalt niveau, særligt etablering af havvindmøller til at sikre
grøn strøm, indfasning af elbiler og biobrændstof i transportsektoren, forventes at nedbringe Furesø
Kommunes udledninger til 83.000 ton i 2030. Hvis Furesø Kommune derudover lykkes med at gennemføre alle
tiltag (ekskl. scope 3 tiltag), vil regnskabet kunne være på 7.000 ton CO2 i 2030. Derudover vil der kunne
igangsættes mange tiltag der skal motivere og inspirere alle til at reducere deres CO2 belastning med adfærd.
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#

Beskrivelse

Effekt i 2019 Effekt i 2030
[ton CO2 per [ton CO2 per
år]
år]
Kapitel 1 – Transport og vej

Meromkostning
for kommunen

1

Omstilling af kommunens biler til eldrift

100

Merinvestering
men ikke
nødvendig
meromkostning
over levetid

2

Fossilfri renovationskøretøjer

240

Ikke umiddelbart

3

Fossilfri busser

180

Ikke umiddelbart

4

Klimakrav anlægsmaskiner

350

½ mio. kr. årligt i
investeringer

5

Strategi for ladeinfrastruktur.

2.60012.900

3 mio. kr. i
investering + 1/6
årsværk årligt

6

Fremme samkørsel og delebiler

650

270.000 kr. over
5 år

7

Understøtte hjemmearbejde

15

10

Investering på
1,75 mio. kr.

8

Forlængelse af S-tog til Hillerød

450

300

Ikke umiddelbart

9

BTR på Ring 4

500

Ikke umiddelbart

Risikovurdering

Scope
3

Lav. Kendt
teknologi.
Rækkevidden er
mere end
tilstrækkelig til de
kørte kilometer for
kommunens biler
og elforsyningen
forventes at være
grøn i 2030.
Lav. Kendt
teknologi. Der er
elektriske
renovationskøretø
jer i drift flere
Kommune[1].
Lav. Kendt
teknologi. Aktuelt
er der 238
elektriske busser i
drift
Hovedstadsområd
et[2]
Middel. Spørgsmål
og pris og
tilgængelighed af
løsninger
Middel. Indsatsen
forudsætter
vellykket
samarbejde med
virksomheder og
boligforeninger.
Middel
Lav. Undersøgelser
viser en øget
efterspørgsel på
hjemmearbejde[3]
.
Middel. Der er
usikkerhed
forbundet med,
hvor mange
bilister som vil
tage toget i stedet
for bil.
Middel. Der er
usikkerhed
forbundet med,
hvor mange
bilister som vil

5

10

Bedre kollektiv transport

4450

3000

Se mobilitetsplan

11

Fremme kombinationsrejser

5100

3470

Se mobilitetsplan

12

Byplanlægning fremmer nærhed til offentlig
transport

300

13

Fremme bæredygtige og aktive
transportformer

5700

3900

Se mobilitetsplan

14

Fremme gang cykel på korte distancer

300

200

Se mobilitetsplan

15

CO2 besparelser gennem reduceret
flytransport

1890

Mobilitetsplan. indfrielse af overordnet mål i planen

Ikke belyst

¼ årsværk årlig

8200

Ca. 10 mio. kr.
årligt i
investeringer

benytte BRT frem
for bil.
Middel-høj. Se
mobilitetsplan
Middel-høj. Se
mobilitetsplan
Middel.
Byplanlægning
påvirker folks
transportvaner,
men
størrelsesordenen
af effekten er
usikker.
Middel-høj. Se
mobilitetsplan
Middel-høj. Se
mobilitetsplan
Høj.
Adfærdsændringer
er er typisk
vanskelige at
realisere.
Middel-Høj.
Historisk set har
det vist sig
vanskeligt at flytte
borgere fra
privatbil til
bæredygtige
transportformer.

Ja

Kapitel 2: Bygninger og produktionsanlæg
Investeringer på
22,5 mio. kr. per
år. Samlet
økonomi
forventes at
balancere

16

Energirenovering af kommunale bygninger

340

17

Energirenoveringer i boliger

3100

110

1/8 årsværk
årligt

18

Energibesparelser hos virksomheder

720

70

1/8 årsværk
årligt

19

Solcelleudbygning på Kommunens egne
tage

1500

0

1/8 årsværk
CKEA og BYG

Lav. Furesø
Kommune har
gode erfaringer
med at
gennemføre
energirenoveringe
r.
Høj. Usikkert hvor
mange
bygningsejere som
kan tilskyndes til
at energirenovere.
Høj. Usikkert hvor
mange
virksomheder som
kan tilskyndes til
at energirenovere.
Lav. Kommunen
skal oprette ét
selskab for at drive
solceller på alle
kommunale
bygninger[4].
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20

Understøttelse af solcelleudbygning på
private tage

21

Renovering frem for nybyg

22

CO2-krav til nybyggeri

2300

0

2/3 årsværk Plan
og Byg årligt plus
CEKEA plus
kommunikation

1 årsværk årligt i
byg plus 1/4
årsværk
kommunikation.
2300
plus ressourcer
til konsulent
bistand 0,5 mio
årligt
Temalokalplan
kræver
prioritering i
eksisterende
540
årsværk.
Byggesagsbehan
dling tilføres 1/8
årsværk årligt.
Kapitel 3: Energi og varmeforsyning

23

Skabe rammerne for bæredygtig fjernvarmeforsyning

20100

1/8 årsværk
årligt

24

Fjernvarme konvertering af grønne
områder i Varmeplan

15900

0,4 årsværk årligt

25

Konvertere gule og røde områder i varmeplan

4500

1/8 årsværk
årligt

26

Udfasning sidste olie-gasfyr

11100

1/8 årsværk
årligt

27

CCS på Vestforbrænding

23500

Ikke direkte

Middel. Det er
uvist hvor mange
af borgerne, som
har mulighed og
lyst til at opsætte
solceller på deres
tage.
Høj.
Adfærdsændringer
er de sværeste
indsatser at få
realiseret af
mange årsager

Ja

Middel

Ja

Lav. Kendt
teknologi, fx store
varmepumper som
allerede anvendes
af Farum
Fjernvarme
Lav til middel.
Typisk vil de fleste
borgere i et
område tilslutte
sig fjernvarme
over tid, men
tilslutningshastigh
eden er forbundet
med nogen
usikkerhed.
Middel. Se
ovenfor. I gule
områder vil det
økonomiske
incitament til at
skifte til
fjernvarme typisk
være lidt lavere.
Middel til høj.
Udfordrende at få
alle med.
Middel. Erfaringer
med CCS i stor
skala er meget
begrænsede.
Realiseringen

7

forudsætter
formentligt
statsstøtte i en
eller anden form.
28

29

Bæredygtigt spildevandsanlæg i samarbejde
med nabokommuner

200

Medejer af havmøllepark

200

16700

Ikke belyst

Middel.

Meget betydelig
investering

Middel. Uklarhed
om metode for
indregning i CO2regnskab

Skal
afklar
es

Kapitel 4: Indkøb og adfærd

30

Ændring i kostvaner

31

Grønne indkøb

32

Klimabelastning på dagsordenen

33

Klimapartnerskab med erhvervsliv

40000

Understøtte
nde
Understøtte
nde

40000

1 årsværk årligt

12500

Ikke opgjort

Understøtte
nde
Understøtte
nde

1/2 årsværk
årligt
1 årsværk årligt

34

Fremme deleøkonomi

1700

1/4 årsværk

35

Undervisning klimavenlig kost

3200

Ikke opgjort

36

Grøn fællesspisning

1350

1/4 årsværk
årligt

Høj.
Adfærdsændringer
er de sværeste
indsatser at få
realiseret af
mange årsager.
Høj. Datagrundlag
og
reduktionspotenti
ale er usikkert.
Middel
Middel
Høj.
Adfærdsændringer
er de sværeste
indsatser at få
realiseret af
mange årsager.
Høj.
Adfærdsændringer
er de sværeste
indsatser at få
realiseret af
mange årsager
Middel.

Ja

Prim
ært
Delvis
t
Delvis
t

Ja

Ja

Ja

Kapitel 5: Affald og genanvendelse

37

Øget udsortering af plast i husholdninger

3930

3930

½ årsværk årligt

38

Øget udsortering af plast hos virksomheder

5040

5040

½ årsværk årligt

39

Øget genanvendelse af ressourcer

2720

2720

½ årværk årligt

Høj.
Adfærdsændringer
er de sværeste
indsatser at få
realiseret af
mange årsager.
Høj.
Adfærdsændringer
er de sværeste
indsatser at få
realiseret af
mange årsager.
Høj.
Adfærdsændringer
er de sværeste
indsatser at få

Delvis
t

Delvis
t

Ja

8

40

Genbrugsplatform

320

2 årsværk årligt

41

Genanvendelse af byggematerialer

60

Ikke opgjort

realiseret af
mange årsager.
Høj.
Adfærdsændringer
er de sværeste
indsatser at få
realiseret af
mange årsager
Høj.
Adfærdsændringer
er de sværeste
indsatser at få
realiseret af
mange årsager

Ja

Ja

Kapitel 5:Klimatilpasning
42

Flere træer

500

Lav

43

Udtag af lavbundsjorde

4200

Ikke opgjort

Lav. Forudsat at
det nødvendige
areal kan findes.
Middel
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Kapitel 1: Transport og infrastruktur

Indsats 1: Omstilling af kommunens biler til eldrift
Tema: Bæredygtig transport – fossilfri brændstof
Status:
Vedtaget. Indgår i Strategi for ladestandere til ebiler for Furesø Kommune.
Indledning:
Det er Furesø Kommunes intention, at alle kommunale biler kører på el i 2030. Nogle biler udskiftes naturligt
grundet slitage. De resterende fossildrevne køretøjer antages at blive erstattet inden 2030.
CO2-effekt:
En udskiftning af fossiltdrevne kommunale køretøjer til eldrevne vil lede til en CO2-besparelse på 100 ton i
2030. Da el antages at være fossilfrit på nationalt niveau i 2030, vil CO2-besparelsen være ækvivalent med
udledningen fra det erstattede benzin- og dieselforbrug.
Kommunens rolle:


Aktivt udskifte fossildrevne biler til fordel for eldrevne køretøjer.



Sikre en god infrastruktur og hensigtsmæssig placering af ladestandere til brug for kommunens elbiler.



Afmystificere fordomme om elbilers kunnen samt sikre, at nye brugere besidder kompetencerne til at
anvende bilen korrekt.



Sørge for, at eksempelvis True Energy app’en anvendes, der sikrer intelligent og smart ladning af
elbiler, således de kun lader på grøn og billig strøm.

Partnerskaber:


Det er alene Kommunens beslutning.

Økonomi:
Dette er en kommunal omkostning. Elbiler er typisk noget dyrere i indkøb end diesel- eller benzinbiler, men
driften er lidt billigere. Når vi taler personbiler, er elbilen typisk billigere end diesel/benzin set over levetiden,
hvilket bl.a. skyldes, at elbiler er pålagt lavere afgifter. Det gælder særligt større personbiler, som er pålagt flest
afgifter. Hvad angår varebiler vil der være en meromkostning ved at vælge elbiler i dag, men frem mod 2030
forventes forskellen at udligne sig, fordi de eldrevne modeller forventes at blive billigere. Tilsvarende forventes
der også at være en meromkostning til køb af specialkøretøjer, særligt på den korte bane. For store køretøjer,
fejemaskiner og andet tungt grej, er investeringsomkostninger pt omkring dobbelt så store for de eldrevne
modeller,
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Udover lavere CO2-udledning vil elbiler reducere mængden af støj ved lave hastigheder og luftforurening,
hvilket tillægges en positiv værdi for samfundsøkonomien.

Furesø Kommune

Rolle
Investere i elbiler

Borgere
Virksomheder
Forsyningsselskaber

Ingen
Ingen
Ingen

Udgifter og indtægter
Merinvesterings
omkostning på ca.
100.000 kr. per varebil
samt etablering af
ladestandere
Ingen
Ingen
Ingen

Samlet økonomi over levetid
Formentlig ingen væsentlig
meromkostning.
Dvs. ca. 0 kr./ton CO2.

Ingen
Ingen
Ingen

Beregningsforudsætninger:
CO2-besparelsen er udregnet på baggrund af den nuværende bilflådes brændselsforbrug i 2019, da
brændselsforbruget i 2020 er steget kraftigt grundet COVID-19. Dette er estimeret til at være ca. 35.000 liter
benzin og diesel, hvilket giver omkring 100 tons CO2 udledning om året.
Ifølge data fra Furesø Kommune, ejer de ca. 50 benzin- og dieselbiler som hovedsageligt er Ford Transit
modeller eller lignende, som vil kunne erstattes af nye eldrevne modeller. Det er antaget, at en ny Ford ETransit koster 450.000 kr.1 (inkl. moms) og der skal købes 50 af disse. Ekstra udgift ved at vælge elmodellen
ligger på omkring 100.000 kr pr. bil, for at opfylde samme behov som dieselbil, hvilket hænger sammen med at
de skal udstyres med stor batteripakke .
Der findes et yderligere brændselsforbrug til store maskiner, f.eks. fejemaskiner, i kommunens benzin- og
dieselforbrugs opgørelse på det, som svarer til 90 tons CO2. Det er uvist, hvornår eldrevne muligheder vil være
tilgængelige til at omstille disse maskiner til fossilfri drift.

https://fdm.dk/alt-om-biler/bilen-hverdagen/braendstof-oekonomi/undersoegelse-afsloerer-denne-biltype-erbilligst

https://www.greencarreports.com/news/1132149_2022-ford-e-transit-electric-van-gets-43-295-base-price-buildconfiguration-details
1
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Indsats 2: Fossilfri renovationskøretøjer
Tema: Bæredygtig transport – fossilfri brændstof
Status:
Delvis indfasning forventes fra 2023.
Indledning:
Furesø Kommune har ansvaret for de renovationskøretøjer der kører på kommunes gader, som på nuværende
tidspunkt er dieseldrevne. Udskiftes disse til eldrevne køretøjer, vil der opnås en CO2-besparelse, da
dieselforbruget erstattes med el, som forventes at være 100 % grøn senest i 2030. Reducerede støjgener i
bymiljøer og på landet samt en lavere udledning af eksempelvis NOx og andre farlige partikler er andre
væsentlige fordele ved at erstatte med eldrevne renovationskøretøjer.
CO2-effekt:
Omstillingen af renovationskøretøjer til grønne løsninger vil have en CO2-effekt på 240 ton CO2 i 2030.
Kommunens rolle:


Furesø Kommune har en væsentlig rolle i at tage politisk og administrativ ledelse på at fremskynde
processen i de beslutningsfora, hvor ressourceindsamling, Vestforbrænding og ejerkommunerne
træffer beslutning.

Partnerskaber:


Ressourceindsamling, Vestforbrænding og ejerkommunerne der er partnerne

Økonomi:
Omkostningen ved omstillingen af renovationskøretøjer ligger hos Kommunen. En nyere analyse peger på, at
indhentningsordninger med eldrevne renovationskøretøjer i dag er ca. 15 % dyrere end en dieselløsning2.
Udover lavere CO2-udledning vil el-renovationskøretøjer reducere mængden af støj og luftforurening, hvilket
tillægges værdi i samfundsøkonomiske analyser. Over tid vil meromkostningen til indkøb af eldrevne
renovationskøretøjer formentligt falde.

Furesø Kommune

Borgere

Rolle
Facilitere omstilling af
renovationskøretøjer
gennem ejerskab.
Ingen

Udgifter og indtægter
Ingen

Formentligt højere for
”Vurdering af drivmidler til renovationsbiler”, COWI 2021, takst afhentning af
https://renodjurs.dk/sites/default/files/Bilag%2010.7_Alternative%20drivmidler.pd
affald.
2

Samlet økonomi over levetid
Ingen

Op mod 1720 kr./ton CO2 i 2021.
Billigere fremadrettet.
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Virksomheder
Forsyningsselskaber
(Renovationsselskab)

Ingen
Anskaffe eldrevne
renovationskøretøjer.

Se ovenfor.
Meromkostning på 2,1

Se ovenfor
Ingen

millioner kr.3 per
køretøj for omstilling af
nuværende
renovationskøretøjer
til eldrevne køretøjer.
Opvejes i et vist
omfang af
brændstofbesparelser

Beregningsforudsætninger:
Det er forudsat, at Furesø Kommune i dag har 9 fuldtidsrenovationskøretøjer, som tilsammen udfører et
trafikarbejde på 117.000 køretøjskilometer (kkm er en enhed inden for transportsektoren, der angiver antallet
af tilbagelagte kilometer for et køretøj) og har et dieselforbrug på 97.500 liter og et energiforbrug på 3,5 TJ. Det
er antaget, at et fuldtidsrenovationskøretøj kører 50 km per hverdag og har en brændstofeffektivitet på 1,2
km/l. Antages alle renovationskøretøjer at blive konverteret til emissionsfri el, vil det have en CO2-effekt på 240
ton sparet CO2.

”Vurdering af drivmidler til renovationsbiler”, COWI 2021,
https://renodjurs.dk/sites/default/files/Bilag%2010.7_Alternative%20drivmidler.pd
3
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Indsats 3: Fossilfri busser
Tema: Bæredygtig transport – fossilfri brændstof
Status:
Vedtaget. Indgår i Trafik- og Mobilitetsplan for Furesø Kommune.
Indledning:
Movia er ansvarlig for busdriften i Hovedstadsområdet og er derfor hovedaktør for en grøn omstilling af den
kollektive bustransport i Furesø Kommune. Driften af busserne er privatiseret, og i forbindelse med et udbud af
busruter kan Furesø Kommune i samarbejde med nabokommuner stille krav til indkøb af fossilfrie køretøjer.
Reducerede støjgener i bymiljøer og på landet samt en lavere udledning af eksempelvis NOx og andre farlige
partikler er andre væsentlige fordele ved at erstatte de nuværende busser der kører på fossile brændsler med
eldrevne busser. Lige nu er ingen busser i Furesø Kommune eldrevne, så det vil kræve en komplet omstilling af
alle busser. Det er besluttet, at knap halvdelen af busserne i Furesø Kommune blive konverteret fra diesel til el i
2022. De resterende busser udskiftes i takt med, at kontrakterne skal genudbydes. Furesø kommune kan kun
bestemme over egne busser, og kan ikke bestemme at de regionale busser (E-, S- og R) skal omlægges til
fossilfri drift.
CO2-effekt:
Omstillingen af kollektive busser til grønne løsninger vil have en CO2-effekt på cirka 180 ton CO2 i 2030. Da el
antages at være fossilfrit på nationalt niveau i 2030, vil CO2-besparelsen være ækvivalent med udledningen fra
det erstattede benzin- og dieselforbrug.
Kommunens rolle:


Kommunen kan samarbejde med nabokommuner og Movia om, at vælge elbusser eller andre grønne
løsninger, efterhånden som busruterne i kommunen skal i udbud.



Furesø Kommune har en vigtig opgave i at presse på, så omstillingen sker hurtigt

Partnerskaber:


Furesø Kommune har besluttet at alle busser skal være fossilfrie, og det realiseres med MOVIA når der
afgives nye busbestillinger

Økonomi:
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Elbusser er dyrere i indkøb men billigere i drift. Samlet set – opgjort per kørt km - vurderes elbusser at have 67% højere omkostninger svarende til en CO2-reduktionsomkostning ca. 1600 kr./ton.4 De seneste udbud fra
Movia har dog vist, at elbaseret busdrift kan indkøbes til næsten samme pris som dieselbusser.
Teknologiudviklingen kan føre prisen på elbusser yderligere ned, mens det omvendt kan blive relativt dyrere at
elektrificere ruter med længere kørselsafstande.
Udgifter og indtægter
Ingen

Samlet økonomi over levetid
Ingen

Borgere
Virksomheder

Rolle
Sikre at busruter overgår til
elbusser via samarbejde
med nabokommuner og
Movia.
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen

Ingen
Ingen

Forsyningsselskaber
(Movia)

Omstilling af busflåden til
eldrift.

Elbusser er dyrere i
indkøb men billigere i
drift. Samlet set –
opgjort per km kørt vurderes elbusser at
have 6-7% højere

Op mod 1600 kr./ton i dag.
Billigere fremadrettet.

Furesø Kommune

omkostninger.5

Eventuel medfinansiering af
kommuner eller fra borgere og
virksomheder i form af højere
takster.

https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5Cdagsordener%5CUdvalg_for_regional_%202020%5C10-082020%5CAaben_dagsorden&appendixId=277920 og https://www.moviatrafik.dk/presse/presse-ognyheder?vis=426149636863792
5 https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5Cdagsordener%5CUdvalg_for_regional_%202020%5C10-082020%5CAaben_dagsorden&appendixId=277920 og https://www.moviatrafik.dk/presse/presse-ognyheder?vis=426149636863792
4
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Indsats 4: Klimakrav til anlægsmaskiner
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Furesø Kommune vil gerne gå forrest med hensyn til at sikre klimakrav i forbindelse med byggeri. Kommunen
vil dermed indføre klimakrav på anlægsmaskiner, således at bæredygtighed er garanteret.
CO2 effekt:
Hvis Furesø Kommune kan få indført klimakrav til kommunale byggeprojekter, opnår man en besparelse på 350
ton CO2 i 2030.
Kommunens rolle:


Indføre klimakrav på egne byggeriprojekter



Sikre at disse klimakrav bliver overholdt

Økonomi:
Meromkostning over
levetid

Rolle

Udgifter og indtægter

Borgere
Virksomheder

Investeringer i fossilfri
anlægsmaskiner
Ingen
Ingen

Investering på cirka.
500.000 kr./årligt
Ingen
Ingen

1430 kr./ton
Ingen
Ingen

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen

Ingen

Furesø Kommune

Bemærkninger:
Det er antaget, at det kommunale byggeri i kommunen er svarende til andelen af det offentlige bygningsareal
ud af det totale bygningsareal. Det er også antaget at energiforbruget til byggeri i 2019 er konstant frem til
2030. Ved at skifte til elektriske anlægsmaskiner, kan man opnå CO2-neutralitet, da elforsyning antages at være
grøn i 2030.
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Indsats 5: Strategi for ladeinfrastruktur
Tema: Bæredygtig transport – fossilfri brændstof
Status:
Vedtaget. Indgår i Strategi for ladestandere til el-biler for Furesø Kommune og Furesø Kommunes Trafik- og
mobilitetsplan.
Indledning:
Ladestandere til elbiler i det offentlige rum skal være med til at fremme overgangen til elbiler. Ved indgangen
til 2021 kunne 3% af bilerne i Furesø Kommunes oplades. Ifølge Klimarådet skal antallet op på 1 mio. elbiler for
at indfri de nationale 2030 mål, hvilket svarer til ca. 30% af bilparken. Furesø Kommune har gode
forudsætninger for at sikre en høj elbilandel, fordi 78% af Furesøs borgere har mulighed for at opsætte en
ladestander på egen grund, sammenlignet med 67% på landsplan. Furesø Kommune har udarbejdet Strategi for
ladestandere til elbiler, som skal sikre gode opladningsmuligheder i Kommunen ved etageejendomme,
kommunale bygninger, indkøbscentre og virksomheder bl.a. for at gøre opladning lettere tilgængelige for
borgere, som bor i rækkehus eller etageboliger.
CO2-effekt:
Hvis andelen af elbiler i Furesø Kommune øges til 27,5 % - omtrent svarende til 743.000 elbiler på nationalt
niveau i 2030 baseret på Klimafremskrivning 2021- vil det medføre en CO2-reduktion på 12.900 tons. Her er det
medregnet, at Furesø Kommune vil opleve en stigning i antal biler, som følger befolkningsvæksten frem mod
2030.
En lokal strategi for ladeinfrastruktur i kombination med yderligere nationale tiltag til at øge andelen af elbiler
vurderes det at kunne øge andelen af elbiler fra ca. 27,5% til 53 % i 2030, hvilket medfører en CO2 reduktion på
10.340 tons CO2. Beregningen forudsætter, at der også sker en forøgelse i andelen af eldrevne varebiler og
lastbiler.
Kommunens rolle:


Etablere et samarbejde med udbydere af ladestandere, virksomheder, boligforeninger, borgere med
fokus på at udbygge ladeinfrastrukturen i det offentlige rum.



Informations- og kampagnemateriale samt skiltning af offentligt tilgængelige ladestandere.



Sikre en hensigtsmæssig placering af ladestandere.



Være opsøgende i forhold tilskudsordninger til ladeinfrastruktur, demoprojekter etc



Etablere tilstrækkelig ladeinfrastruktur til egne køretøjer og på kommunale arbejdspladser.



Udbyde og eventuelt medfinansiere infrastruktur

17

Med den nye politiske aftale om Regulering af ladestandermarkedet6 får kommuner mulighed for at
medfinansiere opstillingen af ladestandere. Furesø Kommune kan således tilskynde en hurtigere/bredere
udrulning af ladeinfrastrukturen ved at medfinansiere dele af behovet.
Økonomi:
Investeringen til etablering af en passende offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur vurderes til omkring 15 mio.
kr. Heraf er omkostningerne til ladestanderne ved de ca. 50 kommunalt ejede bygninger, der ikke er
beboelsesbygninger, anslået til ca. 3 mio. kr.
Investeringen i en ladestander til husstand på egen grund er anslået til ca. 20.000 kr. på lader.

Furesø Kommune

Borgere
Virksomheder
Forsyningsselskaber (udbydere
af ladestandere)

Rolle

Udgifter og indtægter
Investering: 3 mio. kr.

Samlet økonomi over levetid

Investere i
ladeinfrastruktur
Facilitere investeringer.

Ressourcer til at
involvere erhverv:
1/6 årsværk svarende
til 100.000 kr./årligt

Investere i
ladeinfrastruktur
Investere i
ladeinfrastruktur
Investere i
ladeinfrastruktur

Ca. 20.000 kr per
ladestander

Ikke beregnet

Se ovenfor

Ikke beregnet

Investering: Ca. 12
mio. mio. kr.

690 kr./ton

690 kr./ton

Beregningsforudsætninger:
Investeringsomkostninger til ladeinfrastruktur er baseret på Furesø Kommunes beregninger, der fremgår af
rapporten ”Strategi for ladestandere til elbiler”.
Link: https://www.furesoe.dk/media/8881/strategi-for-ladestandere-til-el-biler.pdf
3.100 tons CO2 reduktion opnås hvis andelen af elbiler blandt personbiler øges med 5 procentpoint fra ca. 27,5
% til 32,5 %. Som beskrevet ovenfor kan den samlede CO2-reduktionseffekt ved at udbrede elbiler blive
væsentligt større. Denne effekt vil være drevet af både de lokale tiltag og forbedrede nationale
rammer.Investeringer i ladeinfrastruktur på i alt 15 år antages afskrevet over 10 år. Dermed bliver den årlige
omkostning 1,5 mio. kr. plus 300.000 kr. til facilitering og partnerskaber, dvs. 1,8 mio. kr. årligt. Holdt op imod
6

https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2021/aftale-om-regulering-af-ladestandermarkedet/
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CO2-besparelsen på 2.600 tons årligt svarer det til en CO2-reduktionsomkostning på 690 kr./ton for aktørerne
under et.
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Indsats 6: Fremme samkørsel og delebilsordninger
Tema: Bæredygtig transport – adfærd og fremkommelighed Status:
Vedtaget. Indgår i Trafik- og Mobilitetsplan for Furesø Kommune.
Indledning:
I Hovedstadsregionen sidder der i gennemsnit 1,05 personer i personbiler anvendt til pendlerkørsel til og fra
arbejde. Ved at understøtte samkørsel og delebilsordninger kan trafikken og dermed CO2-udledningen fra
personbiler reduceres. Konkret undersøges effekten af at indfri målet fra Furesø Kommunes mobilitetsplan om,
at 10 % af alle bilpendlerture er samkørselsture.
CO2 effekt:
Hvis 10 % af alle bilpendlerture er samkørselsture vil CO2-effekten være 650 ton CO2 i 2030.
Kommunens rolle:


Facilitere udrulningen af en samkørsels app hos borgere og virksomheder



Oplysningskampagner for at fremme samkørsel og promovere fordele heraf.



Udpege holdepladser med skiltning for biler til samkørsel såsom ved Kommunes tre S-togstationer.

Økonomi:
Højere belægningsgrad kan eksempelvis fremmes via samkørsel. Der er en række organisationer og private
virksomheder, som tilbyder løsninger til samkørsel, eksempelvis kan nævnes FDM’s App ”Ta’ med” og NaboGo.
Furesø Kommune deltager i regi af KKR-hovedstaden i et nyt initiativ om Grønne Pendlervaner, som har fokus
på, at borgerne i hovedstadsregionen skal køre mere sammen. I efteråret 2021 gennemføres en kampagne,
hvor kommuner, virksomheder og andre aktører på området går sammen om at fremme samkørsel.
Indsatsen vurderes på baggrund af trafik og mobilitetsplanen at indebære omkostninger på ca. 270.000 kr. over
perioden 2021 til 2025.
Rolle
Furesø Kommune

Borgere

Facilitere og oplyse

Udnytte muligheder for
samkørsel og delebiler

Udgifter og indtægter
54.000 kr. årligt
(270.000 over 5 år)

Ingen

Samlet økonomi over levetid
80 kr./ton CO2.
Ikke belyst. Borgere og
virksomheder, der anvender
samkørsel/delebiler, vil dog
som hovedregel opnå en
lavere omkostning til
transport.
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Virksomheder
Forsyningsselskaber

Udnytte muligheder for
samkørsel og delebiler
Ingen

Ingen

Se ovenfor.

Ingen

Ingen

Beregningsforudsætninger:
47% af trafikarbejdet fra personbiler i Furesø Kommune vedrører pendlerture, svarende til 129 mio.
køretøjskilometer (Køretøjskilometer er en enhed inden for transportsektoren, der angiver antallet af
tilbagelagte kilometer for et køretøj). Vi betragter her trafikarbejde udført i Furesø Kommune, hvoraf en stor
del udføres af borgere i andre kommuner, men da indsatsen antages at fokusere på både borgere og
virksomheder i Furesø Kommune vælges denne afgrænsning. Det er forudsat at 10% samkørsel til/fra
kommunen vil reducere trafikarbejdet med 5%, da både fører og den samkørende sidder i bilen, svarende til en
reduktion på 6,5 mio. kkm, hvilket svarer til 2,4% af det samlede trafikarbejde i kommunen. Den reelle
reduktion bliver dog lidt mindre, fordi de borgere der anvender samkørslen har behov for at transportere sig
til/fra opsamlingsstedet. Derfor skønnes faldet i trafikarbejde, dvs. det kørte antal kilometer med bil, at falde
med 2,1% svarende til 5,8 mio. kkm.
Indsatsen på 270.000 kr. over 5 år vurderes at medføre en CO2-reduktion på 650 ton årligt i 2030 svarende til
en CO2-reduktionsomkostning på godt 80 kr./ton CO2 set fra kommunens side.
Borgere og virksomheder, der anvender samkørsel/delebiler, vil som hovedregel opnå en lavere omkostning til
transport.
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Indsats 7: Understøtte hjemmearbejde
Tema: Bæredygtig transport – adfærd
Status:
Dette tiltag er udgået som enkeltstående tiltag, men beregningerne fremgår jf. nedenstående.
Indledning:
Tiltaget undersøger CO2-effekten forbundet med at øge hjemmearbejdet hos administrativt ansatte i Furesø
Kommune.
Corona-pandemien har vist, at digitale platforme i et vist omfang er tilstrækkelige til at håndtere møder og
daglige arbejdsgange
Det vurderes, at der er omkring 350 medarbejdere i Furesø Kommune hvis arbejdsopgaver potentielt tillader,
at de vil kunne arbejde mere eller mindre hjemme. De ansatte benytter forskellige transportformer til og fra
arbejde; gå, cykel, bil, samkørsel, kollektiv transport m.m. Af TU rapporten 2021 for Furesø Kommune fremgår
det, at 71% af kommunens indbyggere benytter personbil som transportmiddel til og fra arbejde.
Der er regnet på et eksempel, hvor de 350 administrative medarbejdere, der i dag kører i bil til og fra arbejde,
tildeles én fast hjemmearbejdsdag.
CO2 effekt:
Den samlede CO2-reduktion vil dermed være på 15-16 ton CO2 pr. år under forudsætningen, at alle biler kører
på benzin/diesel. Dette potentiale reduceres til ca. 10 ton i 2030 med antagelsen om, at 1/3 af personbilerne
kører på el.
Kommunens rolle:


En ugentlig hjemmearbejdsdag tilbydes alle administrative medarbejdere.



Løbende føre audit med indsatsen og evt. undersøge potentialet for flere hjemmearbejdsdage.

Økonomi:
Etablering af hjemmearbejdspladser vurderes at koste ca. 5.000 kr. i engangsomkostninger per arbejdsplads.
Mængden af trafik i Kommunen vil blive reduceret og medarbejderne vil opnå besparelser til brændstof og
slitage på biler. Medarbejdere som anvender kollektiv transport vil i et vist omfang kunne spare billetudgifter.
Medarbejdernes transportfradrag vil dog blive reduceret.
Ydermere kan der forekomme besparelser på el- og vandforbruget og eventuelt på kantineudgifter.
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Rolle

Udgifter og indtægter

Furesø Kommune

Investere i
hjemmearbejdspladser

Investering: 1,75 mio.
kr.

Borgere
Virksomheder
Forsyningsselskaber

Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen

Samlet økonomi over levetid
Op til 32.500 kr./ton
Omfatter ikke eventuelle
tidsmæssige og økonomiske
gevinster for medarbejdere.
Ingen
Ingen
Ingen

Beregningsforudsætninger:
I alt formodes de ansatte at arbejde 230 dage om året (46 uger af 5 hverdage). Desuden forudsættes 71 pct.
svarende til 249 administrative ansatte at pendle med personbil (9,1 km/person/dag). Dette svarer til en
samlet kørselsmængde på 521.200 km/år for de 249 administrative medarbejdere, der benytter personbil.
Reduceres denne kørselsmængde med 46 dage, vil antal kørte kilometer pr. år til arbejde for administrative
medarbejdere i Furesø Kommune reduceres med 104.230 km/år. CO2-effekten ved færre køretøjskilometer,
kkm (køretøjskilometer er en enhed inden for transportsektoren, der angiver antallet af tilbagelagte kilometer
for et køretøj) for personbiler er estimeret for 2019 på 0,15 kg/kkm og for 2030 på 0,10 kg/kkm med
forudsætning om en tredjedel elbiler på i Furesø Kommune.
Ifølge en oversigtsartikel i Djøf-bladet vurderes etablering af en hjemmearbejdsplads at koste ca. 5000 kr.
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2020/8/har-du-krav-p-aa--et-h-ae-ve-s-ae-nke-bord-n-aa-r-du-arbejderhjemme.aspx . 350 hjemmearbejdspladser af 5000 kr. svarer til en investering på 1,75 mio. kr.
Hjemmearbejdspladserne antages afskrevet over 5 år. Ved 10 ton CO2 sparet per år bliver den resulterende
CO2-reduktionsomkostning op til 32.500 kr./ton for Furesø Kommune.
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Indsats 8: Forlænge S-tog til Hillerød
Tema: Bæredygtig transport – infrastruktur
Status:
I Aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat 5 mio. kr. til en forundersøgelse vedrørende en forlængelse af
Farumbanen til Hillerød.
Indsatsen for at fremme projektet indgår i Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan. Beslutningen om at
etablere S-tog og/eller BRT-linjer langs motorvejen til Hillerød indgår desuden som et succeskriterium i planen.
Indledning:
En stor del af indbyggerne i Furesø Kommune pendler til Hillerød på daglig basis. En mulig CO2-reduktion kan
sikres ved at forlænge Farumbanen til Hillerød, således at det vil blive muligt at tage toget i stedet for bilen.
Atkins rapport ”Forlængelse af Farumbanen til Nordbanen” (2012) har estimeret, at 700-800 bilture pr. døgn
kan spares ved at forlænge Farumbanen til Hillerød. Dette svarer til ca. 3 mio. kørte kilometrer på årsbasis.
CO2 effekt:
Med den nuværende elbilsandel på 3% af alle personbiler vil denne CO2-reduktion være lig 450 tons CO2.
Denne effekt vil være reduceret til 300 tons CO2 i 2030, hvis elbilsandelen stiger til 1/3.
Kommunens rolle:


Politisk ledelse i forhold til at fastholde ønsket om udbygning af Farumbanen til Hillerødaktuelt



Kommunen fremmer processen med politisk og administrativ opmærksomhed

Partnerskaber:
Banedanmark og DSB
Økonomi:
Investeringen i en potentiel udvidelse af Farumbanen til Hillerød varetages af DSB, der er en selvstændig
offentlig virksomhed. Foreløbige analyser peger på at forbindelsen er attraktivt sammenlignet med
sammenlignelige projekter i offentlig trafikinfrastruktur.

Furesø Kommune
Borgere
Virksomheder

Rolle
Belyse fordele ved
projektet
Ingen
Ingen

Udgifter og indtægter
Ingen
meromkostninger
Ingen
Ingen

Samlet økonomi over levetid
Ingen.
Ingen
Ingen
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Forsyningsselskaber (DSB)

Investere i forlænget Stogs linje.

Investering på 1,7
milliarder kr.

Ikke undersøgt

Beregningsforudsætninger:
Dette forudsætter, at trafikarbejdet fra personbiler reduceres med 3 mio. køretøjskilometer.
CO2 besparelsen rækker ud over 2030, men falder i takt med at bilflåden forventes omstillet til eldrift.
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Indsats 9: BRT på Ring 4
Tema: Bæredygtig transport - infrastruktur
Status:
I aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat midler (950 millioner kr.) til etablering af BRT på Ring 4 med
henblik på, at projektet kan igangsættes i 2026. Furesø Kommune samarbejder i overensstemmelse med Trafikog mobilitetsplanens Regionale indsats med Movia, andre kommuner og Region Hovedstaden om at øge
hurtigbussernes attraktivitet.
Indledning:
BRT (Bus rapid transit), er et busbaseret kollektivtransportsystem, der er designet til at forbedre kapaciteten og
pålideligheden i forhold til et konventionelt bussystem. Et BRT-system har typisk et specialiseret design,
services og infrastruktur, som giver en bedre kvalitet og er med til at undgå trafikale forsinkelser.
Tiltaget vedrører etablering af en BRT-løsning på Ring 4 mellem Lyngby og Ishøj, gennem Ballerup, Hareskovby,
Bagsværd. BRT-løsningen kan være et attraktivt transporttilbud for pendlere, blandt andet fra Hareskovby, og
vil gøre det lettere at rejse på tværs mellem S-togslinjerne i regionen. BRT-løsningen vil mindske trængsel og
potentielt også støj fra Ring 4.
CO2 effekt:
Movia har estimeret, at den årlige gevinst i dag vil være mellem 700 og 1.600 ton årligt. Det er forudsat, at BRT
på Ring 4 betjenes med eldrevne busser, hvor emissionen af CO2 er nul. Med øget trafik på Ring 4 kan CO2reduktionen potentielt stige til over 5.000 tons årligt.
CO2-effekten i Furesø Kommune er ikke bestemt, men skønnes til i størrelsesordenen 1/5 heraf, svarende til
omkring 500 tons årligt.
Kommunens rolle:


Sikre projektets fremdrift bl.a. via ejerskabet til Movia

Økonomi:
Samlet er anlægget estimeret til at koste 1,87 mia. kr. men vil medføre en økonomiske gevinst, når det er drift
på 6-9 mio. kr. årligt sammenlignet med en situation uden etablering af BRT. Den driftsøkonomiske vurdering
tager ikke hensyn til fremtidens trængsel.
Den samfundsøkonomiske skyggepris ved BRT, der fortrænger biltrafik, er af COWI opgjort til mellem 750 –
2.200 kr./ton CO2.
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Furesø Kommune
Borgere
Virksomheder

Forsyningsselskaber (Movia)

Rolle
Sikre projektets fremdrift
bl.a. via ejerskabet til
MOVIA
Ingen
Ingen

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Ingen

Ingen

Ingen
Ingen.
Anlægget estimeres at
koste 1,87 mia. kr.
I Infrastrukturplan
2035 er der afsat 950
millioner kr. til
etableringen.

Ikke belyst
Ikke belyst

Ingen
Efter etableringen
forventer Movia, at
BRT-systemet vil have
en positiv
driftsøkonomi på 6-9
mio. kr.

Ikke undersøgt
BRTs samfundsøkonomisk
skyggepris er opgjort til
mellem 700 og 2200 kr./ton

Beregningsforudsætninger
Effektvurderingen baserer sig på oplysninger fra Movia.
https://www.moviatrafik.dk/media/8432/klimaeffekt-af-brt-projekter-case-ring-4-ishoej-lyngby.pdf
https://www.moviatrafik.dk/brt-klimavenlig-kollektiv-transport/brt-og-klima
https://www.moviatrafik.dk/media/8274/brt-400s-i-ring-4-ishoej-lyngby-komprimeret.pdf
https://www.moviatrafik.dk/media/7645/fremtidens-transport-januar-2020-hvordan-skal-den-kollektivetrafik-bidrage-til-klimaneutralitet.pdf
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Indsats 10: Bedre kollektiv transport
Tema: Bæredygtig transport – adfærd
Status:
Vedtaget. Indgår i Trafik- og Mobilitetsplan for Furesø Kommune.
Indledning:
11% af borgernes daglige ture foretages i den kollektive trafik i Furesø Kommune. Hvis man fik flere mennesker
til at benytte mulighederne i den kollektive trafik, ville man kunne sænke CO2 udledningen fra personbiler
gevaldigt.
CO2 effekt:
CO2-effekten, ved at mindst 20% af borgernes daglige ture foretages med kollektiv trafik frem for med
personbil, vil under forudsætningen, af at tog og busser i forvejen skal køre, være på 4.450 ton CO2 i 2019 og
ca. 3.000 ton i 2030.
Kommunens rolle:


Forbedre forholdene for passagerer i kollektiv trafik

Økonomi:

Furesø Kommune

Rolle
Flere passagerer i kollektiv
transport og øget tilfredshed.

Borgere

Ingen

Movia

Flere passagerer i kollektiv
transport og øget tilfredshed
herfor.

Udgifter og indtægter
Udgift på
100.000 kr.*
Personbil:
+2.521 kr./år/person

Samlet økonomi over levetid
Investeringen foretages i
perioden 2021-2025.
Afhænger af distance og
antallet af zoner på rejsen.

-*

Investeringen foretages i
perioden 2021-2025.

*Udgiften forventes delt mellem Furesø Kommune og Movia efter intern aftale.

Beregningsforudsætninger (Samlet indsats ):
Trafikdata for Furesø Kommunes tager udgangspunkt i TU fra 2020. I statistikken er der kun lavet beregninger
for indbyggere over 6 år. Dermed er det samlede antal trafikanter/pendlere i Furesø Kommune på 38.077 for
2020 (Befolkningsprognose 2020, Furesø Kommune, Tabel 7). Antagelsen er, at transportarbejdet ikke ændrer
sig over denne periode.
CO2-effekten for en reduceret personbiltransport for 2019 er bestemt til 0,15 kg/køretøjskilometer og 0,1
kg/køretøjskilometer i 2030 ud fra forventningen om, at 1/3 personbilerne i 2030 kører på el. CO2-udledningen
ved togtransport er i 2019 på 0,123 ton/gigajoule (GJ) og på 0 ton/GJ, når al elproduktion forventes CO2-
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neutral. Det forudsættes, at 6,6 % af al brændsel for busser i 2019 dækker over biobrændsel. Den resterende
mængde er olie, der giver en CO2-udledning på 0,075 ton/GJ, hvorimod biobrændsel er på 0 ton/GJ.
13 % af borgernes daglige ture foretages i dag med kollektiv trafik. Med Trafik og Mobilitetsplanen er et mål at
mindst 20 % af borgernes daglige ture skal foretages med kollektiv trafik, det kræver en stigning på 7
procentpoint, svarende til en forøgelse på omtrent 50 %. En CO2-reduktion vil kun finde sted, hvis disse hentes
fra borgere, der på nuværende tidspunkt benytter personbiltransport. Den gennemsnitlige rejselængde i
Furesø Kommune er 31 km., hvormed der i alt må tilbagelægges 431 mio. køretøjskilometer/år i Furesø
Kommune (Beregnet for 365 dage om året). For at målet efterleves, kræver det, at ca. 30 mio. flere km. pr. år
tilbagelægges med kollektiv trafik.
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Indsats 11: Fremme kombinationsrejser
Tema: Bæredygtig transport – adfærd
Status:
Vedtaget. Indgår i Trafik- og Mobilitetsplan for Furesø Kommune.
Indledning:
I Trafik- og Mobilitetsplanen indgår et mål om at antallet af kombinationsrejser stiger med 50%.
Kombinationsrejser af bus og tog eller tog og cykel er en effektiv og hurtig transportform, da man kan komme
langt med disse kombinationer, fordi mange stationer ligger i cykel afstand rundt omkring i
Hovedstadsområdet. Anvendelse af denne transportform kan have en stor påvirkning på CO2 aftrykket for den
enkelte borger.
CO2 effekt:
En CO2-reduktion på ca. 5.100 ton for 2019 og omkring 3.470 ton for 2030 kan realiseres, hvis antallet af
kombinationsrejser stiger med 50 %. Det forudsætter, at passagerkapaciteten i den offentlige trafik ikke øges.
Kommunens rolle:
 Føre kampagner for kombinationsrejser i samarbejde med erhvervsliv og eventuelt Gate 21.
 Forbedre adgangsforhold og etablere flere cykelstativer ved stationer.
Økonomi:
Investeringer i flere cykelstativer indgår, som investeringsomkostning. Dog er omkostningerne ved at
indarbejde øget kapacitet til parkering af cykler i Furesø Kommune uden yderligere omkostninger.

Furesø Kommune

Borgere
Virksomheder
Movia

Rolle

Udgifter og indtægter

Fører kampagner for
kombinationsrejser.

-500.000 kr.*

Forbedre adgangsforhold og
etablere flere cykelstativer ved
stationer.
Ingen
Fører kampagner for
kombinationsrejser.
Forbedre adgangsforhold og
etablere flere cykelstativer ved
stationer.

Samlet økonomi over levetid

Beregnet til ca. 220 kr./ton i
2020.
-250.000 kr.*
Ikke opgjort

Ikke opgjort

-*

Ingen

-*

Investeringen foretages i
perioden 2021-2025

*Udgiften forventes delt mellem Furesø Kommune, Movia, Gate 21 og andre relevante virksomheder efter intern aftale.

Beregningsforudsætninger:
Kombinationsrejser med hhv. tog/bus i kombination med cykel og tog/bus i kombination med bil udgør 4 % af
transporten i Furesø Kommune. For at opnå den størst mulige CO2-reduktion, skal de 50 % flere
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kombinationsrejser udgøres af en rejse med tog/bus i kombination med cykel. Der foretages 0,09
kombinationsrejser pr. person pr. dag i Furesø Kommune. Skal der foretages 50 % flere kombinationsrejser,
svarer det til ca. 0,05 flere ture pr. person pr. dag. Dette er en stigning på 1.904 flere kombinationsrejser
dagligt i Furesø Kommune, hvilket i alt giver 5.331 ture med kombinationsrejser pr. år.
Ifølge Tabel 11 (TU, 2020) benyttes kombinationsrejser hovedsageligt, når rejselængden er over 50 km. Af den
grund anvendes der ved følgende beregninger en gennemsnitlig rejselængde på 50 km. for kombinationsrejser.
Dermed vil der ved indsatsen tilbagelægges 34,7 mio. køretøjskilometer/år flere kombinationsrejser i Furesø
Kommune med indsatsen. Det antages at kombinationsrejserne erstatter rejser med personbil.
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Indsats 12: Byplanlægning fremmer nærhed til offentlig transport
Tema: Byplanlægning – infrastruktur
Status:
Ikke vedtaget.
Indledning:
Furesø Kommune har mulighed for at planlægge byudvikling ud fra et nærhedsprincip til offentlig transport.
Dette vil skabe et større incitament for borgerne til at benytte offentlig transport i stedet for personbil.
Planlægningen af nye boligområder eller erhverv i Furesø Kommune, efter et nærhedsprincip til offentlig
transport, kan være med til at indfri dele af mobilitetsplanen.
Samtidigt er det væsentligt at få kortlagt, hvor der skal være kollektiv trafik, så det strategisk understøtter
pendlere til og fra job og styrker rekruttering
CO2-effekt:
Byudvikling koncentreret om nærhed til offentlig transport vil have en CO2-effekt på 300 ton CO2 i 2030.
Kommunens rolle:


Følge et nærhedsprincip for byudvikling således eksempelvis et nyt boligområde eller en ny
arbejdsplads med over 100 medarbejdere anlægges maks. 500 m. fra en station.



Samarbejde med Movia om at sikre busruter med fordelagtige kørselstider til og fra boligområder og
arbejdspladser i Kommunen og ind til nærtliggende stationer og centrum.

Partnerskaber:
Movia, erhvervslivet i Furesø Kommune.
Økonomi:
Arbejdsressourcer til planlægningen af et nærhedsprincip og efterlevelsen heraf er påkrævet.
Stationsnærhedsprincippet kan betyde, at stationsfjerne byggegrunde ikke kan udnyttes med potentielle tabte
indtægter til følge for både Furesø Kommune og projektudviklere.

Furesø Kommune
Borgere

Rolle
Fokus på byplanlægning
med nærhedsprincip
Partnerskab med Movia
Ingen

Udgifter og indtægter
Eventuelt tabte
indtægter fra salg af
byggegrunde.
Lavere omkostninger
til transport.

Samlet økonomi over levetid
Ikke opgjort.
Ikke opgjort
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Virksomheder

Ingen

Forsyningsselskaber

Ingen

Eventuelt tabte
indtægter fra salg af
byggegrunde
Ingen

Ikke opgjort
Ingen

Beregningsforudsætninger:
Frem mod 2030 antages Furesø Kommunes befolkning at stige med ligegodt 2.000 personer. Den
gennemsnitlige Furesø borger transporterer sig 6.700 køretøjskilometer (kkm er en enhed inden for
transportsektoren, der angiver antallet af tilbagelagte kilometer for et køretøj)
årligt i bil, svarende til ca. 18 km dagligt. For borgere, der bor stationsnært, vil det være mere attraktivt at
anvende kollektiv trafik og gang/cykel frem for bil. Som en grov approksimation antages det, at borgere, som
bor stationsnært, vil transportere sig 25% mindre i bil end den gennemsnitlige Furesø borger i dag. Samtidigt vil
borgere, der ikke bor stationsnært, transportere sig 10% mere i bil end den gennemsnitlige Furesø borger i dag.
Forudsættes endvidere, at indsatsen vil omfatte 30% af de nye borgere i Furesø Kommune – dvs. at yderligere
600 personer vil leve stationsnært frem mod 2030 – vil indsatsen medføre en reduktion i bilkøretøjsarbejdet på
3 mio. kkm. Forudsættes samtidigt, at ca. 30 % af transportarbejdet udføres med elbiler i 2030 vil indsatsen
medføre en CO2-reduktion på 300 ton CO2.
Der er ikke forudsat emissioner ved elbildrift og anvendelse af kollektiv transport i 2030 grundet fossilfri el på
nationalt niveau.
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Indsats 13: Fremme bæredygtige og aktive transportformer
Tema: Bæredygtig transport – adfærd
Status:
Vedtaget. Indgår i Trafik- og Mobilitetsplan for Furesø Kommune.
Indledning:
Pendlerture i foregår i høj grad med personbiler i Furesø Kommune. På nuværende tidspunkt dækker
personbiltransporten 70 % af pendlerkørslen i Furesø Kommune, kollektiv trafik (bus og tog) 15 % og bløde
transportformer ligeledes 15 % (gå og cykel). Det ville have en stor effekt på CO2 udledningen hvis en stor del af
denne personbiltransport kunne omlægges til kollektiv transport eller bløde transportformer.
CO2 effekt:
CO2-effekten ved indsatsen er 5.700 ton CO2 i 2019 og 3.900 ton CO2 i 2030. Dette er under forudsætning af, at
der for kollektiv transport ikke forekommer en øget CO2-udledning ved flere passagerer, idet kapaciteten ved
eksisterende kollektiv transport antages tilstrækkelig (Mobilitetsplanen, 2021, s.8).
Kommunens rolle:
 Løbende opretholde/forbedre trafikforholdene for bløde trafikanter i Furesø Kommune ved blandt
andet at optimere signalanlæg og øge fremkommeligheden i kommunen.


Opfordre og informere pendlere i kommunen om fordelene ved at benytte bløde trafikformer eller
kollektiv trafik.

Økonomi:
Det vurderes i mobilitetsplanen, at ”Der er stor uudnyttet kapacitet i den kollektive trafik” (s.8), hvorfor der ikke
skal investeres i øget kapacitet for den eksisterende kollektive transport. Indtægter til driften af busser og tog
forventes omvendt at stige, idet antallet af passagerer øges. Finansiering i forbedrede forhold for kollektiv
trafik og bløde trafikanter, gennem blandt andet anlæggelsen af bredere cykelstier i Furesø Kommune, søges
der på nuværende tidspunkt midler til fra Staten (Mobilitetsplanen, 2020, s. 22).

Furesø Kommune

Rolle

Udgifter og indtægter

Informere om fordelene ved
bæredygtige transportformer.

-100.000 kr.

Optimere signalanlæg med fokus
på at styrke forholdene for
gående og cykellister.

-3.000.000 kr.

Opsætte oplysningstavler om
transporttiden ved hhv. cykel og
personbil til og fra eks.

-500.000 kr.

Samlet økonomi over levetid
Angivne omkostninger er
indhentet fra Mobilitetsplanen
2021. Hensigten er at
konkretisere for hvilke indsatser,
investeringerne vil have en
fremmende effekt.
Investeringerne foretages for
perioden 2021-2025.
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København.

Borgere

Ændre adfærd således at
personbilkørsel fravælges til
fordel for at gå, cykle eller
benytte kollektiv transport.

Omkostningen forbundet
med at pendle i personbil
vil typisk være lidt højere
end ved anvendelse af
kollektiv trafik.

Lidt lavere

Virksomheder

Opfordre medarbejdere til at gå,
cykle eller benytte kollektiv trafik
til og fra arbejde.

Ingen

Ingen

*Under forudsætningen, at omkostningen ved 1 kørselskilometer for en benzinbil er 3,20 kr. Beregnet af FDM i sin undersøgelse ”Motor
nr. 8/2018”. Link: https://fdm.dk/alt-om-biler/bilen-hverdagen/braendstof-oekonomi/det-koster-det-koere-din-bil

Årlig omkostning for en pendler: 8,4 km * 230 arbejdsdage * 3,2kr/km = 8.602 kr.
**Prisen for en rejse med rejsekort mellem Værløse st. og Ballerup st. er på 13,2 kr., ifølge Rejseplanen.dk. Ballerup st. er valgt, idet
dette er en af de hyppige rejsedestinationer for Furesø Kommunes pendlere, samt dækker rejselængden næsten den gennemsnitlige
pendlerafstand på 8,4 km, ved at være på 7 km. (Mobilitetsplanen, 2021). Indregnet er dog ikke de varierende omkostninger ved valg af
pendlerkort. Samtidigt forudsættes det, at pendlerne besidder et rejsekort.

Årlig omkostning for en pendler: 13,2 kr.*2 (retur)*230 arbejdsdage = 6072 kr.
*** omkostningerne afskrives og antages at have effekt over en 5 årig periode. Dvs. årlig omkostning på 360.000 kr. for

Furesø Kommune. Holdt op i mod i reduktionen på 3.900 ton CO2 i 2030 fås en CO2-reduktionsomkostning på cirka 90
kr./ton

Beregningsforudsætninger:
På nuværende tidspunkt dækker personbiltransporten 70 % af pendlerkørslen i Furesø Kommune, kollektiv
trafik (bus og tog) 15 % og bløde transportformer ligeledes 15 % (gå og cykel) (TU 2020, Tabel 20). Skal målet
om, at 60 % af alle pendlerture foretages med bæredygtige og aktive transportformer, opnås, kræver det, at
maksimalt 40 % foregår med personbiler i 2030. Dette er en reduktion på 30 procentpoint ift. perioden 20172019. I alt dækker pendlerture 47 % af den samlede kørselsmængde på 274 mio. km/år i Furesø Kommune.
Dette svarer til 129 mio. km/år. Må maksimalt 40 % af de 129 mio. km/år fortsat køres af personbiler, skal 77
mio. kørselskilometer/år fremover foregå enten via kollektiv transport, til fods eller på cykel. Det er i den
forbindelse forudsat at det er pendlerture af gennemsnitlig længde, som flyttes fra personbil til bæredygtige og
aktive transportformer. De resterende 52 mio. kørselskilometer/år må foregå med personbil. Dette er en
reduktion på 38,7 mio. kørselskilometer/år.
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Indsats 14: Fremme gang og cykel på korte distancer
Tema: Bæredygtig transport – adfærd
Status:
Vedtaget. Indgår i Trafik- og Mobilitetsplan for Furesø Kommune.
Indledning:
I Trafik- og Mobilitetsplan for Furesø Kommune indgår en målsætning om at 90 % af alle ture under 4 km.
foretages til fods eller på cykel. Ifølge DTUs Transportvaneundersøgelse for Furesø Kommune tilbagelægges 24
% af turene på mindre end 2 km med personbil og 38 % af turene i intervallet 2-3,9 km. På disse korte ture vil
gang og cykel være et godt alternativ til bilen. Hvis målsætningen skal opfyldes, kræver det, at antallet af kørte
kilometer i bil på de korte afstande reduceres med 69 %.
CO2 effekt:
Indfries målsætningen, om at 90 % af alle ture under 4 km. foretages til fods eller på cykel, vil det medføre en
CO2-reduktion på ca. 300 ton i 2019 og 200 ton i 2030.
Kommunens rolle:
 Informere trafikanter i Furesø Kommune, gennem eksempelvis kampagner, om økonomiske, sociale og
miljømæssige fordele ved at gå eller cykle.


Implementere nudging elementer i trafikken, der fremmer interessen for at gå eller cykle.

Økonomi:
Udgifter forekommer primært i form af gennemførelsen af kampagner, der kan informere om fordelene ved at
gå eller cykle og fremme delecykelordninger. Investeringer i leasing- eller delecykelordninger vil særligt styrke
den private økonomi, hos den ansatte eller borgeren.
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid
Angivne omkostninger er
indhentet fra Mobilitetsplanen
2021. Hensigten er at
konkretisere for hvilke indsatser,
investeringerne vil have en
fremmende effekt.

Adfærdsændrende kampagner for
folkeskoler omhandlende fordelene
ved at gå eller cykle.

-1.000.000 kr.

Gennemfører kampagner, etablere
leasingordninger og sikre adgang til
delecykel-ordninger blandt ansatte.

-250.000 kr.**

Borgere

Gå eller cykle frem for at benytte andre
transportformer.

Årlig gennemsnitlig
besparelse:
+160 kr./år/person*

Årlig gennemsnitlig besparelse:
+160 kr./år/person*

Virksomheder

Leasingordninger for cykler gennem
lønordninger.

-50.000 kr.

Investeringen foretages for
perioden 2021-2025.

Furesø Kommune

Investeringerne foretages for
perioden 2021-2025.
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*Under forudsætningen, at omkostningen ved 1 kørselskilometer for en benzinbil er 3,20 kr. beregnet af FDM i sin undersøgelse
”Motor nr. 8/2018”. Link: https://fdm.dk/alt-om-biler/bilen-hverdagen/braendstof-oekonomi/det-koster-det-koere-din-bil.
Regnestykke: (2,0 mio. km/år*3,2 kr./km)/41.000 = 160 kr./år/person.
** Udgiften forventes delt mellem kommunen, relevante erhvervsvirksomheder eller Gate 21 ved samarbejde efter intern aftale.

Beregningsforudsætninger:
Det fremgår af Tabel 11 (TU, 2020), at den gennemsnitlige borger i Furesø Kommune hver dag tilbagelægger
0,13 ture på mindre end 2 km og 0,18 ture på 2-3,9 km. I alt tilbagelægges 24 % af turene på mindre end 2 km.
med personbil og 38 % af turene i intervallet 2-3,9 km. Skal målsætningen efterleves, må kun 0,03 ture i alt for
de to distancer foretages med personbil. Reduktion er beregnet: I udgangspunktet foretages i alt 0,31 mio. ture
dagligt heraf 0,1 mio. bil. Antallet af ture i bil må maksimalt udgøre 10% svarende til 0,031 mio. dagligt.
Dermed skal antallet af ture i bil reduceres med 69 % fra 0,10 til 0,031 mio. dagligt. Dette svarer til en
reduktion på i alt 2,0 mio. kkm.
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Indsats 15: Reduktion af flytransport (Scope 3 – indgår ikke i det geografiske
regnskab)
Tema: Bæredygtig transport – adfærd og fremkommelighed.
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Flytransport er en af de helt store kilder til CO2 udledning i Furesø Kommune. Borgerne i Furesø Kommune
udleder omkring 36.000 tons CO2 gennem flytransport hvert år. Til sammenligning udgør CO2 udledningen i
Furesø Kommune som geografisk område 174.000 tons i 2019 (ekskl. udenrigs flytransport).
Denne indsats handler om at nudge borgerne i Furesø Kommunen til at reducere deres brug af flytransport.
CO2 udledningen varierer ved forskellige transportmidler og forudsætninger. Det fremgår af figurenden
nedenfor at CO2-udledningen forbundet med hhv. bil, tog og bus er væsentligt lavere end for fly. For
biltransport afhænger udledningen af, hvor mange der rejser sammen.
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CO2-effekt:
1.610 tons CO2. Besparelsen afhænger af, hvilken transportform der skiftes til. Her forudsættes det, at 5 % af
transporten med fly overflyttes til bus eller tog.
Kommunens rolle:


Informationskampagner for at gøre folk bevidste omkring de klimapåvirkninger, som flytransport har.



Kommunen laver partnerskab med Erhvervslivet om at lave flypolitik, fx som del af Klimapartnerskaber

Partnerskaber:
Erhvervslivet i Furesø Kommune.
Økonomi:
Der er regnet på, at der afsættes 150.000 kr. svarende til et kvart årsværk årligt til informationskampagner,
som kan gennemføres af medarbejdere i Furesø Kommune eller med ekstern assistance. Det skal understreges,
at det er forbundet med stor usikkerhed, om den estimerede effekt kan opnås vha. oplysning og kampagner.
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Rolle

Furesø Kommune

Borgere
Virksomheder
Forsyningsselskaber

Oplysningsindsats rettet
mod borgere og eventuelt
virksomheder
Erstatte flyrejser med fx
tog eller busrejser
Erstatte flyrejser med fx
tog eller busrejser
Ingen

Udgifter og indtægter
Kvart årsværk årligt
svarende til 150.000
kr.
I alt 2 årsværk
svarende til 1,2 mio.
kr. frem mod 2030
Ikke belyst
Ikke belyst
Ingen

Samlet økonomi over levetid

90 kr./ton CO2.

Afhænger af den konkrete
destination.
Afhænger af den konkrete
destination.
Ingen

Beregningsforudsætninger
Ifølge Energistyrelsens Energi og CO2 regnskab (2018) udleder borgerne i Furesø Kommune 35.776 tons CO2
hvert år, som er relateret til flytransport. Langt størstedelen vedrører udenrigsluftfart. En 5 procent reduktion
af dette giver en CO2-besparelse på op til 1.890 tons CO2. Størstedelen af flyrejserne antages at vedrøre
ferieophold. CO2-reduktionen vil afhænge af om borgerne ændrer feriedestination, fx til Danmark, eller om de
transporterer sig til feriedestinationen med et andet transportmiddel. Hvis der skiftes fra fly til bus eller tog vil
CO2-udledningen typisk være omkring 85% lavere. Denne antagelse er lagt til grund for beregningen således, at
CO2-reduktionen udgør 1610 tons (1.890 tons CO2 * 85 %).
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Indfrielse af trafik og mobilitetsplanens overordnede mål om at 70 % af alle ture
foregår til fods, på cykel, i den kollektive trafik og samkørsel
Tema: Bæredygtig transport – adfærd og fremkommelighed
Status:
Vedtaget. Indgår i Trafik- og Mobilitetsplan for Furesø Kommune.
Indledning:
Målsætningen omfatter at 70 % af alle ture foregår til fods, på cykel, i den kollektive trafik og samkørsel. Det
svarer til at ture med personbil som fører, der i dag udgør 41 % af det samlede antal ture, skal reduceres til 30
%. Dette kan oversættes til en 27 % reduktion i trafikarbejdet med personbiler. Det er her antaget, at det er
ture af gennemsnitlig længde som flyttes fra personbil til mere bæredygtige transportformer.
Antal køretøjskilometer (kkm er en enhed inden for transportsektoren, der angiver antallet af tilbagelagte
kilometer for et køretøj) med personbil ligger i dag på ca. 274 mio. kkm, og en 27 % reduktion i trafikarbejdet
svarer derfor til en reduktion på 74 mio. kkm
CO2-effekt:
CO2-effekten beregnes til ca. 8.200 ton CO2 i 2030 med 27,5 % elbiler i bilflåden. Beregningen er foretaget
under forudsætning af, at der for kollektiv transport ikke forekommer en øget CO2-udledning ved flere
passagerer, idet kapaciteten ved eksisterende kollektiv transport antages tilstrækkelig (Mobilitetsplanen, 2021,
s.8).
Kommunens rolle:
 Facilitere indsatser som beskrevet i trafik og mobilitetsplanen.
 Målet indfris via en række indsatser som er beskrevet i Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan (se
tabel nedenfor). Der skal derudover afsættes yderligere ca. 8 mio. kr. pr. år til investeringer over en 10
årig periode.
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Omkostning
2021-2025

Indsatser i mobilitetsplan
Der kan opsættes oplysningstavler, der viser, hvor lang transporttiden er i bil og på cykel til
København
Kommunen gennemgår alle signalanlæg for mulige optimeringer, så der undgås unødigt rødt, og at
busser og cyklister prioriteres.
Kommunen vil forbedre cykelkulturen og informere nye tilflyttere og virksomheder om bæredygtige
mobilitetsmuligheder i kommunen.
Kommunen vil arbejde for at understøtte samkørsel gennem støtte til en app., f.eks. ”Nabo go”.
Kommunen vil sammen med Movia og omegnskommunerne udarbejde og implementere en langsigtet
serviceplan for at styrke korridorer og sammenhænge, også på tværs i kommunen, hvor mange,
herunder seniorer har brug for bussen, og for at der sikres god korrespondance mellem de forskellige
buslinjer og S-toget.
Kommunen vil etablere gode adgangsforhold og cykel-gangforbindelser og opsætte cykelstativer ved
trafikknudepunkter i en prioriteret rækkefølge.
Farum station ombygges, så busterminalen bliver mere overskuelig, og der kan etableres flere ppladser for biler.
Der etableres aflåsningsmuligheder, overvågning samt god belysning ved cykelparkering ved
trafikknudepunkter.
Der gennemføres kampagner med fokus på fordelene ved den kollektive trafik: Klima, sundhed, og
reduceret trængsel. Kampagnerne skal udbredes og målrettes til borgere, erhvervsliv og skoleelever.
Det indarbejdes i undervisningen i skolerne.
Der afholdes informationsmøder med borgerne om flextrafik og plustur.
I alt

500.000
3.000.000
100.000
270.000

100.000

250.000
3.125.000
200.000
150.000
50.000
7.745.000

I tillæg til ovenstående igangsættes følgende tiltag:
 En kortlægning hvor erhvervsvirksomhederne involveres med henblik på at understøtte pendlere til at
anvendes den kollektive trafik og kombinationsrejser.
 Partnerskab med erhvervslivet for at øge pendling med kollektiv trafik og kombinationstrafik.
I 2022 gennemføres Furesøs DK2020 Flagskib sammen med virksomhederne om at få flere medarbejdere til at
cykle og gå når de pendler.

Partnerskaber:
Erhverv og Erhvervskontaktudvalget (EKU). Indgå i partnerskabet og projekter om at initiere ansatte til at bruge
kollektiv trafik, cykle eller gå.
Økonomi:
Rolle

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid
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Der allerede afsat udgifter til
investeringer på ca. 1,55 mio.
kr. årligt over 5 år.
Der skal afsættes yderligere
8,5 mio. kr. pr. år til
investeringer i 10 år.

Furesø Kommune

Facilitere indsatser som
beskrevet i trafik- og
mobilitetsstrategi

Ikke brug for ekstra årsværk da
der allerede er afsat årsværk i
Vej, Trafik og Grøn Omstilling.

1220 kr./ton
(beregnet ud fra CO2reduktionseffekt i 2030).

Indtægter i form af bl.a.
sundere borgere (højere
skatteindtægter, lavere
sygefravær, lavere
sundhedsomkostninger) er
ikke estimeret.

Borgere

Ændre adfærd således at
personbilkørsel fravælges til
fordel for at gå, cykle eller
benytte kollektiv transport.

Omkostningen forbundet
med befordring i personbil
vil typisk være lidt højere
end ved anvendelse af
kollektiv trafik.

Lidt lavere omkostninger til
transport

Virksomheder

Opfordre medarbejdere til at gå,
cykle eller benytte kollektiv trafik
til og fra arbejde.

Ingen

Ingen

Beregningsforudsætninger
Årlige udgifter på ca. 10 mio. kr. til at fremme grøn mobilitet medfører en CO2-effekt på 8200 ton i 2030
svarende til en CO2-reduktionsomkostning for Furesø Kommune på ca. 1220 kr./ton. Det skal understreges at
effekten af tiltagene og muligheden for at indfri mobilitetsplanens mål om at 70 % af alle ture foregår til fods,
på cykel, i den kollektive trafik og samkørsel er behæftet med væsentlig usikkerhed.
Trafikstatistik for Furesø Kommune er indhentet fra Transportvaneundersøgelsen af DTU for perioden 20172019 (TU, 2020). I statistikken er antallet af trafikanter i Furesø Kommune angivet som andelen af indbyggere i
Kommunen med en alder på over 6 år. Dermed benyttes antallet på 38.077 indbyggere i Furesø Kommune,
som er antallet over 6 år i år 2020 (Bilag til befolkningsprognose 2020)7.
CO2-effekten for en reduceret personbiltransport i 2019 er bestemt til 0,15 kg/køretøjskilometer og 0,1
kg/køretøjskilometer i 2030, ud fra forudsætningen om, at 1/3 af personbilerne i 2030 kører på el. CO2Furesø Kommune (2020), ”Faktisk udvikling i befolkningstallet fra 2019-2020”, Bilag til befolkningsprognose 2020.
Link: https://www.furesoe.dk/media/8198/faktisk-udvikling-i-befolkningstallet-fra-2019-2020.pdf
7
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udledningen ved togtransport er i 2019 på 0,123 ton/GJ og på 0 ton/GJ i 2030, idet elproduktionen er CO2neutral. Det forudsættes, at 6,6 % af brændslet til busser i 2019 er biobrændsel. Den resterende mængde er
olie, hvilket har en CO2-udledning på 0,075 ton/GJ, hvortil biobrændsel udleder 0 ton/GJ.
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Kapitel 2 Bygninger og produktionsanlæg
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Indsats 16: Energirenovering af kommunale bygninger
Tema: El- og varme
Status:
Vedtaget. Indgår i Facility Management-handlingsplan for Furesø Kommune.
Indledning:
Furesø Kommune har afsat en pulje på ca. 22,5 mio. kr. til energirenoveringer hvert år. Pengene er
lånefinansieret til projekterne og tjener sig ind via de besparelser, der opnås på indkøb af energi. Den
overordnede tilgang til energirenoveringerne er en kombination af vedligehold og besparelser i bygningerne,
således at de bygningsdele og tekniske anlæg, som trænger mest, bliver opgraderet energimæssigt når de
udskiftes. Dette resulterer i en kombination af forskellige tiltag til hver renovering, således at meget rentable
tiltag som udskiftning af LED-lys, bliver kombineret med større tiltag såsom udskiftning af vinduer, døre eller
facadeisolering.
Mange af energiprojekterne har en direkte effekt på indeklimaet og komforten i bygningerne. Det vil brugerne/
borgerne typisk kunne mærke i form af mindre træk, mere jævn varme, bedre lys og mere frisk luft.
CO2 effekt
Med nuværende forsyning opgøres CO2-reduktionseffekten som følge af el og varmebesparelser til ca. 340 tons
CO2 per år.
Effekten vil falde frem mod 2030, i takt med at el- og fjernvarmeforsyningen omstilles til grøn energi.
Økonomi:
Investeringerne er lånefinansieret og projekterne skal derfor skabe en økonomiske besparelse ud over
energibesparelserne. Den typiske økonomiske tilbagebetalingstid på hvert renoveringsprojekt er 20 år. Denne
tilbagebetalingstid vil muligvis blive højere om 5-10 år i takt med at de billigste energirenoveringstiltag er
gennemført.
Rolle

Furesø Kommune

Borgere
Virksomheder
Forsyningsselskaber

Investere i
energibesparende tiltag

Ingen
Ingen

Udgifter og indtægter
Investeringer på ca. 22,5
mio. kr.
Årlige besparelser på
indkøb af energi, ca.1,2
mio. kr.
Ingen
Ingen
Ingen

Samlet økonomi over levetid
Ca. 0 kr./ton
Balancerer efter 19 år (baseret
på erfaringer fra allerede
gennemført projekter).
Ingen
Ingen
Ingen
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Beregningsforudsætninger:
Tidligere analyser har vist at energimidler på 48 mio. kr. afsat i 2019 og 2020 har medført en CO2 reduktion på
725 tons CO2. Effekten omfatter de kommunale renoveringsprojekter i 2019 og 2020. Dette resultat er
normaliseret per år, så hvis 22,5 mio. kr. bliver investeret, vil der opnås en besparelse på (725 ton/48 mio. kr. )
*22,5 mio. kr. =340 tons CO2 per år.
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Indsats 17: Energirenoveringer i boliger
Tema: El- og varme
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Der foretages energirenovering af bygninger primært i forlængelse af den generelle vedligeholdelsesindsats. Ea
Energianalyse har tidligere vurderet, at der nationalt er et samfundsøkonomisk potentiale for
varmebesparelser i tilknytning til energirenoveringer på ca. 7% frem mod 2030 i den eksisterende
bygningsmasse. Det totale boligareal i Furesø Kommune er på ca. 2,1 millioner m2. Derudover kan der ligge et
væsentligt besparelsespotentiale i kraft af intelligent energistyring. Varmebesparelser kan bidrage til omstilling
af fx fjernvarmen, da store varmepumper nemmere integreres i systemer med lave temperaturer i nettet, og
dette kan lettere muliggøres, hvis bygningerne er velisolerede. Frem mod 2030 vil den direkte CO2-effekt af
varmebesparelser være faldende, da varmeforsyningen forventes at blive grønnere (grøn fjernvarme,
udfasning af gas- og oliefyr). Dette tiltag er specifikt rettet imod energibesparelser i husholdninger.
CO2-effekt:
CO2-effekten af 7% varmebesparelser vil ved varmemixet i 2019 have en effekt på 3.100 ton CO2/år, men
effekten kan i 2030 falde til 110 ton CO2/år, hvis Furesø Kommune lykkes med at konvertere naturgas- og
oliefyr til grøn fjernvarme og varmepumper.
Kommunens rolle:
Virkemidler og økonomitræk for kommunen er årsværk til energirådgivning og informationskampagner.
Eksempler på indsatser er fx:
- Rådgivning af borgere i forbindelse med byggesagsbehandling
- Information/kampagner målrettet bygningsejere, hvis bygninger ligger i de dårligere energiklasser, fx
for-enden-af-vejen-arrangementer i grundejerforeninger og via den årlige energimarkedsplads i
samarbejde med nabokommuner.
- Formidle mulighed for at søge tilskud gennem Energistyrelsens Bygningspulje.
- Klimapartner tiltaget med virksomheder, om at fremme energirenoveringer i boliger
- Partnerskaber med boligforeninger og store bygningsejere om at fremme energirenoveringer i
husholdninger.
- Energitjek af boliger ifm. med henvendelse fra borgere, f.eks. gennem en ekstern konsulent.
- Rådgivning og inspiration til klimafamilier.
Partnerskaber:
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Håndværkere, banker/finansielle virksomheder, boligforeninger ejendomsmæglere om systematisk at
reducere energiforbruget og skabe jobs.



Erhvervsliv, Gate21, SparEnergi, EnergiTjenesten, Erhvervshus hovedstaden

Økonomi:
Indsatsen anslås at kræve et ressourcetræk på 1/8 årsværk svarende til 75.000 kr./år.
For varmeforbrugeren vil økonomien afhænge af det konkrete projekt, men som udgangspunkt kan det
forventes, at de fleste borgere og virksomheder vil have fornuftige tilbagebetalingstider på
energibesparelserne såfremt de gennemføres i forbindelse med den generelle bygningsrenovering. Borgere har
mulighed for at få tilskud til energirenoveringer gennem Energistyrelsens Bygningspulje. Der vil ligeledes være
mulighed for at få håndværkerfradrag ved energirenovering.
Rolle
Furesø Kommune

Rådgivning og
informationskampagner

Borgere

Investere i
energibesparende tiltag

Virksomheder
Forsyningsselskaber

Ingen
Ingen

Udgifter og indtægter
1/8 årsværk årligt
svarende til 75.000 kr.
årligt.
Det antages, at den
gennemsnitlige
økonomiske besparelse
over tid som minimum vil
modsvare
investeringsomkostningen.
Ingen
Ingen

Samlet økonomi over levetid
25 kr./ton CO2 i 2019.
700 kr./ton CO2 i 2030.

0 kr./ton CO2

Ingen
Ingen

Beregningsforudsætninger:
7% reduktion i energiforbruget til opvarmning. CO2-effekten er beregnet med forsyningen til opvarmning i dag
(2019) og et scenarie for 2030, hvor Furesø Kommune lykkes med at konvertere naturgas- og oliefyr til grøn
fjernvarme og varmepumper. Det er forudsat, at varmebesparelser fordeler sig ligeligt mellem
opvarmningsformer.
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Indsats 18: Energibesparelser hos virksomheder
Tema: El- og varme.
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Der foretages energirenovering af bygninger primært i forlængelse i den generelle vedligeholdelsesindsats. Ea
Energianalyse har tidligere vurderet, at der nationalt er et samfundsøkonomisk potentiale for
varmebesparelser i tilknytning til energirenoveringer på ca. 7% frem mod 2030 i den eksisterende
bygningsmasse. Derudover kan der ligge et væsentligt besparelsespotentiale i kraft af intelligent energistyring.
Varmebesparelser kan bidrage til omstilling af fx fjernvarmen, da store varmepumper nemmere integreres i
systemer med lave temperaturer i nettet, og dette kan lettere muliggøres, hvis bygningerne er velisolerede.
Frem mod 2030 vil den direkte CO2-effekt af varmebesparelser være faldende, da varmeforsyningen forventes
at blive grønnere (grøn fjernvarme, udfasning af gas- og oliefyr). Indsats 11 omhandler vejledning og rådgivning
af virksomheder i Furesø Kommune om tiltag indenfor energibesparelser og energieffektivisering. Nyeste BBRdata viser, at der i Furesø Kommune er ca. 522.000 m2 opvarmet bygningsareal til service og erhverv.
Kommunen har mulighed for at videregive information i forbindelse med myndighedsbehandling af
byggeansøgninger. Dette kan kombineres med partnerskaber med virksomheder.
CO2-effekt:
CO2-effekten af 7% varmebesparelser vil ved forsyningen til opvarmning i 2019 have en effekt på 720 ton
CO2/år, men effekten kan i 2030 falde til 70 ton CO2/år, hvis Furesø Kommune lykkes med at konvertere
naturgas- og oliefyr til grøn fjernvarme og varmepumper.
Bemærkninger:
Effekten er afhængig af, hvor hurtigt den grønne omstilling på forsyningssiden vil ske.
Kommunens rolle:


Understøtte Furesø Erhvervsforening og Furesø INDUSTRI i deres tiltag Klimapartner, og herigennem
informere virksomheder og forretninger om, hvordan de kan reducere deres el- og varmeforbrug, og
om muligheden for at søge tilskud gennem Energistyrelsens Erhvervspulje til energispareprojekter.

Partnerskaber:
EKU, Klimapartnerskaber
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Økonomi:
Omkostninger og gevinster ved denne indsats vedrører primært virksomheder, forretninger og serviceerhverv.
Furesøs Kommunes omkostninger til rådgivning/partnerskaber estimeres til 1/8 årsværk årligt svarende til
75.000 kr. årligt. Kombineres med indsats for energibesparelser hos husholdninger

Furesø Kommune
Borgere

Rolle
Partnerskab med
virksomheder og
informationskampagner
Ingen

Virksomheder

Investere i
energibesparende tiltag

Forsyningsselskaber

Ingen

Udgifter og indtægter
1/8 årsværk årligt
svarende til 75.000 kr.
årligt.
Ingen
Det antages, at den
gennemsnitlige
økonomiske besparelse
over tid som minimum
vil modsvare vil gå i nul
med
investeringsomkostnin
gen eller blive større.
Ingen

Samlet økonomi over levetid
100 kr./ton CO2 i 2019.
1100 kr./ton CO2 i 2030.
Ingen

0 kr./ton CO2

Ingen

51

Indsats 19: Solceller på kommunens tage
Tema: El og varme.
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Etablering af solceller på Furesø Kommunes tage skal fremme den lokale elproduktion i kommunen. I følgende
indsats beregnes effekten ved installationen af 5 MW solceller, svarende til et tagareal på 27.500 m2, på
kommunens tage. Tidligere analyse fra DTU/Cenergia peger på et totalt potentiale på 9,1 MW, mens der
undersøgt konkrete projekter i Furesø Kommune med en kapacitet på 1,1 MW. Denne indsats forudsætter, at
man ligger nogenlunde midt imellem. Baggrunden herfor er at sikre, at Furesø Kommune efterlever nationale
krav om CO2-neutralitet og kan medvirke lokalt til, at Danmark forsynes af 100 % grøn el i 2030.
CO2-effekt:
CO2-faktoren for importeret el ligger på 315 kg/MWh i 2019 og antages at falde til 0 kg/MWh i 2030.
Dette giver en væsentlig kortfattet CO2-reduktion på 1.500 ton i 2019, der indtil 2030 gradvist vil falde til 0 ton.
Kommunens rolle:


Oprettelse af forsyningsselskab til at sælge strømmen fra solceller.



Finansiering af solceller på kommunens tage.



Undersøge mulighed for at etablere solcelleanlæg i forbindelse med enten renovering af eksisterende
kommunale bygninger eller ved potentielt nybyggeri.
o evt. indtænke synergi med andre optimeringsløsninger af kommunens tage såsom grønne tage
til forbedret afledning af regnvand.



Undersøge dispensationsmulighederne for kommunen til at spare på elafgifter ved egenproduktion af
el fra et solcelleanlæg.

Økonomi:
Investeringen i et solcelleanlæg afhænger af typen. Anlæg på bygninger ligger i spændet på 5.000 – 12.000 kr.
pr. kWp afhængigt af størrelse, og hvor velegnet taget er til solceller. En tredje løsning er et markanlæg med en
omkostning på 3.500 kr./kWp. Dog er markanlæg grundet dets æstetiske udtryk ikke en relevant løsning for
Furesø Kommune.
Vælges et erhvervsanlæg vil investeringen i 5 MW solcellekapacitet anlæg have en investeringsomkostning på
omkring til 30-40 mio. kr. ekskl. moms. Over anlæggets levetid vil det producere el til en omkostning på ned
mod 40 øre/kWh under antagelse af en rente på 3 %.
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Anlæggene dimensioneres dog normalvis med henblik på, at de kan levere el til eget forbrug, hvorved
kommunen sparer køb af markedsel, nettariffer og evt. afgifter. Besparelsen ved eget forbrug gælder dog kun
den andel af den producerede elektricitet, som egenproducenten kan forbruge øjeblikkeligt. Hvor meget el, der
kan forbruges øjeblikkeligt, afhænger af den konkrete bygnings forbrugsmønstre.
Besparelsen af elafgifter, som udgør 89 øre/kWh, dækker over en betydelig indirekte støtte til solcelleanlæg.
For at undgå dette indeholder elforsyningsloven krav om, at kommunal elforsyningsvirksomhed skal udskilles i
et selvstændigt selskab. Dette betyder, at kommunerne som udgangspunkt ikke kan producere elektricitet til
eget forbrug og dermed blive fritaget for betaling af elafgift. Der er dog dispensationsmuligheder, som giver
kommunerne lov til at dække eget forbrug fra anlæg, hvis de for eksempel er opsat i forbindelse med nybyggeri
eller større renoveringer, hvor solcelleanlægget etableres for at overholde energirammen.
For solcelleanlæg, hvor besparelser på elafgifter er mulige at få dispensation for, er den simple
tilbagebetalingstid omkring 12 år, hvorimod anlæg uden besparelser på elafgifter kan have en
tilbagebetalingstid på 25 år.
I nogle tilfælde kan det være relevant at etablere et batteri i tilknytning til solcelleanlægget, fordi det giver
mulighed for at dække en større del af eget forbrug. Batteriløsningerne er særligt relevante for de bygninger
(nybyggeri og renovering), som opnår elafgiftsbesparelse, fordi der her er meget stor forskel på værdien af
egetforbrug og afsætning til elmarkedet. Det skal dog bemærkes, at batteriløsninger er dyre, og
samfundsøkonomien er udfordret.
Rolle

Furesø Kommune

Borgere
Virksomheder
Forsyningsselskaber

Investere i nye
solcelleanlæg på
kommunens tage samt
planlægning og
facilitering.

Ingen
Ingen
Ingen

Udgifter og indtægter
Udgifter og indtægter i
projekterne vil formentligt
balancere. Solceller i
forbindelse med nybygger
og renoveringer til have
bedre økonomi.
Vil kræve cirka et 1
årsværk over 8 år, dvs.
75.000 kr. per år.
Ingen
Ingen
Ingen

Samlet økonomi over levetid

Ca. 0 kr./ton CO2

Ingen
Ingen
Ingen
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Indsats 20: Understøttelse af solcelleudbygning hos borgere og virksomheder
Tema: El- og varme.
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Tiltaget forudsætter, at der opsættes solceller på 2% af tagarealet i Furesø Kommune svarende til, at der
opsættes en solcellekapacitet på 7,6 MW. Økonomien i store solcelleanlæg er typisk væsentlig bedre end på
mindre husstandsanlæg, fordi de store anlæg er billigere i indkøb og installation. En stor del af de økonomiske
besparelser fra solcelleanlæg kommer fra sparede elafgifter og nettariffer.
CO2-effekt:
CO2-effekten beregnes til ca. 2.300 ton CO2 i 2019.
Effekten vil aftage i takt med omstillingen til grøn strøm i det nationale elsystem og i 2030 forventes effekten at
være nul eller tæt på nul. Selvom solceller beregningsmæssigt ikke forventes at have en effekt på Furesø
Kommunens CO2-regnskab i 2030, vil opsætningen af solceller bidrage til den grønne omstilling af
elforsyningen, som er helt nødvendig for at Danmark kan indfri sine klimamål i 2030.
Kommunens rolle:




Facilitere projekter hos lokale bygningsejere og boligforeninger med store tagflader og facader.
Sikre at lokalplaner ikke står i vejen for opsætning af solceller med mindre, der er væsentlige æstetiske
forhold, som taler imod.
Arbejdet med at fremme solceller kan eventuelt forankres i en egentlig solcellestrategi.

Partnerskaber:
Fem geografiske erhvervsområder, EKU, klimapartnerprojektet, grundejerforeninger, boligselskaber og
eksterne konsulenthuse.
Økonomi:
Kommunen bidrager med vidensdeling og tilbyder rådgivning omkring implementeringen af solceller på
tagarealer. Indsatsen skønnes at have et omfang svarende til et 2/3 årsværk årligt, dvs. 400.000 kr.
Investeringsomkostningen i solcelleanlæggene anslås til 41 millioner kr. under forudsætning af, at solcellerne
primært opsættes på store tagflader, f.eks. på erhvervstage eller større beboelsesejendomme.
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Furesø Kommune

Rolle
Rådgivning og
vidensdeling indenfor
implementering af
solceller på tagarealer.

Borgere

Opsætte solceller

Virksomheder
Forsyningsselskaber

Opsætte solceller
Ingen

Udgifter og indtægter
2/3 årsværk til Plan og Byg,
CEKEA og kommunikation
Investeringsomkostningen
er antaget at have en
maksimal tilbagebetalingstid
på 15 år -25 år.
Se ovenfor
Ingen

Samlet økonomi over levetid
175 kr./ton CO2 i dag.
Stigende over tid i takt med at
CO2-fortrængning bliver
mindre.
0 kr./ton CO2
Se ovenfor
Ingen

Beregningsforudsætninger:
I Furesø Kommune er der ca. 2,12 mio. m2 bebygget areal (2,12 km2). Det skønnes, at tagarealet er cirka lige så
stort som det bebyggede areal og endvidere, at solcellerne yder 180 W/m2.
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Indsats 21: Renovering frem for nybyg
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Furesø Kommune ønsker at fremme energirenovering af eksisterende bygninger på bekostning af nybyg. Dette
er med henblik på at reducere materialeforbrug af hensyn til klimaet, da analyser viser, at det et i
livscyklusperspektiv medfører lavere drivhusgasudledninger at energirenovere frem for at bygge nyt.
CO2 effekt:
CO2-effekten i 2030 kan groft estimeres til 230 ton. Dette forudsætter, at andelen af den eksisterende
bygningsmasse, som årligt erstattes af nybyg, kan reduceres fra 0,5 % til 0,25 %. I stedet antages disse bygninger
at gennemgå en gennemgribende energirenovering.
Størstedelen af CO2-gevinsten vil ikke blive afspejlet i Furesø Kommunes energi og klimaregnskab, fordi den
relaterer sig til produktion af byggematerialer.
Kommunens rolle:


Katalog over klimavenlige materialer LCA



Kommunikere eksempler fra gode renoveringer, tilbygninger, udskiftning af vinduer, efterisolering mv.



Ekstern vejledning og anbefalinger præsenteres på dialogmøder

Partnerskaber:
Samarbejde med byggesagsbehandlere, håndværkere og ejendomsmæglere

Økonomi:
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Furesø Kommune

Borgere

Virksomheder

Forsyningsselskaber

Meromkostning over
levetid

Rolle

Udgifter og indtægter

Vejlede, oplyse og
facilitere.

1 årsværk årligt i
byggesagsbehandling plus
1/4 årsværk til
kommunikation. Ressourcer
til konsulentbistand: 0,5
mio. årligt

Gennemføre
renoveringer frem for
at bygge nyt
Gennemføre
renoveringer frem for
at bygge nyt

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Afhængig af konkrete
tiltag.

Ingen

Ikke relevant

Ikke relevant

5400 kr./ton.

Beregningsforudsætninger:
Rambøll har i 2020 gennemført en sammenligning af de klimamæssige og totaløkonomiske konsekvenser ved
forskellige renoveringsløsninger hhv. nedrivning/nybyggeri8. Analysen er gennemført for 16 cases indenfor
forskellige bygningstyper.
Analysen demonstrerer, at renoveringsløsningerne over en 50-årig tidshorisont har en lavere klimaeffekt. Som
figuren nedenfor viser, er der stor spredning mellem de forskellige løsninger, men generelt ligger renovering
lavere (omkring 5 kg CO2-ækv/m2/år) end nybyggeri (omkring 9 kg CO2-ækv/m2). For nybyggeri har

”ANALYSE AF CO2- UDLEDNING OG TOTALØKONOMI I RENOVERING OG NYBYG”, Rambøll, 2020.
https://www.renoveringpaadagsordenen.dk/wp-content/uploads/2020/10/Komparativ-analyse-af-CO2udledning-ogtotaloekonomi-i-renovering-og-nybyg-3.pdf
8
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materialevalget stor betydning, således er klimapåvirkningen fra træbaseret byggeri lavere end i bygninger af
stål, beton og teglbyggeri.

(enhederne er ikke angivet rigtigt på figuren, det er klimapåvirkningen i kg CO2-ækv/m2/år som fremgår af yaksen).
Det samlede opvarmede areal i Furesø Kommune udgør 2.825.000 m2. Som en grov forudsætning, antages det,
at 0,5 % af arealet i udgangspunktet hvert år rives ned og erstattes med nybyggeri. Frem mod 2030 vil ca. 4 % af
den nuværende bygningsmasse – dvs. 113.000 m2 - således blive erstattet af nybyggeri. Antages en
klimapåvirkning på 9 kg CO2/m2 for nybyg resulterer det i en CO2-udledning på 1020 ton. Hvis Furesø Kommunen
kan sikre, at halvdelen af nedrivningerne i stedet gennemgår en energirenovering, opnås en besparelse på: 50 %
* 113.000 m2 * (9 kg CO2/m2 – 5 kg CO2/m2) = 230 ton.
Det skal bemærkes, at CO2-reduktionen er fordelt ud over bygningens levetid. Da CO2-reduktionen primært
knytter sig til opførelsen af bygningen vil CO2-reduktionen reelt set være større på kort sigt.
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Indsats 22: CO2-krav til nybyggeri
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
I marts 2021 blev der indgået en aftale i folketinget om en national strategi for bæredygtigt byggeri.
Aftalen fastlægger at nybyggeri fremadrettet skal overholde specifikke krav til CO2-udledning (målt i årlige CO2ækvivalenter per kvadratmeter) baseret på en livscyklusanalysebetragtning, dvs. omfattende udledninger fra
både opførelse, drift og nedrivning af bygningen. Kravene skærpes over tid. Der indføres samtidigt en frivillig
CO2-klasse, med et udledningskrav der ligger en tredjedel under de generelle krav.
Tiltaget forudsætter en lovændring og vil dernæst indebære, at Furesø Kommune i kommende lokalplaner,
stiller krav om at nybyggeri skal opføres i overensstemmelse med den frivillige CO2-klasse. I planlovens paragraf
15 – lokalplankataloget – har man i dag ikke medtaget klima og miljø på listen over de emner, som
lokalpolitikerne kan stille krav til i lokalplanerne.
En analyse fra SBi/Build fra 2020 viser, at set over en 50-årig periode, er klimapåvirkningen fra nye bygningens
materialer typisk er 2-4 gange højere end påvirkningerne fra driftsenergiforbruget. Når driftsenergien fylder så
forholdsvis lidt skyldes det, at analysen antager en stigende andel vedvarende energi i energiforsyningen over
tid.
CO2 effekt:
Tiltaget estimeres at medføre en CO2-reduktion på 544 ton/år, som primært ligger indenfor scope 3. Det skal
bemærkes, at den beregnede CO2-reduktion er fordelt ud over bygningens levetid

Kommunens rolle:


Arbejde for at klima og miljø kommer på listen over de emner, som lokalpolitikere kan stille krav til i
lokalplanerne



Stille krav om at al nybyggeri opfylder krav i kommende frivillig CO2-klasse

Økonomi:
Rolle
Furesø Kommune

Stille skærpede krav til
nybyggeris CO2-udledning

Udgifter og indtægter
Højere omkostninger
til sagsbehandling
svarende til 1/8
årsværk årligt.

Samlet økonomi over levetid
138 kr./ton
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Borgere

Virksomheder
Forsyningsselskaber

Opføre nybyggeri i
overensstemmelse med
CO2-krav

Opføre nybyggeri i
overensstemmelse med
CO2-krav
Ikke relevant

Eventuelt højere
omkostninger til at
opføre nybyggeri.
Meromkostning vil
bl.a. afhænge af
kommende grøn
afgiftsreform.

Ikke belyst

Se ovenfor

Ikke belyst

Ikke relevant

Ikke relevant

Bemærkninger:
CO2-kravene til nybyggeri vil ifølge den politiske aftale blive skærpet over tid. I 2029 lægger aftalen op til at
kravet skal være 7,5 kg CO2-ækv/m2, sammenholdt med 5,0 kg CO2-ækv/m2 for den frivillige klasse. Ved at
stille krav om at nybyggeri skal opføres i overensstemmelse med den frivillige klasse, skønnes der derfor at
kunne spares 2,5 kg CO2-ækv/m2. Da varmeforsyningen antages at være baseret næsten udelukkende på
vedvarende energikilder, når vi nærmer os 2030, vurderes CO2-reduktionen primært at være knyttet til
bygningernes opførelse og materialeforbrug. Derfor ligger reduktionen indenfor det område, som i DK2020 regi
kaldes scope 3.
Som konsekvens af befolkningsstigningen i Furesø Kommune forventes, det i DK2020 analyserne at det
opvarmede areal øges med ca. 161.000 m2 frem mod 2030. Det svarer til en forøgelse af det opvarmede areal
med ca. 5,7 %. Frem mod 2030 det desuden at ca. 2 % af den nuværende bygningsmasse – dvs. 56.500 m2 således blive erstattet af nybyggeri og andre 56.500 at blive gennemrenoveret (jf. indsats 33 Energirenovering
– Livscyklusanalyser (LCA) som kriterium i byggesager). Samlet estimeres nybyggeriet at udgøre 217.500 m2
(161.000 m2 + 56.500 m2) frem mod 2030, hvilket giver en CO2-reduktion på 544 ton/år. Beregningen
forudsætter, at der stilles skærperede CO2-krav til al nybyggeri. Det skal desuden bemærkes, at CO2reduktionen er fordelt ud over bygningens levetid. Da CO2-reduktionen primært knytter sig til opførelsen af
bygningen, vil CO2-reduktionen reelt set være større på kort sigt.
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Kapitel 3. Energi og varmeforsyning
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Indsats 23: Skabe rammerne for CO2-neutral fjernvarmeforsyning
Tema: El- og varme.
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Udbygning af fjernvarmen i Furesø Kommune vil skabe et behov for udvidelse af
fjernvarmeforsyningskapaciteten. Hvis både indsats 12 og 13 gennemføres, vil det resultere i en fordobling af
selve fjernvarmeforbruget. Dette vil skabe et yderligere behov for kapacitet til bæredygtig
fjernvarmeproduktion, hvilket f.eks. kunne være yderligere varmepumpekapacitet, varmelagre og
elkedelkapacitet.
CO2-effekt:
Udfasning af gas- og olie i den eksisterende fjernvarmeforsyning, således at varmeforsyning alene er baseret på
grønne energikilder og affaldsvarme medfører en CO2-reduktion på cirka 20.100 ton CO2.
Kommunens rolle:


Kommunens rolle er at facilitere de rette rammevilkår for udbygningen af fjernvarmeforsyningen i
samarbejde med Kommunens fjernvarmeleverandører.



Samarbejde med fjernvarmeselskaberne om at undersøge, kortlægge og identificere mulige lokale VEkilder



Planlægningsarbejde til de nødvendige udvidelser i fjernvarmeforsyningskapacitet, dette kunne f.eks.
være arealudpegninger og sagsbehandling.

Partnerskaber:
Vestforbrænding og Vestforbrændings ejerkommuner
Økonomi:
Det yderligere fjernvarmeforbrug som resultat af udbygning ville kunne dækkes med en storskala varmepumpe
af samme kapacitet som den eksisterende 16 MW varmepumpe, som Farum Fjernvarme har etableret. Dette
anlæg er blevet finansieret gennem et kommunegaranteret lån fra Furesø Kommune og henlagte midler fra
Farum Fjernvarme. Med de seneste ændringer i de økonomiske rammer for varmeområdet – bl.a. de kraftige
nedsættelser af elvarmeafgiften – vurderes fjernvarme fra varmepumper at være konkurrencedygtig med
naturgas- og affaldskraftvarme.
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Rolle

Furesø Kommune

Borgere
Virksomheder
Forsyningsselskaber
(Fjernvarme)

Facilitatorrolle i samarbejde
med forsyningsselskaber
Ingen
Ingen
Udførelse og planlægning af
udbygning af
fjernvarmeforsyningskapacit
et

Udgifter og indtægter
Øget ressourcetræk i
forhold til
planlægning/sagsbehandl
ing svarende til 1/8
årsværk (75.000 kr.)
Ingen
Ingen
Investeringsomkostning i
varmepumpekapacitet.
Opvejes af besparelser
på brændsler og afgifter.

Samlet økonomi over levetid

5 kr./ton

Ingen
Ingen
Uændret eller bedre

Beregningsforudsætninger:
Fjernvarmeudbygning fra indsats 12 og 13 giver et yderligere fjernvarmeforbrug på omkring 400 TJ.
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Indsats 24: Varmeplan - Konvertering af grønne områder til fjernvarme
Tema: El- og varme.
Farum Fjernvarme, Vestforbrænding og Furesø Kommune har som mål at understøtte den grønne omstilling og
vil derfor medvirke til at udbrede fjernvarmen, hvor dette er samfundsøkonomisk attraktivt. Varmeplanen har
identificeret ”grønne” områder, som med fordel kan konverteres fra naturgas til fjernvarme. Disse områder
drejer sig om 5.130 bygninger i alt i både Farum, Værløse, Hareskovby og dele af Jonstrup. Denne indsats
vurderer effekten af at konvertere alle disse områder.
Status:
Indgår i Varmeplan for Furesø Kommune.
CO2-effekt:
Konverteres samtlige ”grønne områder” til fjernvarme, opnås en CO-reduktion på 15.900 ton i 2030. Det er
antaget, at det yderligere fjernvarmeforbrug er CO2-neutralt, samt at der kan opnås en tilslutningsandel på 70
%.
Kommunens rolle:
Myndighed for udbygningen af fjernvarmenettet i samarbejde med kommunens fjernvarmeleverandører.
Oplyse borgerne om de samfundsøkonomiske og klimamæssige fordele ved at konvertere fra gas- eller oliefyr
til fjernvarme bl.a. med Klimafamilier, på den årlige energimarkedsplads og andre klima- og
miljøarrangementer.
Bidrage til informationsindsatser i forbindelse med de konkrete fjernvarmeprojekter.
Tilslutte kommunale bygninger til fjernvarmen, hvor det er muligt.
Partnerskaber:
Vestforbrænding, Værløse Varmeværk og Farum Fjernvarme
Økonomi:
Udbygningen af fjernvarmenettet forestås af fjernvarmeselskaberne eventuelt finansieret med
kommunegaranti. Bygningsejerne vil typisk få en lidt lavere varmeregning ved at konvertere til fjernvarme.

Furesø Kommune

Rolle

Indtægter og udgifter

Samlet økonomi over levetid

Myndighed og partnerskab med
kommunes
fjernvarmeleverandører. Facilitere

Øget ressourcetræk i
forhold til sagsbehandling
svarende til 0,4 årsværk

15 kr./ton CO2.
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konvertering fra gasfyr til
fjernvarme gennem oplysning.

årligt. Svarende til
240.000 kr. årligt

Borgere

Ingen.

Typisk lidt forbedret
brugerøkonomi ved
konvertering af gasfyr til
fjernvarme på 100-200 kr.
per år.

<0 kr./ton CO2

Virksomheder

Ingen.

Se ovenfor.

Se ovenfor.

Forsyningsselskaber

Udførelse og planlægning af
udbygning af fjernvarmenettet.

Investering i
fjernvarmenet og ny
kapacitet, dette afskrives
gennem fjernvarmeprisen
over tid.

0 kr./ton CO2.
Fjernvarmeselskabernes
økonomi antages at hvile i
sig selv.

Eksempel på brugerøkonomien ved fjernvarme i et parcelhuskvarter er vist i
nedenstående figur. Det ses, at fjernvarme typisk giver den billigste
brugerøkonomi, men den er forholdsvis tæt på naturgas.
Brugerøkonomi

Bemærkninger:
Brugerøkonomien er vist eksklusive tilskud fra bygningspuljen og fjernvarmepuljen. Det er antaget, at 15.900
tons CO2 fra naturgasfyr og oliefyr bliver fortrængt ved konvertering til CO2-neutral fjernvarme. Beregningen
forudsætter en tilslutningsprocent på 70% af de grønne områder. Den fulde effekt, ved 100% tilslutning i de
grønne områder, er 22.700 tons CO2.
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Indsats 25: Varmeplan – konvertere ”gule” og ”røde” områder til fjernvarme eller
varmepumper
Tema: El- og varme.
Denne indsats vurderer effekten af at sikre en fossilfri varmeforsyning til de borgere og virksomheder, der
hverken ligger i varmeplanens ”grønne” områder eller har fjernvarme i dag.
I varmeplanens ”røde” områder, kan eldrevne varmepumper erstatte naturgas- og oliefyr og derigennem sikre
en fossilfri varmeforsyning. I varmeplanens ”gule” områder skal det afklares, om fjernvarme eller individuelle
varmepumper er den mest attraktive løsning. Endelig er der behov for at sikre fuld tilslutning til fjernvarmen i
de eksisterende fjernvarmeområder.
De ”gule” områder omfatter 1.040 bygninger i alt i Kirke Værløse, et delområde i Jonstrup, Farum og Værløse.
CO2-udledningen fra naturgas- og oliefyr i de ”gule” områder ligger i alt på ca. 3.800 tons årligt. Udledningen fra
bygningerne i de ”røde” områder og fra fossile fyr i de eksisterende fjernvarmeområder udgør i alt ca. 2.600
tons.
Status:
Indgår i Varmeplan for Furesø Kommune.
CO2-effekt:
Olie- og naturgasopvarmede bygninger i de relevante områder giver anledning til en CO2-udledning på i alt ca.
6.400 ton. Det vurderes vanskeligt at indfri det fulde potentiale inden 2030, da borgere med velfungerende
gasfyr formentligt vil være tilbageholdende med at investere i en ny varmeløsning. Konverteres 70 % af
bygningerne til enten fjernvarme eller varmepumper opnås en CO2-reduktion på 4500 ton. Det er antaget, at
yderligere fjernvarmeforbrug er baseret på en CO2-neutral forsyning, og at eldrevne varmepumper forsynes
med grøn strøm.
Kommunens rolle:
• Myndighed for udbygningen af fjernvarmenettet i samarbejde med kommunens
fjernvarmeleverandører.
• Oplyse borgerne og virksomheder om de miljømæssige og økonomiske fordele ved konvertering fra
olie- og naturgasfyr til fjernvarme og varmepumper, herunder fx åbent hus-arrangementer, hvor
borgere kan udveksle viden og erfaringer, via den årlige energimarkedsplads i samarbejde med
nabokommuner og Furesøs egne miljø og eller klimaarrangementer. Bidrage til informationsindsatser i
forbindelse med de konkrete fjernvarmeprojekter.
• Formidle statslige tilskud som tilskud til varmepumper gennem Energistyrelsens Bygningspulje.
Virksomheder kan søge tilskud gennem Energistyrelsens Erhvervspulje til energispareprojekter
herunder varmepumper. Dette formidles med Klimapartner.
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•
•

Konvertere kommunale bygninger til fjernvarme eller varmepumper afhængigt af bygningernes
beliggenhed.
Samarbejde med boligforeninger omkring at udbrede og etablere varmepumper, fx som
klyngeløsninger, hvor flere bygninger forsynes fra én større varmepumpe.

Effekt [ton CO2] i 2030:
4500 tons
Partnerskaber:
Vestforbrænding, Værløse Varmeværk og Farum Fjernvarme, de fem fysiske virksomhedsområder,
Klimapartner, grundejerforeninger og boligselskaber.
Økonomi:
Udbygningen af fjernvarmenettet forestås af fjernvarmeselskaberne eventuelt finansieret med
kommunegaranti. Bygningsejerne vil typisk have en lidt lavere eller uændret varmeregning, hvis de konverterer
til fjernvarme eller varmepumper.
Investeringerne i varmepumper (ca. 100.000 kr. for investering i en luft-vand varmepumpe for et typisk
enfamiliehus) forestås af borgerne. Borgere har mulighed for at få tilskud til varmepumpe gennem
Energistyrelsens Bygningspulje.
Rolle

Indtægter og udgifter

Samlet økonomi over levetid

Furesø Kommune

Myndighed og partnerskab med
kommunes fjernvarmeleverandører.
Oplysningskampagner omkring
fjernvarme og varmepumper.
Facilitere samarbejde i
boligforeninger vedrørende
varmepumpe klyngeløsninger

Øget ressourcetræk i forhold til
sagsbehandling svarende 1/8
årsværk årligt eller 75.000 kr.

15 kr./ton CO2

Borgere

Konvertere til fjernvarme eller
varmepumper.

Uændret eller lidt forbedret
brugerøkonomi over tid med
nuværende rammer.

0 kr./ton CO2

Virksomheder

Ingen.

Se ovenfor.

Se ovenfor.

Forsyningsselskaber

Udførelse og planlægning af
udbygning af fjernvarmenettet.

Investering i fjernvarmenet og ny
kapacitet, dette afskrives
gennem fjernvarmeprisen over
tid.

0 kr./ton CO2.
Fjernvarmeselskabernes økonomi
antages at hvile i sig selv.
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Brugerøkonomi:

Bemærkninger:
Brugerøkonomien er vist eksklusive tilskud fra bygningspuljen og fjernvarmepuljen. Det er antaget, at 4.500
tons CO2 fra naturgasfyr og oliefyr bliver fortrængt ved konvertering til CO2-neutral fjernvarme eller
varmepumper. Beregningen forudsætter at 70% gas- og oliefyrene konverteres. Den fulde effekt, ved 100%
konvertering er 6.400 tons CO2.
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Indsats 26: Udfasning af de sidste olie- og gasfyr
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Farum Fjernvarme, Vestforbrænding og Værløse Varmeværk har som mål at understøtte den grønne omstilling
og vil derfor medvirke til at udbrede fjernvarmen, hvor dette er samfundsøkonomisk attraktivt. Denne indsats
vurderer effekten af at konvertere de sidste olie- og gasfyr til fjernvarme eller varmepumper, fx ved at opnå en
tilslutningsprocent på tæt på 100 % i nye og eksisterende fjernvarmeområder og understøtte udbredelsen af
varmepumper i de dele af kommunen som ikke tilbydes fjernvarme
CO2 effekt:
CO2-reduktion på 11.100 ton CO2 i 2030.
Kommunens rolle:


Myndighed for udbygningen af fjernvarmenettet i samarbejde med Kommunens
fjernvarmeleverandører.



Oplyse borgerne om de samfundsøkonomiske og klimamæssige fordele ved at konvertere fra gas- eller
oliefyr til fjernvarme eller varmepumper.

Partnerskaber:
Vestforbrænding, Værløse Varmeværk og Farum Fjernvarme
Økonomi:
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Furesø Kommune

Borgere
Virksomheder

Forsyningsselskaber

Meromkostning over
levetid

Rolle

Udgifter og indtægter

Styrker
informationsindsats
omkring fjernvarme

1 årsværk over 8 år
svarende til 75.000 kr. årligt

10 kr./ton

Konvertere til
fjernvarme
Konvertere til
fjernvarme

Omtrent uændret

Cirka. 0

Omtrent uændret

Cirka 0

Udvide
fjernvarmeforsyning,
samarbejde med
kommune om
informationsindsats

Ikke relevant

Ikke relevant

Bemærkninger:
Det er antaget, at det nye forbrug ved udbygning vil blive forsynet af bæredygtige energikilder.
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Indsats 27: Etablering af CO2-lagring (CCS) på Vestforbrænding
Tema: El- og varme.
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Omtrent en tredjedel af fjernvarmeforbruget i Furesø Kommune forsynes fra Vestforbrændings
affaldskraftvarmeanlæg, som udover at levere fjernvarme også producerer el, som indgår i Furesø Kommunens
energiregnskab. Med henblik på at sikre en CO2-neutral fjernvarmeforsyning undersøger Vestforbrænding
mulighederne for at etablere CO2-lagring (CCS) i tilknytning til affaldsforbrændingsanlæggene. Vestforbrænding
er bl.a. gået sammen med Hovedstadens og Storkøbenhavns største forsyningsselskaber om at fange 3 mio.
tons CO2 om året. Det sker i klyngesamarbejdet C4 – Carbon Capture Copenhagen. Det skal bemærkes, at CCS
en forholdsvist umoden teknologi, som indebærer betydelige meromkostninger. Derfor et det fortsat usikkert,
hvilken rolle den kommer til at spille i den fremtidige energiforsyning.
Denne indsats forudsætter, at Vestforbrændings affaldskraftvarmekapacitet påmonteres CCS-teknologi på den
fulde kapacitet. Indsatsen kan ligeledes sikre, at indsats 12 og 13 opnår et større CO2-reduktionspotentiale.
CO2-effekt:
Det samlede CO2-reduktionspotentiale er opgjort til ca. 23.800 tons CO2 ved fuld CCS på Vestforbrænding.
Forudsætter samme niveau af fjernvarmeleverance fra Vestforbrænding som i dag.
Kommunens rolle:
Som medejer af Vestforbrænding har Furesø Kommune mulighed for at påvirke selskabets investeringsstrategi.
Økonomi:
Investeringen i CCS vil skulle forestås af Vestforbrænding. Den økonomiske meromkostning forbundet med CCS
ligger i størrelsesordenen 800-1200 kr./ton (svarende til ca. 10 mio. kr. årligt for den CO2-reduktion som opnås i
Furesø Kommune). I hvilket omfang etablering af CCS i praksis vil medføre meromkostninger for varme- og
affaldskunder vil afhænge af de nationale rammevilkår og tilskudsordninger.
Rolle
Furesø Kommune

Medejer af
Vestforbrænding

Borgere

Ingen

Udgifter og indtægter
Højere takster for
affald og eventuelt
varme.
Højere takster for

Samlet økonomi over levetid
Op til 800-1200 kr./ton
Op til 800-1200 kr./ton

71

Virksomheder

Ingen

Forsyningsselskaber
(Vestforbrænding)

Udførelse og planlægning
af CO2 fangst og lagring på
halvdelen af
anlægskapaciteten.

affald og eventuelt
varme.
Højere takster for
affald og eventuelt
varme.
Ca. 10 millioner/år
Meromkostningen vil
afhænge af nationale
rammevilkår og
tilskudsordninger

Op til 800-1200 kr./ton

Ingen – under antagelse af at
selskabet hviler i sig selv.

Beregningsforudsætninger:
Anvendelse af CCS vil producere negative emissioner for både fjernvarme og elproduktion for
affaldskraftvarme. Mængden af brændsel til affaldskraftvarme i fjernvarmeforsyningen er opgjort til 210 TJ og
er antaget konstant.
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Indsats 28: CO2-neutralt spildevandsanlæg
Tema: Spildevand.
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Omfatter etablering af et fælleskommunalt CO2-neutralt anlæg til rensning af spildevand i samarbejde med
nabokommuner og Novafos. Drivhusgasudledningen fra spildevandsanlæg knytter sig til afgasning af
drivhusgasser og CO2 emissioner i forbindelse med rensningsprocessen og fra det udledte spildevand. I Furesø
Kommune er udledningen fra spildevand i 2019 200 ton CO2-ækvilanter9.
CO2 effekt:
Etablering af et CO2-neutralt spildevandsanlæg vil have en CO2-effekt på 200 ton CO2- ækvivalenter.
Kommunens rolle:


Facilitere opførelsen af et CO2 neutralt spildevandsanlæg



Etablere et samarbejde med nabokommunerne og Novafos omkring en fælles løsning.

Partnerskaber:
Novafos
Økonomi:
Dette antages at være en tværkommunal og selskabsøkonomisk investering.

Furesø Kommune
Borgere
Virksomheder
Forsyningsselskaber

Rolle
Partnerskab med Novafos
og nabokommuner
Ingen
Ingen
Ingen

Udgifter og indtægter

Samlet økonomi over levetid

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst
Ikke belyst
Ikke belyst

Evt. højere takster
Evt. højere takster
Ikke belyst

For at kunne sammenligne drivhusgasser på tværs omregner man til såkaldte CO2-ækvivalenter. Det betyder, at man ser
på, hvor meget udledningen af en anden drivhusgas ville svare til i CO2. Hvis der udledes et gram metan, regnes det
således til 25 gram CO2.
9
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Indsats 29: Medejer af havvindmøllepark
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Som medejer af en havvindmøllepark vil Furesø Kommune understøtte den grønne omstilling af elsystemet.
Enkelte kommuner har allerede påtaget sig rollen med at udvikle havvind. Bl.a. kan nævnes Samsø Kommune,
Sønderborg Kommune og Københavns Kommune.
Energistyrelsen har redegjort for, kommuners mulighed for at investere i vindmøller:
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Ifølge Energistyrelsens vejledning i strategisk energiplanlægning kan en kommune ikke lægge beslag på den
den grønne strøm fra havvindmølleanlæg, medmindre der er tale om kystnære havvindmøller. Her kan de
kommuner, der støder op til havvindmølleparken indregne halvdelen af møllernes produktion i deres regnskab.
I stedet indgår havvindproduktion i den fælles pulje af ”residualel” som bruges til at ”fylde op” med i
kommuner, der er nettoimportører af el. Vejledningen i strategisk energiplanlægning er dog alene vejledende
og den enkelte kommune, kan derfor vælge at lave en anden tolkning af den regnskabsmæssige praksis.
I DK2020 scenarierne er det som udgangspunkt antaget at al elforsyning er grøn i 2030 ud fra en forudsætning
om at de energipolitiske aftaler, vil sikre en udbygning med vedvarende energi – særligt havvind - som er
tilstrækkelig vil at dække det nationale forbrug. Med den regnskabsbetragtning vil et medejerskab til en
havvindmøllepark ikke fortrænge CO2. Man vil lettere kunne argumentere for, at der opnås en CO2fortrængning, hvis strømmen fra havvindmølleparken anvendes til at producere et elbaseret brændstof –
Power-to-X – som fx metanol eller ammoniak, som kan erstatte fossile brændsler fx i transportsektoren.

Energistyrelsen 2014, Kommuners muligheder for at investere i vindmøller
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/kommunernes_muligheder_for_investering_i_vindmoeller_0.pdf
10
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Metoden til at håndtere den type anlæg indenfor DK2020s energi og CO2-regnskaber er dog endnu ikke faldet
på plads.
CO2 effekt:
Vi har regnet på CO2-effekten af et medejerskab af en havvindmøllepark svarende til 25 MW. Parken antages at
levere strøm til et PtX anlæg, som producerer et elbaseret brændstof, der fortrænger fossil energi.
CO2-effekten er beregnet til 16.700 ton.
Kommunens rolle:


Samarbejde med energiselskaber og eventuelt andre kommune om udvikling af og investering i en
havvindmøllepark. Københavns Kommune foretaget udvikling af havvindprojekter gennem HOFOR
mens Sønderborg Forsyning har indgået et samarbejde med European Energy.

Økonomi:

Furesø Kommune

Borgere

Virksomheder
Forsyningsselskaber

Rolle

Udgifter og indtægter

Investere i havvind

Investering i 50 MW
havvind vil kræve en
investering på ca. 375
mio. kr.

Evt. facilitere mulighed for
at borgere kan blive
medinvestor
Evt. facilitere mulighed for
at borgere kan blive
medinvestor
Ikke belyst

Samlet økonomi over levetid
Vil afhænge af mulighederne
for at kunne afsætte strøm
eller PtX til en fornuftig pris.
Et eventuelt overskud vil
delvist skulle modregnes i
bloktilskud.

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Bemærkninger:
Havvindmølleparken 25 MW forudsættes at have en årlig elproduktion på 112.500 MWh (25 MW* 4500
fuldlasttimer). I et PtX anlæg konverteres strømmen til et elbaseret grønt brændstof med en virkningsgrad på
55 %, dvs. svarende til en brændstofproduktion på ca. 62.000 MWh, som fortrænger en tilsvarende mængde
fossil energi (diesel) med et CO2-aftryk på 0,27 ton per MWh. Herved sikres en CO2-reduktion på 16.700 ton.

76

Kapitel 4: Indkøb og adfærd
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Indsats 30: Ændring i kostvaner
Tema: Kost.
Status:
Denne indsats er udtryk for potentiale og samtænkes med indsats 35 og 36, der afspejler konkret indsatser, der
kan understøtte denne.
Indledning:
Indsatsen vedrører adfærdsændringer i borgernes kostvaner. Især mængden af kød og mejeriprodukter i
kosten har betydning for CO2 aftrykket ved kostvaner. Dertil kan indkøb af lokalt producerede fødevarer samt
en reduktion i mængden af madspild reducere CO2 udledningen. Furesø Kommunes køkkener har selv
reduceret CO2 udledningen fra måltiderne med 14 procent fra 2013 – 2020.
CO2 effekt:
I gennemsnit udleder hver enkelt dansker 2 ton CO2-ækvivalenter11, som kan tilknyttes fødevareforbruget. Det
svarer til en samlet udledning på ca. 81.000 ton for Furesø Kommunes ca. 41.000 borgere. En reduktion på ca.
40.000 ton CO2/år kan potentielt sikres, hvis Furesø kommunes borgere spiser vegetarisk hver dag. Det skal
understreges, at opgørelser af kostens klimaaftryk er behæftet med usikkerhed og effekten af at spise vegetarisk
(frem for nuværende gennemsnitskost) er mellem 35-60 % ifølge hhv. DTU og CONCITO12.
Kommunens rolle:


Videreformidle information om forskellige kostvaners CO2-aftryk evt. på Furesø Kommunes
hjemmeside under ’Din grønne omstilling – vi hjælper dig i gang”.



Den igangværende økologiomlægning har reduceret CO2 udledningen med 14 %, primært som følge af
et reduceret forbrug af kød. Kødforbruget kan reduceres yderligere hvis også maden på plejecentrene
implementerer økologiomlægningen i samme omfang som de øvrige køkkener med udgangspunkt i de
officielle kostanbefalinger.



Kommunens køkkenansatte øger den igangværende indsats for at formidle Furesøs erfaringer og
inspirere borgere og brugere til også at tilberede mad med årstidens økologiske råvarer, mindre kød,
mere fisk, linser, bønner og fokus på at reducere madspild.

For at kunne sammenligne drivhusgasser på tværs omregner man til såkaldte CO2-ækvivalenter. Det betyder, at man ser
på, hvor meget udledningen af en anden drivhusgas ville svare til i CO2. Hvis der udledes et gram metan, regnes det
således til 25 gram CO2.
12 For at kunne sammenligne drivhusgasser på tværs omregner man til såkaldte CO -ækvivalenter. Det betyder, at man ser
2
på, hvor meget udledningen af en anden drivhusgas ville svare til i CO2. Hvis der udledes et gram metan, regnes det
således til 25 gram CO2.
11
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Øget kendskab til kostens CO2-aftryk blandt det pædagogiske personale, der serverer maden, samt
fokus på klimabelastningen blandt de medarbejdere der formidler kostvejledning.

Partnerskaber:
Partnere er Farum Bytorv og Værløse Bymidte, øvrige detailbutikker samt klimapartner og klimafamilier og evt.
virksomkeder med kantinedrift der kan se en fordel i at skabe et sundt klimavenligt image med sund,
klimavenlig økologisk kost. erfaring fra klimafamilier
Økonomi:
Investering i ressourcer til vidensdeling og formidling af kostvaners CO2-aftryk svarende til, at forvaltningen skal
skrue yderligere op for indsatsen med et halvt årsværk. Omkostninger ved vegetarisk eller vegansk kost
afhænger af indkøbsmønstre og er dermed ikke mulige at kvantificere tilstrækkeligt. Minimering af
madaffaldsmængden er til gengæld en økonomisk besparelse, da ressourcer benyttes til fulde og et eventuelt
overforbrug af fødevarer reduceres.

Furesø Kommune

Borgere

Virksomheder
Forsyningsselskaber

Rolle
Informationskampagner,
implementering af kødfrie
dage i kommunes kantiner
Tage handling og omlægge
kostvaner til
klimavenligere
alternativer.
Omlægge kantiner til mere
klimavenlig kost.
Ingen

Udgifter og indtægter
8 årsværk over 8 år
svarende til 600.000
kr. per år.

Samlet økonomi over levetid

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Bemærkninger:
Beregninger af kostvaners CO2-aftryk er indsamlet fra en forskningsartikel af Oxford University fra 2014
(Forskningsundersøgelse af Oxford University:
https://concito.dk/files/dokumenter/artikler/klimavenlig_kost.pdf). I denne undersøges CO2-aftrykket for syv
typer af kostvaner beregnet for et dagligt kalorieindtag på 2.000 kalorier. En væsentlig afgrænsning, foretaget
for undersøgelsen, er transportdelens CO2-aftryk. Resultaterne bygger dermed kun på det rene CO2-aftryk for
hver fødevare og ikke for hele dets livscyklus.
Kilde til artiklen: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10584-014-1169-1.pdf
Furesø Kommune har beregnet CO2 reduktionen ved den økologiske kostomlægning af de seks største
varegrupper. Målemetoden med de seks indikatorvaregrupper er Furesø Kommunes egen ”pionermålemetode”,
som er anvendt i mangel af en officiel målemetode. Metoden har vist sig meget nyttig som moti-
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vation i køkkenerne og giver en tydelig indikation for at den økologiske omlægning.
Procentvis fordeling af kg CO₂ mellem seks udvalgte varegrupper i Furesø Kommunes Køkkener

Status for Grøn Omstilling: https://www.furesoe.dk/media/11579/handlingsplan-for-groen-omstilling-status2019-og-2020.pdf
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Indsats 31: Grønne indkøb
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
På landsplan har Finansministeriet beregnet at klimaaftrykket fra offentlige indkøb udgør i størrelsesordenen
12 millioner ton CO2. En tredjedel af udledningen finder sted i Danmark og de resterende to tredjedele uden
for Danmarks grænser. En simpel oversættelse af det nationale klimaaftryk til det kommunale niveau, indikerer
at CO2-udledningen knyttet til indkøb foretaget af Furesø Kommune udgør i størrelsesordenen 25.000 tons.
En stor del af udledningen – formentligt mere end to tredjedele – sker uden for Furesø Kommune og vedr.
emissioner knyttet til forbrug, i DK2020 sammenhæng kaldet scope 3 emissioner. Figuren nedenfor viser,
hvordan emissionerne knytter til forskellige indkøbsområder. Emissionerne fra el, vand og varme, samt biler og
brændstof og transport af ting og personer, i alt ca. 26 %, indgår helt eller delvist i Furesø Kommunes
geografiske energi og klimaregnskab. Udledningerne fra de øvrige indkøbsposter må antages primært at finde
sted uden for Furesø Kommune.

Øvrige indkøb
Sundhedsydelser
5%
6%
Øvrige
serviceydelser
13%

Øvrig varer
18%
IT-udstyrFødevarer
og
service 4%
6%

El, vand og varme
14%
Biler og
brændstof
4%
Transport af ting
og personer
8%

Bygninger og veje
22%

Figur 1: Fordeling af CO2-udledninger fra offentlige indkøb på indkøbsområder. Kilde: Opstillet på baggrund af data fra Finansministeriet,
2020.
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Der er endnu ikke fastlagt et reduktionsmål fra national side for de offentlige indkøb. Ifølge strategien for
offentlige indkøb var det planen at et sådant mål have været fastlagt inden udgangen 2021.
Concito har peget på at målet for strategien burde sigte mod minimum en halvering af klimaaftrykket fra
offentlige indkøb i 2030 i forhold til i dag.
Kommunale grønne indkøb kan blandt andet fremmes via POGI, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, som
bl.a. fastlægger fælles konkrete indkøbsmål og opstiller implementeringsplaner i samarbejder med
Miljøstyrelsen.
Krav til leverandører om grønne køretøjer
Et af de specifikke tiltag, som Furesø Kommune vil sætte i spil, er at stille krav til kommunens leverandører om
at anvende grønne køretøjer, dvs. køretøjer der kører på el, biogas eller brint eller er plug-in-hybrid. Elkøretøjer vil blive foretrukket i det omfang, der er muligt, da den rene el-løsning tilbyder den højeste
energieffektivitet, men pga. rækkeviddebegrænsninger kan andre grønne løsninger også komme i spil. De
teknologiske muligheder indenfor grønne løsninger til tung transport gennemgår pt. en kraftig udvikling og
mulighederne afhænger i høj grad af køretøjstyper og kørselsmønstre. Aktuelt vurderes ellastbiler primært at
være relevante på distancer under cirka 200 km. I forbindelse med udbuddene vil der blive gennemført
markedsdialog med leverandørerne og her vil det blive afklaret, hvilke konkrete miljøkrav, det er relevant og
muligt at stille, indenfor de enkelte udbud, en sådan proces pågår pt. I regi af SKI samarbejdet, hvor netop krav
til at effektivisere udbrungning af fødevarer til kommunens køkkener er i opstartsfasen, i forbindelse med et
kommende udbud.
CO2 effekt:
Hvis klimaaftrykket fra Furesø Kommunes kan halveres frem mod 2030 skønnes det at medføre en CO2
reduktion på ca. 12.500 tons. Heraf er en mindre del af reduktionen omfattet af øvrige indsatser i dette
katalog, fx tiltagene indenfor grøn varme, konvertering af bilflåden til elbiler og etablering af solceller.
Mere end ¾ af reduktionen, 9.375 tons, skønnes at knytte sig til køb af varer og ydelser, hvor CO2-udledningen
finder sted uden for kommunegrænsen.
Det skal understreges, at både opgørelsen af CO2-udledningen forbundet med kommunernes indkøb
vurderingen af mulighederne for at reducere udledingerne er behæftet med stor usikkerhed.
Kommunens rolle:




Stille krav om miljømærkede indkøb
Anvende og udvikle værktøjer vil belyse klimaaftrykket fra produkter/indkøbsstrategier
Organisere indkøbsområdet så det er lettere at tilrettelægge og monitorere omlægningen til grønne
indkøbe
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Sikre adgang til klimafaglige kompetencer indenfor eller udenfor kommunen til at understøtte grønne valg
Samarbejde om grønne indkøb med stat og andre kommuner via POGI og SKI.

Økonomi:

Rolle

Udgifter og indtægter

Meromkostning over
levetid

Foretage grønne
indkøb.

Tiltaget kan betyde højere
omkostning til produkter og
ydelser.

Ikke belyst

Borgere

Ingen

Ingen direkte omkostninger

Virksomheder og
landbrug
Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen direkte omkostninger

Ingen

Ingen direkte omkostninger

Furesø Kommune

Ingen direkte
omkostninger
Ingen direkte
omkostninger
Ingen direkte
omkostninger

Partnerskaber:
SKI og POGI.
Bemærkninger:
Opgøres det samlede offentlige indkøb på baggrund af fakturadata i stat, kommuner og regioner, beløber det
samlede offentlige indkøb sig til ca. 185 mia. kr. ifølge Finansministeriet. Opgørelsen af størrelsen på det
offentlige indkøb er her opgjort på baggrund af fakturadata.
Det offentlige indkøbs klimaaftryk udgør aktuelt 12 mio. ton drivhusgas, hvoraf ca. 4 mio. ton udledes i
Danmark og ca. 8 mio. ton udledes uden for Danmark.
Ifølge Dansk Erhverv står kommuner for 30 % af de offentlige indkøb13. På den baggrund kan CO2-udledningen
knyttet til Furesø Kommunes indkøb groft estimeres til. 12 mill. ton *30 % (kommunernes andel af de offentlige
indkøb) * 41.000 indb/5.840.000 indb = 25.300 ton.

Værdien af det samlede offentlige indkøb er af Dansk Erhverv opgjort til 382,8 mia. kr. årligt, baseret på
nationalregnskabet. Der anvendes således en anden opgørelsesmetode her en af Finansministeriet.
13
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Finansministeriet, 2020. Grønne indkøb for en grøn fremtid https://fm.dk/media/18266/groenne-indkoeb-foren-groen-fremtid_strategi-for-groenne-offentlige-indkoeb.pdf
Dansk Erhverv, 2020. Grønne og klimarigtige offentlige indkøb
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/04-politik/2020/gronne-og-klimarigtigeoffentlige-indkob-2020.pdf
KL, INDKØB MED MENING, FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSSTRATEGI 2020-2024
https://www.kl.dk/media/23572/faelleskommunal-indkoebsstrategi-2020-2024.pdf
Concito 2020, Debatindlæg: Lad os indfri det store klimapotentiale i de offentlige indkøb,
https://concito.dk/nyheder/lad-os-indfri-store-klimapotentiale-offentlige-indkoeb
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Indsats 32: Klimabelastning på dagsordenen
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Tiltaget indebærer, at der oplyses om de energi- og klimamæssige konsekvenser i forbindelse med fremlæggelse af
alle relevante politiske sager. En række kommuner foretaget allerede denne type vurderinger, herunder
Fredensborg, Svendborg, Gladsaxe, Samsø og Middelfart.
Så vidt vides findes der ikke et etableret værktøj eller en færdigudviklet metode til at vurdere klimaeffekter af
kommunale tiltag, men energi og CO2-regnskabet opstillet i forbindelse med DK2020, scenariefremskrivningerne og
nærværende effektvurderinger kan udgøre et grundlag for vurderingerne.
En tilgang som bl.a. Fredensborg Kommune anvender, er at foretage en indledende screening af sagerne, og først
hvis der kan forventes en vis CO2-effekt foretage mere dybdegående analyser14. Desuden kan man vælge at
afgrænse sig til de mest relevante sagsområder, eksempelvis:







Energi
Affald/genbrug
Byudvikling/Infrastruktur
Transport
Lokal industri
Kommunale indkøb over 200.000 kroner, som skal politisk behandles

Det skal bemærkes, at der formentligt vil være tilfælde, hvor det ikke er muligt at belyse klimabelastninger i et
dagsordenspunkt
CO2 effekt:
CO2-effekten af tiltaget er ikke vurderet. Tiltaget vurderes at være understøttende i forhold til de øvrige tiltag,
som præsenteres i dette katalog.
Kommunens rolle:


Belyse energi- og klimamæssige konsekvenser i forbindelse med fremlæggelse af alle relevante politiske
sager



Sikre adgang til klimafaglige kompetencer indenfor eller udenfor kommunen til at foretage de nødvendige
analyser.

Fredensborg Kommune, referat af møde Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 10. maj 2021
https://fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=c5c6f193-29ef-4365-8332b2f87f3fe25c
14
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Økonomi:

Rolle

Udgifter og indtægter

Meromkostning over
levetid

Belyse energi- og
klimamæssige
konsekvenser i
forbindelse med
fremlæggelse af
relevante politiske
sager.

1/2 årsværk årligt svarende
til en udgift 300.000 kr.
årligt

Ikke belyst

Borgere

Ingen

Ingen direkte omkostninger

Virksomheder og
landbrug

Ingen

Ingen direkte omkostninger

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen direkte omkostninger

Furesø Kommune

Ingen direkte
omkostninger
Ingen direkte
omkostninger
Ingen direkte
omkostninger

Partnerskaber:
Andre kommuner, Gate21
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Indsats 33: Klimapartnerskaber med erhvervslivet
Status:
Tværgående indsats.
Indledning:
CO2-udledningerne fra Furesø Kommune som virksomheder repræsenterer kun 3-4 % af de samlede udledninger i
kommunen. Målet om CO2-neutralitet kan derfor kun nås, hvis virksomheder og borgere i kommunen deltager aktivt
i den grønne transformation.
Heldigvis har danske virksomheder i stigende grad fokus på at nedbringe deres klimaaftryk. En nylig undersøgelse fra
Dansk Industri viser, at fire ud af fem af de adspurgte virksomheder har foretaget grønne tiltag i deres
produktionsprocesser, bl.a. understøttet af stigende krav fra kunderne15. Imidlertid kan der blandt virksomhederne
være usikkerhed om, hvordan den grønne omstilling bedst understøttes. Skal virksomheden eksempelvis gå efter
fjernvarme eller varmepumper, vil kommunen godkende et solcelleanlæg på virksomhedens tag, hvordan sikres den
bedste udnyttelse af restprodukter på tværs af virksomheder, af ladeinfrastrukturen i kommunen tilstrækkelig til at
understøtte et skifte til elbiler? Ved at forvaltningen understøtter Furesø initiativet Klimapartner, hvor Furesø
Erhvervsforening og Furesø Industi har udviklet deres egen model for virksomhedernes klimapartnerskab, forventes
der at komme en markant tilslutning fra Furesøs 5.000 virksomheder. Virksomhederne binder således hinanden i en
gensidig forventning om konkrete drivhusgasreduktioner og til at sætte konkrete mål for den grønne omstilling,
samtidigt med at partnerskaberne kan tjene som et forum for vidensudveksling på tværs af virksomheder og mellem
virksomheder og kommune.
Understøtte grøn transport og grønne maskiner:
Som et eksempel på et konkret tiltag, som Furesø Kommune vil gennemføre indenfor klimapartnerskaberne, kan
nævnes fremme og understøttelse af eldrevet transport og grønne maskiner(”non-road”):
-

-

Furesø Kommune vil gå i dialog med virksomheder i kommunen om at konvertere egen transportflåde og
maskinpark fra fossile brændsler til el eller andre grønne løsninger.
Furesø Kommune vil gå i dialog med virksomheder i kommunen om et stille krav til at deres leverandører
baserer sig på grøn transport og grønne maskiner. Furesø Kommune vil dele erfaringer fra egen grøn
indkøbspolitik med virksomhederne i kommunen.
Furesø Kommune vil gå i dialog med relevante virksomheder i kommunen for at afdække behovet for fælles
ladeinfrastruktur til at servicere både lette og tunge eldrevne køretøjer.
Furesø Kommune vil undersøge muligheden for at effektivisere citylogistikken i kommune ved at etablere et
eller flere varelagre, der kan fungere som opsamlingssteder for mindre leverancer, og hvorfra varer kan
bringes til butikker og mindre erhverv i eldrevne køretøjer udenfor myldretiden.

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2021/10/gron-omstilling-har-bidt-sig-fast-i-virksomhederne-i-heledanmark/
15
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-

Furesø Kommune vil afholde informationsmøder og give mulighed for erfaringsudveksling på tværs af
virksomheder via en række workshops om grønne løsninger indenfor tung transport
Furesø Kommune vil dele de mange erfaringer kommunen har med elektrificerede Nonroad maskiner.

CO2 effekt:
Samlet set vurderes virksomhedsrettede tiltag at kunne bidrage til en CO2-reduktion på ca. 18.000 tons relateret til
bl.a. konvertering fra fossil til grøn varmeforsyning, udsortering af plast, solceller på erhvervstage,
energibesparelser, flere eldrevne køretøjer og ændrede kostvaner.
Klimapartnerskaber med erhvervslivet vurderes at være understøttende i forhold til de øvrige tiltag, som
præsenteres i dette katalog, herunder

Kommunens rolle:


Facilitere Klimapartnerkonceptet og dermed understøtte dannelsen af klimapartnerskaber med 5.000
konkrete virksomheder i Furesø Kommune



Udvikle og understøtte konkrete projekter og mål som vedtages når virksomhederne melder sig ind og
indgår i Klimapartner.




Markedsføre klimapartnerskaber via kommunens formidlingsmæssige platforme.
Invitere kontulenter til at inspirere Virksomhederne, præsentere støtte muligheder og vejlede om
klimaregnskaber mm

Økonomi:
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Rolle

Udgifter og indtægter

Meromkostning over
levetid

Etablere og facilitere
klimapartnerskaber

1 årsværk årligt svarende til
en udgift på i alt ca. 4,8 mio.
kr. frem mod 2030

4,8 mio. kr.

Borgere
Virksomheder og
landbrug

Ingen
Indgå i
klimapartnerskaber

Ikke relevant
Omkostninger til at deltage i
aktivt i klimapartnerskaber
og ikke mindst gennemføre
konkrete tiltag (se øvrige
tiltag i dette katalog)

Ikke relevant
Afhængig af konkrete
tiltag.

Forsyningsselskaber

Ingen

Ikke relevant

Ikke relevant

Furesø Kommune

Partnerskaber:
Erhvervskonsulenter, EKU, Furesø Erhverv og Furesø Industriforening.
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Indsats 34: Fremme deleøkonomi
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Deleøkonomi har potentiale til at sikre CO2-reduktioner via en mere effektiv udnyttelse af ressourcer.
Eksempler på deleøkonomi er samkørsel, deling af boliger via selskaber som Airbnb, tøjbiblioteker eller
ordninger, der giver mulighed for at dele værktøj.
Deleøkonomi er især relevant for genstande som i udgangspunktet bruges forholdsvist sjældent, fx
specialværktøj eller i nogle tilfælde modetøj, fordi CO2-omkostningen forbundet med at producere
genstandene her vil vægte meget højt i forhold til brugstiden.
Potentialet for samkørsel er belyst under indsats 6. Nærværende indsats fokuserer derfor på deleøkonomi
indenfor tekstiler og værktøj. En mulighed for at fremme deleøkonomi kunne være at lade kommunens
biblioteker udlåne fx værktøj, eller ved at understøtte private aktører, som kunne have en interesse i at
fremme deleøkonomi, fx byggemarkeder, genbrugsbutikker eller boligforeninger. Samt at tilskynde til
deleøkonomi med Klimapartner og Klimafamilier.
CO2 effekt:
Cirka 1.700 tons primært knyttet til genbrug og deling af tøj, så indkøbet af nyt tøj reduceres. CO2-reduktionen
forbundet med deling af værktøj vurderes umiddelbart at være beskeden.
Kommunens rolle:


Oplysning og information



Understøtte private aktører, som kunne have en interesse i at fremme deleøkonomi, fx
byggemarkeder, genbrugsbutikker eller boligforeninger.



Udlån af værktøj mv. på biblioteker

Økonomi:
Rolle
Furesø Kommune
Borgere
Virksomheder

Oplysning og information.
Udnytte muligheder for
deleøkonomi og genbrug
Udnytte muligheder for

Udgifter og indtægter
Omkostninger til
oplysning og
facilitering. ¼ årsværk
Besparelser på indkøb
af tøj, værktøj mv.
Besparelser på indkøb

Samlet økonomi over levetid
90 kr./ton
Positiv
Positiv
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Forsyningsselskaber

deleøkonomi og genbrug
Ikke belyst

af tøj, værktøj mv.
Ikke belyst

Ikke belyst

Bemærkninger:
En analyse, som CONCITO foretog i 201516 viste, at den klimagevinst, som blev opnået af de på daværende
tidspunkt mest kendte tøjdeleinitiativer var meget begrænse (i alt ca. 70 ton CO2 reduceret per år). Det
teoretiske potentiale er imidlertid betydeligt. CONCITOs analyser finder, at CO2-aftrykket knyttet til tøjforbrug
ligger på ca. 2 millioner ton CO2 årligt for Danmark som helhed, samtidigt med, at 80% af det tøj, der smides
ud, har 70-75% af sin levetid tilbage. På den baggrund når rapporten frem til, at vi kunne spare 1,2 millioner
ton CO2 årligt ved at udnytte tøjets fulde levetid. Omsat til Furesø forhold svarer det til en besparelse på ca.
8.600 tons CO2 årligt. Det er imidlertid næppe realistisk at udnytte tøjets fulde levetid fulde potentiale. Derfor
har vi regnet på at opnå 20 % af teoretiske potentiale svarende til en besparelse på 1.720 ton CO2.
Ifht. værktøj regner CONCITO på et eksempel, hvor en bebyggelse med 650 beboere deles om fem
boremaskiner, fremfor at 75 af beboerne selv ville have købt en boremaskine. CO2-besparelsen beregnes til ca.
2 ton. Da boremaskiner, må antages at have en betydelig levetid på måske 10 år, er den årlige gevinst dog kun
ca. 0,2 ton. Skalerer vi casen til tre forskellige typer værktøj og 10 boligforeninger eller bytteordninger (fx i
biblioteksregi), når vi frem til en samlet årlig besparelse på 6 ton.

CONCITO 2015: Deleøkonomiens klimapotentiale,
https://concito.dk/sites/concito.dk/files/dokumenter/artikler/deleoekonomi_rettet_161017.pdf
16
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Indsats 35: Undervisning i klimavenlig kost
Status:
Eksisterende indsats.
Indledning:
Indsatsen vedrører undervisning i kostvaner hos folkeskoleever for fremme grønne kostvaner hos børnene og
deres familier. Især mængden af kød og mejeriprodukter i kosten har betydning for CO2 aftrykket ved
kostvaner. Dertil kan indkøb af lokalt producerede fødevarer samt en reduktion i mængden af madspild
reducere CO2 udledningen.
CO2 effekt:
En reduktion på ca. 3.200 ton CO2/år kan potentielt sikres, hvis Furesø kommunes folkeskolebørn og deres
forældre spiser bælgfrugter (f.eks. ærter, bønner, linser, lupiner og jordnødder) eller kylling, fremfor indtag af
130 gram oksekød. Det svarer til en halvering af oksekødsforbruget, som ligger på ca. 260 gram om ugen. Hvis
familierne helt holder op med at spise oksekød fordobles effekten til omkring 6.400 tons CO2 årligt.
Kommunens rolle:


Videreformidle information om forskellige kostvaners CO2-aftryk.



Undervisning i klimavenlig kost på Furesø Kommunes skoler



Kommunens køkkenansatte øger den igangværende indsats for, at formidle Furesøs erfaringer og
inspirerer borgere og brugere til også at tilberede mad med årstidens økologiske råvarer, mindre kød,
mere fisk, linser, bønner og fokus på at reducere madspild.



Flere daginstitutioner udarbejder egne opskriftssamlinger, afholder kurser for forældrene og fortsætter
med at formidle hvordan forældrene kan lave sund, økologisk klimarigtig mad til deres børn ligesom
den de spiser i hverdagen.



Øget kendskab til kostens CO2-aftryk blandt det pædagogiske personale, der serverer maden, samt
fokus på klimabelastningen blandt de medarbejdere der formidler kostvejledning.

Beregningsforudsætninger:
Beregninger af kostvaners CO2-aftryk er baseret på Concitos Klimadatabase. Her antages oksekød at have en
emissionsfaktor på gennemsnitligt 31-152 kg CO2/kg oksekød. Hvis man antager, at de fleste spiser hakket
oksekød i stedet for oksemørbrad, vil man ende i den lave ende af dette interval. Så vi regner med 40 kg CO2/kg
oksekød. Bælgfrugter og kylling har en emissions faktor på 1-4 kg CO2/kg.
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I gennemsnit udleder hver enkelt dansker 2 ton CO2-ækvivalenter17,18, som kan tilknyttes fødevareforbruget. Det
svarer til en samlet udledning på ca. 82.000 ton for Furesø Kommunes ca. 41.000 borgere.
En gennemsnitlig dansker spiser 260 gram oksekød om ugen. Oksekød har klart den højeste CO2 emissionsfaktor
af alt kød.
Det antages, at der går 6.300 børn i folkeskole i Furesø Kommune (Danmarks statistik 1. kvartal 2022) og at den
gennemsnitlige familie er på to voksne og to børn. Dvs. at børnefamilier svarer til 12.600 personer i Furesø
Kommune.
Reduktionen i CO2 afhænger af, hvad oksekødet bliver erstattet med. Det skal understreges, at opgørelser af
kostens klimaaftryk er behæftet med væsentlig usikkerhed.

For at kunne sammenligne drivhusgasser på tværs omregner man til såkaldte CO2-ækvivalenter. Det betyder, at man ser
på, hvor meget udledningen af en anden drivhusgas ville svare til i CO2. Hvis der udledes et gram metan, regnes det
således til 25 gram CO2.
18 Baseret på Klimarådets rapport ”Klimavenlig mad og forbrugeradfærd Barrierer og muligheder for at fremme
klimavenlig kost i Danmark”, side 20, den store klimadatabase.
17
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Indsats 36: Grøn fællesspisning
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Ideen med indsatsen er at arrangere fællesspisning om aftenen på skoler, institutioner, Kulturhuse og
idrætsfaciliteter der har servering som i svømmehallerne, hvor der serveres klimavenlige retter.
Arrangementerne kan eksempelvis udformes med et vist niveau af brugerbetaling, som er tilstrækkelig til at
dække de direkte omkostninger, og med mulighed for at alle i lokalområdet – uanset om de har børn på
skolen/institutionen – kan deltage i arrangementet.
Formålet med fællesspisningen er flersidigt:
- Opnå klimaeffekt forbundet med at klimavenlige måltider erstatter mere traditionel kost
- Inspirere borgere til at spise klimavenligt
- Spare tid til madlavning hos børnefamilier og andre travle borgere
- Mulighed for at skabe nye sociale fællesskaber blandt borgere i forskellige kvarterer i kommunen
- Mulighed for at tilbyde meningsfulde job til langtidsledige eller andre som har svært ved at komme ind
på jobmarkedet.
- Udnytte at skoler og institutioner typisk har ledige lokaler/køkkener om aftenen
CO2 effekt:
En reduktion på ca. 1.350 CO2 per år kan potentielt sikres, under antagelse af, at hver borger i Furesø Kommune
vil deltage i grøn fællesspisning én gang om måneden og derudover vil blive inspireret til at spise vegetarisk
yderligere én dag om måneden.
Kommunens rolle:


Arrangere og informere om grøn fællesspisning i samarbejde med skoler, institutioner mv og
eventuelle lokale foreningen.

Partnerskaber:


Arrangementerne kan eventuelt – men ikke nødvendigvis – afholdes i samarbejde med lokale
ildsjæle/foreninger, som bydelsmødre, almene boligorganisationer, kulturhuse mf.

Økonomi:

Furesø Kommune

Rolle
Arrangere og informere
om grøn fællesspisning

Udgifter og indtægter
Hvis arrangementerne
gennemføres med

Samlet økonomi over levetid
110 kr./ton CO2.
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Borgere

Deltage i fællesspisning

Virksomheder
Forsyningsselskaber

Ikke umiddelbart
Ingen

brugerbetaling
skønnes
arrangementerne at
kunne gennemføres
for 1/4 årsværk årligt,
dvs.150.000 kr.
Betaling for deltagelse
i fællesspisning, prissat
lavt til direkte
omkostning.
Ikke belyst
Ikke belyst

Cirka uændret omkostning i
forhold til egen madlavning.
Ikke belyst
Ikke belyst

Beregningsforudsætninger:
I gennemsnit er udledningen forbundet med fødevareforbrug for hver enkelt dansker cirka 2 ton CO2ækvivalenter19,20. Det svarer til en samlet udledning på ca. 82.000 ton for Furesø Kommunes ca. 41.000 borgere.
På baggrund af Klimarådets rapport vurderes ”Klimavenlig mad og forbrugeradfærd Barrierer og muligheder for
at fremme klimavenlig kost i Danmark” det at kostens klimaaftryk kan omtrent halveres ved at gå fra nuværende
kost for den gennemsnitlige dansker til vegetarisk kost. Hvis vi antager, at hver borger i Furesø Kommune vil
deltage i grøn fællesspisning én gang om måneden og derudover vil blive inspireret til at spise vegetarisk
yderligere én dag om måneden anslår vi effekten CO2-effekten til 1.350 ton.
Udledning på 2 ton indbygger årligt svarer til 5,5 kg per dag. Halvdelen af udledningen antages at vedrører
aftensmåltid, dvs. 2,7 kg per aftensmål. 2 konventionelle aftensmåltider hver måned har en årlig CO2-effekt på
cirka 2,7 kg/måltid * 24 = 66 kg. Erstattes disse med vegetariske måltider reduceres klimaaftrykket med 33 kg.
For Furesø Kommune som helhed svarer det til 33 kg * 41.000 borgere= 1.350 ton.
Det skal understreges, at opgørelser af kostens klimaaftryk er behæftet med væsentlig usikkerhed.

For at kunne sammenligne drivhusgasser på tværs omregner man til såkaldte CO2-ækvivalenter. Det betyder, at man ser
på, hvor meget udledningen af en anden drivhusgas ville svare til i CO2. Hvis der udledes et gram metan, regnes det
således til 25 gram CO2.
20 Baseret på Klimarådets rapport ”Klimavenlig mad og forbrugeradfærd Barrierer og muligheder for at fremme
klimavenlig kost i Danmark”, side 20, den store klimadatabase.
19

95

Kapitel 5: Affald og genanvendelse
Indsats 37: Plastudsortering i husholdninger
Tema: Cirkulær økonomi.
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Affaldssorteringen tager afsæt i den nationale implementering af 10 fraktioner hos husholdninger. Sektoren
udleder i dag ca. 1,5 Mt CO2 på landsplan og det politiske mål er, at sektoren skal være CO2-neutral i 203021.
Dette skal bl.a. opnås ved at udsortere 80 % af dansk plast fra forbrændingen i 2030. Kommunerne har en
meget vigtig rolle for at imødekomme målet.
CO2 effekt:
Affaldsstatistikken for 2018 viser at den gennemsnitlige Furesø borger producerer ca. 71 kg forbrændingsegnet
affald og 201 kg dagrenovation per år. Samlet medfører afbrændingen af dette affald til en CO2-udledning på
ca. 4.910 ton. Fjernes 80 % af plasten fra affaldet reduceres udledningen med op mod 3.930 tons CO2.
Da Furesø Kommune aftager fjernvarme fra affaldsforbrænding, vil en væsentlig del af denne CO2 reduktion
(ca. 80 %) afspejle sig i Furesø Kommunes Energi og CO2 regnskab.
Kommunens rolle:


Implementering affaldssorteringen i de angivne ti fraktioner.



Bedre vejledning på genbrugspladser



Vejledning og vidensdeling omkring korrekt affaldssortering med lavt klimaaftryk blandt andet gennem
Furesø Kommunes igangværende initiativ, Klimafamilier.

Partnerskaber:
Vestforbrænding og ejerkommuner
Økonomi:
Udgifter til forbrændingsanlægget, Vestforbrænding, reduceres, hvorimod faste omkostninger til indsamling,
transport og oparbejdning af plastaffald øges. Der er behov for investeringer i nye affaldsbeholdere til
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husholdninger samt nye indsamlingsbiler. (og erhverv.). Bringeordninger og udgifter til genbrugspladser er
lavere end udgifterne til henteordninger. En lavere tømningsfrekvens reducerer omkostningerne, eksempelvis
har en 7-dags tømningsfrekvens uden separat madaffaldsordning et affaldsgebyr på 1.189 kr. mens gebyret er
792 kr. for 14 dagstømning. Affaldsgebyrer skal opkræves hos grundejeren, jf. MBL § 48 stk. 7, og vil derfor
påvirke forbrugerøkonomien.

Rolle
Furesø Kommune

Informationskampagner,
aktivt få flere borgere til at
plastsortere.

Borgere
Virksomheder
Forsyningsselskaber

Aktivt
Ingen
Ingen

Udgifter og indtægter
Udgifter vedrørende
informationskampagner
og udstyr til borgere.
1/2 årsværk årligt.
Ikke belyst
Ikke belyst
Ikke belyst

Samlet økonomi over levetid
Ikke belyst
Ikke belyst
Ikke belyst
Ikke belyst

Bemærkninger:
CO2-reduktionspotentialet for øget genbrug er udarbejdet af Dansk affaldsforening (2018)22.
Affaldsstatistikken for 2018 viser at den gennemsnitlige Furesø borger producerer 71 kg forbrændingsegnet
affald og 201 kg dagrenovationsaffald per år. Det antages at alt både forbrændingsegnet affald og
dagrenovationsaffald bliver sendt til affaldsforbrænding. Dette fører til at Furesø borgere producerer 11.160
ton forbrændingsegnet affald om året. Givet at et ton affald udleder 0,44 ton CO2 per ton forbrændt affald, er
den totale CO2 udledning af dette er 4.910 tons CO2. Øget udsortering af plastik på 80% kan reducere denne
emission med 3.930 tons CO2.
Furesø Kommune har en velfungerende uddannelse som affaldsambassadør til alle børn og unge, hvor der nu
er uddannet 1.300 personer, denne indsats kan med fordel styrkes. Kilde: Status for Grøn omstilling:
https://www.furesoe.dk/media/11579/handlingsplan-for-groen-omstilling-status-2019-og-2020.pdf

https://danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/document/mere_genbrug-bedre_klimadansk_affaldsforening_web_klimaudspil.pdf
22
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Indsats 38: Plastudsortering hos virksomheder (delvist i Scope 3 som ikke indgår i det
geografiske regnskab)
Tema: Cirkulær økonomi.
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Denne indsats fokuserer på øget plastudsortering hos virksomheder. Virksomheder har siden 2010 haft forbud
mod at benytte de kommunale ordninger som er stillet til rådighed for borgere. Virksomheder er pålagt at
sortere på samme måde som husholdninger og melde ind til kommunen at de sorterer, men de skal selv stå for
at sætte gang i sorteringen og kontakte et privat renovationsselskab.
Analyser peger på, at danske virksomheder aktuelt har en meget lav plastudsorteringsrate, eksempelvis er det
kun 8% af alle virksomheder, som udsorterer plast23. Disse virksomheder er hovedsageligt servicevirksomheder
som producerer affald, der minder meget om husholdningsaffald.
CO2 effekt:
Affaldsstatistikken for 2018 viser, at virksomheder i Furesø Kommune producerer 14.300 tons
forbrændingsegnet affald hvert år. Samlet medfører afbrændingen af dette affald en CO2-udledning på ca.
6.300 ton. Fjernes 80 % af plasten fra affaldet, reduceres udledningen med op mod 5.040 tons CO2 per år.
Bedre sortering af virksomhedernes affald generelt vil desuden give mulighed for øget genanvendelse af
metalaffald, elektronikaffald og tekstilaffald med yderligere CO2-reduktioner til følge.
Da Furesø Kommune aftager fjernvarme fra affaldsforbrænding, vil halvdelen af denne CO2 reduktion afspejle
sig i Furesø Kommunes Energi- og CO2 regnskab. Dette vil dog ikke være mere end cirka halvdelen, da borgerne
i Furesø Kommune producerer mere affald, end der anvendes til produktion af fjernvarme.
Kommunens rolle:


Dialog med virksomheder om betydningen af at affaldssortere.



Styrke tilsynet med virksomheder for at sikre, at de efterlever kravene om sortering

https://danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/document/AnalyseStort%20potentiale%20for%20affaldssortering%20i%20virksomheder-Dansk%20Affaldsforening.pdf
23
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Internt at initiere cirkulære tiltag så genbrug får øget fokus i den kommunale virksomhed og i den
geografiske kommune.



EKU og Erhversforeningerne kan have en væsentlig rolle med blandt andet klimapartner.

Partnerskaber:
EKU, Erhvervsforeninger og industriforeningen
Økonomi:
Dette ville kræve yderligere medarbejdere, som skal arbejde sammen med virksomhederne i kommunen
omkring øget sortering.
Rolle

Furesø Kommune

Informationskampagner,
aktivt få flere
virksomheder til at
plastsortere.

Borgere

Ingen

Virksomheder

Få etableret
sorteringstiltag i højere
grad.

Forsyningsselskaber

Ingen

Udgifter og indtægter
Udgifter vedrørende
informationskampagner
og kontrol. 4 årsværk
over 8 år, til svarende
til 300.000 kr. per år, til
at facilitere og motivere
virksomhederne i
processen.
Ikke belyst
Udgifter vedrørende
afhentning af affald
samt udstyr til
sortering.
Ikke belyst

Samlet økonomi over levetid

Ikke belyst

Ikke belyst
Ikke belyst
Ikke belyst

Beregningsforudsætninger
Ifølge Affaldsstatistik 2018, producerer virksomheder i Furesø Kommune 14.300 tons forbrændingsegnet affald
hvert år. Givet at et ton affald udleder 0,44 ton CO2 per ton forbrændt affald, er den totale CO2 udledning heraf
6.300 tons CO2.
Denne CO2 udledning er med forbehold for udsving i Affaldsstatistikken mellem forskellige år. Affaldsstatistik
for 2019 viser en yderligere mængde affald fra virksomheder på 4.000 tons dagrenovation/forbrændingsegnet
affald.
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Indsats 39: Øget genanvendelse af ressourcer
Tema: Cirkulær økonomi.
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Tiltaget sætter fokus på at inkorporere den cirkulære tankegang blandt de kommunale institutioner og Furesø
kommunes borgere. Affald skal betragtes som en ressource, hvori EU’s affaldshierarkiet aktivt skal benyttes og
genanvendelse vægtes fremfor forbrænding og deponi i denne rækkefølge.
CO2 effekt:
CO2-effekten afhænger af den genanvendte ressource.
Der kan spares 2720 ton CO2, hvis 80% af den nuværende frasorterede mængde emballage (metal, glas, pap,
plast), tekstil, elektronik affald og træ bliver genanvendt.
Kommunens rolle:


Medvirke til etableringen af et samarbejde mellem borgere, virksomheder og kommunale
genbrugspladser.



Vidensdeling om cirkulær tankegang og løsninger blandt kommunale institutioner, virksomheder og
borgere i Furesø kommune.



Furesø kommune har uddannet 1.300 børn og unge til affaldsambassadører, denne indsats har stor
effekt og kan styrkes.



Etablering af infrastruktur og fysisk areal der understøtter genanvendelse fra genbrugspladserne.



Bedre mulighed for egentlig genbrug på et eller to nye anlæg med tilstrækkelige tilkørselsforhold

Partnerskaber:
Vestforbrænding, genbrugsstationer, lokale genbrugsindsatser i samarbejde med fx boligforeninger.
Økonomi:
Økonomiske omkostninger afhænger af fraktionerne. Afgiften til forbrænding mindskes, hvorimod udgifter til
vidensdeling og etablering netværk kræver både økonomiske og menneskelige ressourcer hos kommune,
virksomheder og borgere.
Furesø Kommune

Rolle
Informationskampagner,
og etablering af fysiske
tiltag der understøtter

Udgifter og indtægter
4 årsværk over 8 år
svarende til 300.000
kr. per år

Samlet økonomi over levetid
Ikke belyst

100

Borgere
Virksomheder
Forsyningsselskaber

genanvendelse.
Uddannelse af flere
affaldsambassadører på
Furesøs Genbrugsstationer
Ingen
Deltage aktivt for at få
genanvendt i højere grad
Ingen

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Ikke belyst

Bemærkninger:
Beregningen af effekten ved genanvendelse tager udgangspunkt i frasorterede mængder af diverse kategorier
fra Affaldstatistikken 2018. Det er ukendt, hvor meget ekstra affald af diverse kategorier som findes under
”dagrenovation eller lignede”, ”forbrændingsegnet affald” og ”andet affald”. Potentielt kan der hentes
yderligere sparedede CO2 udledninger ved yderligere udsortering fra disse affaldskategorier.
Der er anvendt sparede mængder CO2 udledninger fra en rapport af det svenske Miljøinstitut IVL ved
genanvendelse af diverse materialer:
Reduceret kg CO2 per kg
Metalemballage
Glasemballage
Papemballage
Plastemballage
Træ
Tekstil
Elektronikaffald
Byggeaffald

Genanvendelse
1,8
0,35
0,2
0,6
0,2
11,8
1,5
1 per to mursten

Forebyggelse
2,2
0,8
0,4
2,1
0,4
25,0
38,0

CO2-reduktionspotentialet for øget genanvendelse er udarbejdet af Dansk affaldsforening (2018). Link:
https://danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/document/mere_genbrugbedre_klima-dansk_affaldsforening_web_klimaudspil.pdf
IVL rapport om genanvendelse:
https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f925/1591705294206/B2356.pdf
Vestforbrændings Strategi:
Status for Grøn Omstilling: https://www.furesoe.dk/media/11579/handlingsplan-for-groen-omstilling-status2019-og-2020.pdf
Mængder for metalemballage, tekstil og elektronik affald er taget fra Affaldstatistikken 2018 for Furesø
Kommune.
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Indsats 40: Genbrugsplatform
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Ifølge Byggeplads.dk omsættes der årligt for 100 mia. kr. byggematerialer herhjemme, hvoraf blot 1 % er
genbrugte materialer24. I de senere år har en række kommuner givet mulighed for, at man kan få eller købe
brugte byggematerialer på genbrugspladsen. En undersøgelse, som Videncentret Bolius har foretaget, viser at
mindst 36 kommuner har etableret genbrugsordninger for byggematerialer på genbrugspladsen25.
Ifølge en analyse fra SBI26 (i dag Build) kan der potentielt opnås meget store relative CO2-reduktioner ved at
genbruge en række byggematerialer, fx 77 % for mursten, 96 % for betonelementer, 78 % for træbjælker og stolper og 98 % for tagsten. For andre materialer som eksempelvis spån og gipsplader er besparelserne
væsentligt mindre, ca. 10 %.
Tiltaget omfatter etablering af en eller flere genbrugsplatforme for byggematerialer i Furesø Kommune. Koncept
og placering skal afklares nærmere.
CO2 effekt:
CO2-reduktionen forbundet med tiltaget kan med betydelig usikkerhed estimeres til 320 ton årligt
Størstedelen af CO2-gevinsten vil ikke blive afspejlet i Furesø Kommunes energi og klimaregnskab, fordi den
relaterer sig til materialeproduktion, som finder sted på virksomheder som ikke ligger i kommunen.
Kommunens rolle:


Udvikle og etablere koncept for genbrugsplatform.



Vejlede og oplyse borgere og virksomheder om mulighederne for at genanvende byggematerialer

Partnerskaber:
Identificere partnere der vil udvikle den nødvendige platform, herunder inddrage erfaringer fra de kommuner
som allerede har etableret genbrugsplatforme. Eventuelt samarbejde med nabokommuner om drift af
genbrugsplatform, for eksempel i form af et fælles katalog over materialer.

https://www.byggeplads.dk/nyhed/2021/12/baeredygtighed/digital-markedsplads-genbrug-byggemateriale
https://www.bolius.dk/find-brugte-byggematerialer-paa-genbrugspladsen-89210
26 SBI 2019:08, Livscyklusvurdering for cirkulære løsninger med fokus på klimapåvirkning,
https://build.dk/Assets/Livscyklusvurdering-for-cirkulaere-loesninger-med-fokus-paa-klimapaavirkning/SBI-2019-08.pdf
24
25
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Økonomi:

Furesø Kommune

Rolle

Udgifter og indtægter

Meromkostning over
levetid

Udvikle og etablere
koncept for
genbrugsplatform.
Oplyse og vejlede.

16 årsværk over 8 år
svarende til en årlig
omkostning på 1,2 mio. kr.

3750 kr./ton

Potentielt indtægter fra salg
af byggematerialer.
Borgere

Virksomheder

Aflevere brugte
byggematerialer.
Aftage/købe brugte
byggematerialer.
Aflevere brugte
byggematerialer.
Aftage/købe brugte
byggematerialer.

Besparelser på køb af nye
byggematerialer

Besparelser på køb af
nye byggematerialer

Besparelser på køb af nye
byggematerialer

Besparelser på køb af
nye byggematerialer.

Ikke belyst

Ikke belyst

Evt. behandling af
brugte
byggematerialer.
Forsyningsselskaber

Vestforbrænding og
genbrugsstationer
medvirker i udvikling
og etablering

Beregningsforudsætninger:
Rambøll har i 2020 foretaget en analyse af de miljø- og klimamæssige konsekvenser af øget genbrug af fire
byggematerialefraktioner: tagsten, stenuld, beton og træ27. Samlet set viser analysen et CO2reduktionspotentiale på op til 91.000 kton på landsplan. Foretages en simpel oversættelse til Furesø-niveau på
baggrund af indbyggertal svarer det til reduktionspotentiale på cirka 640 ton CO2. Analysen peger på en række
barrierer for at udnytte reduktionspotentialet knyttet til manglen på økonomiske incitamenter og viden hos
bygherrer, at det er mere omkostningsfuldt at nedrive med henblik på genbrug og genanvendelse, og manglen
på platforme for salg af de genbrugte materialer. Det er særligt sidstnævnte barriere, som etablering af
”Cirkulær økonomi i byggeriet – Analyse af potentialer ved øget genbrug og genanvendelse af byggeaffald”, Rambøll
2020. Udarbejdet for Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.
27
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genbrugsplatform for byggematerialer i Furesø Kommune vil bidrage til at nedbryde. Vi estimerer, at 50 % af
reduktionspotentialet kan knyttes til tiltaget svarende til 320 ton CO2 årligt. Da genbrugsplatformen
forhåbentligt kan bidrage til genanvende flere typer byggematerialer end der indgår i Rambølls analyse, kan
reduktionspotentialet vise sig at blive større.
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Indsats 41: Større genanvendelse af byggemateriale (Scope 3)
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Furesø Kommune ønsker at fremme genanvendelse af byggemateriale fra eksisterende bygninger til nybyggeri.
Analyser peger på, at større genanvendelse medfører lavere drivhusgasudledninger ved renovering frem for at
bygge nyt. Den største klimamæssige gevinst ligger i at fortrænge drivhusgasudledningen ved at genanvende
materialer frem for at skulle producere nye.
CO2 effekt:
CO2-effekten i 2030 kan groft estimeres til 60 ton.
Størstedelen af CO2-gevinsten vil ikke blive afspejlet i Furesø Kommunes energi og klimaregnskab, fordi den
relaterer sig til produktion af byggematerialer.
Kommunens rolle:


Katalog over byggematerialer som er mulige at genanvende.



Fremhæve eksempler fra gode renoveringer, sin har haft succes med genanvendelse af byggematerialer.



Sagsbehandling: Vejledning og anbefalinger præsenteres på dialogmøder.



Kan skrives ind i lokalplaners redegørelse/vejledning

Beregningsforudsætninger:
Det antages, at nybygggeri har en klimapåvirkning på 9 kg CO2/m2. Dernæst antages det at 25% af
byggematerialer kan genanvendes og fortrænge de tilsvarende materialer til nybyggeri. Det samlede opvarmede
areal i Furesø Kommune udgør 2.548.000 m2. Som en grov forudsætning, antages det, at 0,5 % af arealet i
kommunen hvert år rives ned og erstattes med nybyggeri. Frem mod 2030 vil ca. 4 % af den nuværende
bygningsmasse – dvs. ca. 100.000 m2 - således blive erstattet af nybyggeri. Hvis Furesø Kommunen kan sikre at
25% af nybyggeriet vil bruge 25% genanvendt byggemateriale, opnås en besparelse på: 25 % * 25%* 100.000 m2
* 9 kg CO2/m2 = 56 ton, da materiale til nybyggeri fortrænges.
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Kapitel 5: Klimatilpasning
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Indsats 42: Flere træer i Furesø Kommune
Tema: Landbrug og arealanvendelse
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Når træer vokser, binder de via fotosyntese CO2 fra atmosfæren. Hvor meget CO2, der bindes, afhænger af
træsorten, og hvor tæt træerne placeres. Et fuldvoksent fritvoksende bøgetræ vil over sin levetid have opsuget
ca. 4,3 ton CO2, mens det tilsvarende tal for et grantræ er ca. 2,2 ton CO2. De første år efter træerne er plantet,
sker CO2-bindingen relativt langsomt, herefter gennemgår træet en kraftig vækstperiode med høj binding af
CO2, hvorefter der igen sker en udfladning, når træet nærmer sig sin makshøjde. For grantræets vedkommende
tager det omkring 60 år før træet er fuldvoksent, mens det for bøgetræet kan tage over 100 år. Den årlige
binding af CO2 udgør i størrelsesordenen 30-40 kg for et fritstående træ. For træer som står i en plantage, kan
CO2-bindingen per træ være noget lavere.
Indsatsen har fokus på at plante træer på offentlige arealer, i haver og i mindre plantager på en måde, der
understøtter øget biodiversitet, et grønt bymiljø og bidrager til klimasikring – samtidigt med at der tages
hensyn til øvrige ønsker til byudvikling og arealanvendelse.
De konkrete virkemidler til at sikre flere træer i Furesø Kommune skal defineres nærmere.
Der findes statslige tilskudsordninger til privat skovrejsning, som kan understøtte etablering af plantager. Ved
løvskovsrejsning kan man få tilskud på 32.000 kr. pr. hektar og 15 kr. pr. lbm for vildthegn. Hvis man planter
nåleskov, kan man få 12.000 kr. per hektar.

CO2 effekt:
Ved at plante i størrelsesordenen 20.000 træer (på i alt ca. 100 ha), som en blanding af fritstående træer og
mindre plantager, vil der kunne sikres en CO2 fangst på omkring 500 ton per år i 2030.
CO2-fangst er beregnet som den gennemsnitlige CO2-binding indenfor de første 10 år efter de er plantet. Over
træernes fulde vækstperiode (typisk 60 - 100 år) vil CO2-effekten være lidt højere. CO2
Kommunens rolle:


Plante træer på offentlige arealer
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Partnerskaber med virksomheder om etablering af træer



Oplysning af borgere om træer effekt på CO2-regnskabet

 Uddeling af gratis ”ungtræer” til klimafamilier og andre interesserede borgere
Partnerskaber med organisationer som, kan opkøbe jord til mindre plantager som kan og udbyde virksomheder
og privatpersoner.
Økonomi:

Rolle

Udgifter og indtægter

Oplysning og dialog
med borgere og
virksomheder. Plante
træer på egne
arealer.

Ikke belyst

Borgere
Virksomheder og
landbrug

Ingen
Investorrolle,
planlægning og
etablering af mindre
plantager.

Ingen

Forsyningsselskaber

Ingen

Ingen

Furesø Kommune

Meromkostning over
levetid
Ikke belyst

150.000 kr. per ha28, for at

Ikke belyst.

opkøbe jord.
40.000-64.000 kr. per ha for
beplantning af træer.
Tilskud på op til 32.000
kr./ha kan opnås.

Beregningsforudsætninger:
Særligt over de første 20 år af en skovs levetid vil CO2-optaget afhænge af de valgte træsorter, men også
jordens bonitet har stor betydning. Ved at vælge hurtigvoksende som gran og poppel kan den årlige vækst
udgøre 15-20 ton per ha per år (fraregnet høst) i jord med høj bonitet sammenholdt med 3-6 ton for løvtræer.
Set over en længere periode på 100 år er CO2-optaget i mindre grad afhængigt af træsort og bonitet og ligger
på omkring 6-8 ton per ha per år.
28

https://www.agrocura.dk/nyheder/jordpriser-1-kvartal-2019
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Til beregningen tages udgangspunkt i data fra typisk dansk skovrejsning siden 1990, vist i tabellen nedenfor.
100 hektar skov ville dermed have et årligt optag af CO2 på 500 ton i 2030. Gennemsnitligt over 100 år, vil det
årlige optag være 600 ton.
Forudsat at etableringen af træer sker som en blanding af plantagetræer og fritstående træer og en blanding af
løvtræer og nåletræer, svarer ovenstående til, at der behov for at plante i størrelsesordenen 20.000 nye træer i
Fures Kommune, hvis der skal realiseres en CO2-reduktion på 500 ton i 2030.

KU sagsnotat om skovrejsning29

Alder
Årligt optag af kulstof (t CO2 eq /ha/år)

Alder
Data for skovrejsning siden 1990

0-9
5

10-19

20-29

30-39

40-100

7

15

9

4

Gns.0100
6

https://static-curis.ku.dk/portal/files/241891135/Sagsnotat_kulstof_skovrejsning_20200525_bilag.pdf Side 20,
Reference I – NFI skovrejsning siden 1990, ændring i lager.
29
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Indsats 43: Udtag af lavbundsjorde
Tema: Landbrug og arealanvendelse.
Status:
Ny potentiel indsats.
Indledning:
Furesø Kommune har ifølge Energi og CO2-regnskabet 184 hektar lavbundsjord, som dækker over både dyrket
jord og græsningsarealer. Disse arealer står for næsten ¾ af landbrugsrelaterede CO2 emissioner i kommunen,
vist på nedenstående figur. Det skal understreges, at opgørelsen af udledninger fra lavbundsjorde er forbundet
med metodisk usikkerhed.

Drivhusgasudledninger fra landbrug i Furesø Kommune (ton CO2-ækvavilenter)
82

675
250

986

5.320

Husdyrsfordøjelse

Husdyrgødning i stald og lagre

Dyrkning af landbrugsjorde

Lavbundsjorde

Øvrige

Emissioner herfra kan elimineres ved at genoprette den mose, som er blevet drænet for at anvende arealet.
Det vil selvfølgelig kræve, at der er jordejere i Furesø Kommune, som er villige til – mod en passende
kompensation – omlægge deres jord. Alternativt sælge jorden til andre aktører, som har interesse i, at arealet
overgår til natur. Arealerne kan ses på følgende figur, der viser jord med over 12 % kulstof indhold i
mørkebrunt og jord med 6-12% kulstof indhold i lysebrunt.
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Kortet nedenfor viser lavbundsjorde i Furesø Kommune. Kortet omfatter både dyrkede lavbundsjorde, og
lavbundsjorde, som anvendes til andre formål og derfor ikke anvendes til landbrugsdrift.

https://miljoegis3.mim.dk/spatialmap?profile=vandprojekter
Der findes fire forskellige typer lavbundsjorde. To kategorier er lavbundsjord i omdrift for henholdsvis kulstof
indhold 6-12% og over 12%. De to andre kategorier er lavbundsjord, som er vedvarende græs for henholdsvis
kulstof indhold 6-12% og over 12%. Disse fire kategorier har vidt forskellige emissionskoefficienter per ha, som
vist i nedenstående tabel.
I finansloven er der sat 2 mia. kr. af til at udtage lavbundsjorde i perioden 2020-2029. Der er fornyeligt sat
yderligere 660 mio. kr. af til dette formål for perioden 2021-2024. Det geografiske fokus for udtagning af
lavbundsjorde er stadig ukendt. Furesø Kommune omfatter dog kun 0,1% af alle lavbundsjorde i Danmark.
CO2 effekt:
Hvis 80% af lavbundsjorde bliver udtaget, vil CO2e emissionsreduktionen være omkring 4.200 tons.
Kommunens rolle:
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Partnerskaber med organisationer som Naturfonden, som kan bringe kapital til omlægningsprojekter.



Facilitere kommunikationen mellem de forskellige stakeholders omkring opkøb af lavbundsjorde.

Økonomi:

Rolle
Furesø Kommune

Facilitere
kommunikation
mellem stakeholders.
Indgå partnerskaber
med virksomheder
som gerne vil omlægge
landbrugsjord.

Borgere
Virksomheder og
landbrug

Ingen
Investorrolle

Forsyningsselskaber

Ingen

Udgifter og
indtægter
Ikke belyst

Meromkostning over
levetid
Ikke belyst

Ingen
ha30,

Ingen
Ingen

150 mio. kr. i alt. Det
er
tilskudsmuligheder
gennem finanslovens
pulje til udtag af
lavbundsjord.
Ingen

Ingen

150.000 kr. per

Beregningsforudsætninger:
Alt efter hvilken type jord, som bliver udtaget, vil der være forskellig emissionsreduktion. Det antages, at
fordelingen af udtaget jordtype vil være uniform. Der antages, at 80% af emissioner fra lavbundsjorde kan
reduceres, da nogle arealer kan være særdeles svære at udtage. Vådlægning af lavbundsjorder kan konkret
opnås ved at afbryde de eksisterende drænrør og -grøfter, som afvander markjorden.
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https://www.agrocura.dk/nyheder/jordpriser-1-kvartal-2019
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