Partnerskaber med relevans for Klimaplanen
I Furesø Kommune vægter vi samarbejde, dialog og tværfaglighed højt. Derfor er vi en del af en
række partnerskaber og samarbejder med andre aktører, hvor formålet er at finde fælles løsninger på
udfordringer og bidrage til innovation, nytænkning og samskabelse. En række af disse partnerskaber
er relevante for Furesø Kommunes klimaarbejde og dermed også for udarbejdelsen af Klimaplanen.
Nedenfor er oversigten over eksisterende partnerskaber inklusive relevans for centrale
indsatsområder i Klimaplanen.
Energi på Tværs

Projektet samler kommuner, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner i tæt strategisk samspil om
fremtidens energisystem i Hovedstadsområdet. Visionen blev i 2015 fastlagt – sammen arbejder vi
for en fossilfri energisektor i 2035 og en fossilfri transportsektor i 2050.
Projektet løber over tre faser. I de første to faser var fokus at undersøge mulighederne og udvikle
visionen om en fleksibel og bæredygtig energiforsyning i Hovedstadsområdet. Projektet er nu i sin
tredje fase. Her er der fokus på en række konkrete og innovative omstillingsprojekter indenfor
blandt varme, CO2-lagring, energirenovering og grøn infrastruktur.
Gate 21 - Partnerskab for handling

Partnerskabet i Gate 21 arbejder for at accelerere grøn omstilling og vækst i Greater Copenhagen.
Målet er at finde løsninger, der reducerer CO2-udledningen og realiserer energi- og
ressourcebesparelser.
Gate 21 er blevet en af Danmarks førende organisationer for grøn omstilling, der sammen med
kommuner, regioner, virksomheder og forskningen tester og udvikler konkrete løsninger til et
bæredygtigt Danmark.
KKR Hovedstaden - De regionale fora

KKR Hovedstaden arbejder for at fremme kommunernes fælles rammer og betingelser, så den
enkelte kommunalbestyrelse kan levere den bedst mulige service til sine borgere - og arbejde
strategisk med udvikling af kommunen.
KKR Hovedstaden udpeger (eller indstiller) for hver valgperiode en lang række kommunale
politiske repræsentanter til forskellige regionale fora. Det kan være til såvel lovfæstede regionale
organer som regionale fora, der nedsættes efter lokale og regionale aftaler.
Som udpeget af KKR Hovedstaden repræsenterer man de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstaden.
KKR Hovedstaden varetager kommunalbestyrelsernes fælles interesser baseret på et tæt samspil og
en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.
Erhvervshus Hovedstaden

I Erhvervshus Hovedstaden arbejdes aktivt for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at
vækste og udvikle sig gennem specialiseret vejledning, workshops og programforløb. Der udmøntes
i disse år et trecifret millionbeløb i støtte til virksomhedernes omstilling og genstart efter corona-

krisen, hvor der er særligt fokus på konkurrenceevne gennem grøn omstilling, digitalisering og
internationalisering.
Erhvershus Hovedstaden arbejder tæt sammen regionens kommuner, uddannelsessteder, klynger,
fonde, erhvervsorganisationer og private rådgivere for at styrke virksomhederne i dette arbejde.
Energi- og CO2-regnskabet

Energi- og CO2-regnskabet et online værktøj, der giver alle kommuner – store som små – en enkel
og omkostningseffektiv mulighed for årligt at opgøre drivhusgasudledninger og dermed få tal og
fakta til kommunale klimaregnskaber. På den måde kan kommunerne se, om de arbejder sig i den
rigtige retning klimamæssigt.
Den ensartede metode skal gøre det lettere at gå sammen om løsninger på tværs af
kommunegrænser og samtidig lære af hinandens erfaringer.
Furesø Kommune deltager aktivt i videreudviklingen af dette værktøj i samarbejde med
Energistyrelsen, KL, Realdania, tre regioner og 64 andre kommuner fra hele landet, mens Gate 21
fungerer som sekretariat. På den måde har Furesø Kommune direkte indflydelse på udviklingen
gennem en arbejdsgruppe, som stiller forslag til hvilke udfordringer, der i fællesskab skal fokuseres
på.
Supercykelstier

31 kommuner og Region Hovedstaden arbejder sammen om at etablere gode cykelforbindelser på
tværs af kommunegrænser, der skal gøre det nemmere og mere sikkert for pendlere at vælge cyklen
som transportmiddel.
Partnerskabernes relevans for Klimaplanen
Transport







Energi på Tværs: Vision om fossilfri transportsektor i 2050 (i Furesø Kommune fremrykkes
denne vision til 2035)
KKR Hovedstadens 7 Klima-VIP-projekter: Mindst 50% af kommunalt finansieret transport
er omstillet i 2025 + 100% i 2030.
KKR Hovedstaden VIP-infrastrukturprojekt: Forlængelse af Farum S-tog til Hillerød
Supercykelstier: Vision om et samlet net af supercykelstier i Region Hovedstaden, herunder
flere nye i Furesø Kommune.
Ydermere er også kommunesamarbejde om BRT-løsning (Bus Rapid Transport) samt
Movias målsætning om fossilfri busdrift i 2030.

Energi



Energi på Tværs: Vision om fossilfri energisektor i 2035 (i Furesø Kommune fremrykkes
denne vision til 2030)



KKR Hovedstaden: Målsætning om, at alle kommuner har en klima- og energiplan inden
2023, + indsatser for at øge tempoet for renovering og energibesparelsen så mål på 35%
CO2-reduktion nås i 2035.

Furesø Kommune, Farum Fjernvarme og Vestforbrænding (koordineret med Værløse Varmeværk)
har i 2019 indgået en aftale om et koordineret samarbejde med det formål at skabe en proaktiv
varmeplanlægning med særligt fokus på mulighederne for at udbygge fjernvarmen. I forlængelse
heraf har Furesø Kommune inddraget fjernvarmeselskaberne i udarbejdelsen af kommunens
varmeplan, der udstikker rammerne og retningen for den fremtidige varmeforsyning i kommunen.
Affald



KKR Hovedstaden: Målsætning om, at madspild i offentlige køkkener halveres inden 2030 +
alle kommuner indsamler bioaffald i 2022.

Kommunen har delvist etableret henteordninger for de ti fraktioner, jf. den nationale ”Klimaplan for
en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra 2020. Ordningerne skal etableres ved alle husstande
i 2022 og er fastlagt i nyt Regulativ for husholdningsaffald, der ventes vedtaget i første halvår af
2022. Det nye regulativ beskriver, hvad borgere og grundejere skal gøre, når kommunen skal hente
sorteret affald ved alle husstande. Furesø Kommune har forpligtigende samarbejde med øvrige
kommuner, som i fællesskab ejer Vestforbrænding og Ressourceindsamling A/S.
Indkøb






KKR Hovedstaden: Forpligtelse til cirkulære indkøb inden 2023 og målsætning om at
minimere plastaffald ved kommunale indkøb og drift.
SKI - Staten og Kommunernes Indkøbsservice udarbejder indkøbsaftaler, som sikrer hele den
offentlige sektor varer og tjenesteydelser af god kvalitet på gode vilkår til bedst mulig pris.
Her spiller klima, miljø og bæredygtighed også en vigtig rolle.
Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) består af de 12 kommuner: Allerød, Ballerup,
Bornholm, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Herlev,
Hillerød og Hørsholm og har eksisteret siden 2006.
POGI: Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb er baseret på fælles forpligtende grønne
indkøbsmål. De er et værktøj til at stille miljøkrav til indkøb og dermed påvirke markedet og
sikre positiv miljøeffekt. Partnerskabet udvikler hvert år nye indkøbsmål og efterser også
regelmæssigt de eksisterende mål og opdaterer miljøkravene, hvis der sker noget nyt.

