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Drøftelse - Evaluering af LAR-kampagne
Sagsnr. i ESDH:
21/719
Beslutningskompetence: Natur og Klima
Beslutningstema
Natur og Klima skal orienteres om evaluering af LAR-kampagne (Lokal Afledning af Regnvand).
Sagsfremstilling
I 2021 gennemførtes en kampagne for håndtering af regn- og overfladevand på egen grund (LAR).
LAR-kampagnen omfattede flere delelementer:








Flyer blev omdelt på biblioteker, rådhuset, borgerservice med et kort budskab om fordelene
ved LAR
Elektronisk katalog på furesoe.dk/LAR med beskrivelse af forskellige typer af LARløsninger (nedsivning, regnvandsbed, genanvendelse) kombineret med muligheden for mere
biodiversitet og illustrerede eksempler.
Større fokus på LAR på furesoe.dk/LAR:
 Hvad er LAR?
 Er jorden nedsivningsegnet?
 Aflastning af kloakkerne og mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Henvisning på Facebook til kommunens hjemmeside om LAR
Kampagne målrettet borgere i Kirke Værløse, herunder informationsmøde afholdt lokalt
samt gennemgang af udvalgte haver og mulighederne for LAR-løsninger
Informationsmøde i privat have om LAR-løsningerne kombineret med mere natur og
biodiversitet.

Vi har efter kampagnen set på antallet af besøg på furesoe.dk/LAR. I 2021 var der 626 besøg på
hjemmesiden.
Vi har også kontaktet spildevandsforsyningsselskabet Novafos for at høre, om der er flere, der har
ansøgt om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, som er muligt, når regnvandet afkobles det
offentlige afløbssystem. Novafos oplyser, at antallet af ansøgninger om tilbagebetaling har været
næsten konstant de seneste år.
I samarbejde med engageret borger blev alle 21 grundejere på Præstevænget tilbudt en gratis
gennemgang af LAR-muligheder i deres have og tilbudt et konkret prissat LAR-forslag.
Gennemgangen blev udført af anlægsgartnere med flair for LAR-løsninger og omfattede otte haver.
Vi har efter gennemgangen givet tilladelse til en faskine på Præstevænget. Det fortæller lidt om,
hvor svært det er at få borgere til at vælge LAR-løsninger.
Økonomiske konsekvenser
Kampagnen er afholdt inden for gældende budgetramme. Der er afholdt udgifter for 100.000 kr. til
afholdelse af arrangementer med lokale regnvandsløsninger, og forvaltningen har brugt i
størrelsesordenen 0,1 årsværk.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
LAR-kampagnen understøtter Mål 1 om, at I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores
natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning, fordi vi samarbejder med
erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klimaløsninger
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at Udvalg for Natur og Klima tager orienteringen til efteretning.
Beslutning i Natur og Klima den 05-04-2022
Udsat.
Beslutning i Natur og Klima den 11-05-2022
Taget til efterretning.
Bilag:

