Udvalg for byudvikling og bolig 13-01-2021

Beslutning: Godkendelse af Plan- og Agenda 21-strategi 2020
Sagsnr. i ESDH:
19/3058
Beslutningskompetence: Udvalg for byudvikling og bolig
Beslutningstema
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling samt Udvalg for byudvikling og bolig skal beslutte, om
de vil anbefale Økonomiudvalget og byrådet at vedtage Plan- og Agenda 21-strategi 2020, hvor
førstnævnte udvalg især skal forholde sig til Agenda 21-emnerne.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 24. juni 2020 Plan- og Agenda 21-strategi 2020 for Furesø Kommune.
Planloven fastlægger, at byrådet skal vedtage strategien, før den sendes i offentlig høring, at
byrådet, efter høringen er afsluttet, skal tage stilling til fremkomne bemærkninger, og at byrådet i
den forbindelse kan vedtage ændringer.
Forvaltningen har holdt interessentmøde den 28. januar 2020, borgermøde den 24. september, jf.
bilag 1, ligesom strategien har været i offentlig høring i 10 uger fra 25. juni 2020 til 6. september
2020. Der er indkommet 14 høringssvar jf. bilag 2. Høringssvar og borgermødet har inden for
følgende områder givet anledning til ændring i strategien, jf. høringsnotat i bilag 3.
Udvalg for Byudvikling og bolig samt Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling har drøftet sagen i
december 2020, hvilket ligeledes har givet anledning til justering i strategien, som er markeret med
rødt.
Byer, centre og lokalsamfund
Høringssvarene giver udtryk for ønske om ikke at byfortætte i lokalsamfundene. Høringssvarene og
udvalget efterlyser skrappere krav til bæredygtighed i byudviklingen.
Forvaltningen bemærker, at fortætning som udgangspunkt skal ske omkring togstationerne og
bymidterne, hvilket er blevet præciseret i ”Det vil byrådet” i afsnittet om Byer, centre og
lokalsamfund. Bæredygtighedskravene vil ligeledes blive revideret i kommuneplanen. Der vil i den
forbindelse blive taget stilling til krav om befæstning.
Natur og landskab
Høringssvarene opfordrer til, at kommunen prioriterer hensynet til natur og biodiversitet fremfor
ubetinget adgang for alle i naturen og at øge ambitionerne for spildevandsområdet, således at
udledningen af urenset spildevand til vådområder i kommunen kan ophøre.
Forvaltningen bemærker, at håndtering af regnvand er indsat som et nyt særskilt afsnit i afsnittet om
Grøn omstilling. Med den kommende spildevandsplan og områdeplaner tages stilling til, hvordan,
hvornår og i hvor høj grad udledning af urenset spildevand kan forhindres.
Veje, stier og trafik
Høringssvarene viser stor interesse for at fremme grøn mobilitet, bl.a. offentlig transport, begrænse
støjgener og øge trafiksikkerhed.
Forvaltningen foreslår, at det tilføjes i strategien s. 10, at Furesø Kommune vil arbejde for, at der
skabes sammenhæng for grøn mobilitet mellem lokalsamfundene.
Forvaltningen vil i den kommende trafik- og mobilitetsplan tage højde for de indkomne
høringssvar, ligesom høringssvar vil blive inddraget i det videre arbejde med Kommuneplan 2021
og relevante sektorplaner. Ligeledes er teksten forenklet.
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Balanceret vækst og bæredygtig udvikling
Høringssvarene udfordrer behovet for vækst, ligesom det har været drøftet i udvalget. Vækst må
ikke ske ved generelt at inddrage store grønne arealer til byudvikling.
Forvaltningen bemærker, at forvaltningen ikke lægger op til at inddrage større nye områder i
landzone i den kommende kommuneplan. Strategien er rettet til i overensstemmelse med den af
byrådet vedtagne boligpolitik.
FN’s verdensmål
Høringssvarene foreslår, at også verdensmål ”11- Bæredygtige byer og lokalsamfund”, ”14 - Livet
på havet” og ”15 - Livet på land” prioriteres.
Forvaltningen bemærker, at Furesø Byråd har besluttet at have særligt fokus på ”10 - Mindre
ulighed” og ”13 – Klimaindsats”, og at byrådet er opmærksom på alle verdensmål, herunder i
forbindelse med fastsættelse af 2030-mål med tilhørende succeskriterier.
Grøn omstilling
Høringssvarene peger på behovet for, at kommunen tager initiativ til at gennemføre kampagner,
som understøtter den grønne omstilling. De efterspørger en sammenhængende plan for grøn
varmeforsyning i hele kommunen.
Forvaltningen bemærker, at den strategiske energiplan fra 2011 indeholder grøn varmeforsyning.
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling har i november besluttet, at den strategiske energiplan
skal opdateres 2021 for at vise vejen mod 100 % vedvarende el og varmeforsyning i 2035.
Forvaltningen indstiller, at Plan- og Agenda 21-strategien anbefales med disse justeringer jf. bilag4.
Økonomiske konsekvenser
Plan- og Agenda 21-strategien har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
Borgerinddragelse
Strategien har været i høring, ligesom der er afholdt interessentmøde og borgermøde.
Lovgrundlag
Planloven.
Det videre forløb
Økonomiudvalget og byrådet skal behandle sagen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
 Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling tager stilling til, om udvalget over for
Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at Plan- og Agenda 21-strategien vedtages
 Udvalg for byudvikling og bolig tager stilling til, om udvalget over for Økonomiudvalget og
byrådet anbefaler, at Plan- og Agenda21-strategien vedtages.
Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 13-01-2021
Udvalget anbefalede forslag til Plan- og Agenda 21-strategien med enkelte justeringer.
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Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 13-01-2021
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Bilag:
12402062
22399488
32403886
42460005

Åben Bilag 1 Referat af borgermøde 24. august 2020

(128510/20) (H)

Åben Bilag 2 Samlede høringssvar

(127267/20) (H)

Åben Bilag 3 Behandlede høringssvar

(129370/20) (H)

Åben Bilag 4 Plan- og Agenda 21-strategi 2020, endelig januarmøde 2021

(1508/21)

(H)

