Dato: 14-10-2020
Sags id: 19/3058
Dok.nr.: 128301/20
Notat om høringssvar om Plan- og Agenda 21 Strategi 2020
Byrådet vedtog den 24. juni 2020 sin Plan- og Agenda 21 strategi 2020 for Furesø
Kommune. Strategien var i offentlig høring i 10 uger fra den 25. juni 2020 til og med
søndag den 6. september 2020.
I høringsperioden er der indkommet 14 høringssvar fra følgende interessenter:
1. Banedanmark
2. Borger 1
3. Novafos
4. Vejdirektoratet
5. Jonstrup ´89
6. Hareskov Medborgerforening (HMB)
7. Miljørådet i Furesø Kommune
8. Miljøforeningen Furesø Agenda 21
9. DN Furesø
10. Borger 1
11. Lokalsamfundenes Samvirke
12: Furesø By og Land
13. Værløse Naturgruppe
14. Integrationsrådet

Afsender

Emne

De samlede høringssvar findes i bilag 2.
I nedenstående skema sammenfattes hovedsynspunkter og ændringsforslag fra høringssvarene emnevis.
Numrene angivet i kolonnen ”Afsender” refererer til nummereringen ovenfor af interessenter, der har indsendt høringssvar. De numre der er angivet i kolonnen ”Afsender”, under de respektive emner, angiver således hvilke interessenter der har berørt det
pågældende emne i deres respektive høringssvar.
Forvaltningens anbefalinger fremgår af kolonnen ”Konsekvens for strategien”.
Som en følge af de nævnte rettelser i Plan- og Agenda 21 strategi 2020 foretager forvaltningen en redaktionel tilpasning.
Afsender nr. 1, Banedanmark har ikke bemærkninger til Plan- og Agenda 21 strategi
2020.

Forvaltningens bemærkninger

Konsekvens for strategien

Afsender

Emne
Balanceret vækst og bæredygtig udvikling

Forvaltningens bemærkninger

Konsekvens for strategien

7, 8, 12, 13

Der er fremført kritik af strategiens ukonkrete målsætning om balanceret vækst, bæredygtighed og flere indbyggere. Der er bekymring om at konsekvenserne for natur, miljø og kommunens egne borgere
ikke er afklaret.

Balanceret vækst og bæredygtig udvikling er strategiens overordnede mål, der skal konkretiseres i forhold til de enkelte områder i kommunen i Kommuneplan 2021.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien.

Der ønskes et stop for inddragelse af nye arealer til
boliger - både inden for og uden for byzone. Der
ønskes vækst i kvalitet i stedet for kvantitet.
Det påpeges, at forudsætningerne for boligprognosen og befolkningstilvæksten hurtigt kan ændre sig
og dermed ændre tallene.
Det tilkendegives at det er fint at der arbejdes på at
sikre boliger til alle forskellige behov.
Det fremføres, at nye boligtyper kan fremkomme
ved at indrette de mange store boliger/boligområder, til nye fleksible boligtyper.
Det fremføres, at naturen bør integreres i alle kommunens planer.

I forbindelse med Kommuneplan 2021 vil borgere
og interessenter få mulighed for at være med til at
definere og konkretisere visionerne.
Der skal for hvert enkelt byudviklingsprojekt tages
stilling til, hvordan både boliger og natur sikres i
planlægningen for det enkelte område.
Befolkningsprognosen viser, at der er et stigende
behov for forskellige boliger og boformer i kommunen. Prognoserne bruges til at give et nogenlunde
billede af, hvordan fremtiden forventes at se ud, og
prognoser er afhængige af mange faktorer der kan
ændre sig. Prognoserne opdateres årligt.
Forvaltningen arbejder for at sikre, at der i kommunen kan tilbydes nok boliger til at efterkomme den
forventede fremtidige efterspørgsel. Dette behandles
i detaljer i boligpolitikken og befolknings- og boligprognosen. Målet er, at nuværende borgere også
skal have mulighed for at bosætte sig i Furesø når
der opstår nye boligbehov.
Forvaltningen påpeger, at påvirkningen af naturen både den bynære natur så vel som større sammenhængende natur) altid vurderes i forhold til konkret
planlægning.
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Forvaltningen vil inddrage borgerne i forhold
til konkretisering af strategiens visioner i
Kommuneplan 2021.

Afsender

Emne
Furesø Kommunes 2030 mål

Forvaltningens bemærkninger

Konsekvens for strategien

12

Der stilles spørgsmål til hvordan man vil indfri
2030-målene.

Kommunen vil bl.a. invitere borgerne til at komme
med forslag til hvilke konkrete mål og succeskriterier der sættes for de enkelte 2030-mål.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien.

Der efterspørges en klar tilkendegivelse om, hvorfor FNs verdensmål nr 10. ’Mindre ulighed’ og nr
13. ’Klimaindsatsen’ ligger til grund for strategien.

Byrådet besluttede den 26. september 2018 at sætte
særligt fokus på 2 af FNs Verdensmål: 10 - Mindre
Ulighed og 13 - Bedre Klima.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien.

Det foreslås, at målene ”11 - Bæredygtige Byer og
lokalsamfund”, ”14 – Livet i Havet” og ”15 – Livet
på Land” indarbejdes i strategien.

Strategien kan derfor ikke definere hvilke verdensmål der er fokus på. Det udelukker ikke de øvrige
verdensmål, som det også fremgår af Plan- og
Agenda 21 strategien.

FN’ Verdensmål for bæredygtig udvikling
5, 9, 13, 14

Det fremføres også, at strategien har for lidt fokus
på ”10 - Mindre Ulighed”.
Bæredygtighedskrav
8

Det foreslås, at kommunens krav til bæredygtighed
bør være skrappere og mere konsekvente, og at der
gives færre dispensationer. Der bør stilles krav om
byggematerialer og anvendelse af regnvand.

Der stilles i dag krav til bæredygtighed i lokalplaner. Disse krav vil blive revideret i forbindelse med
Kommuneplan 2021.

Forvaltningen vil inddrage borgerne i forhold
til bæredygtighedskravene i lokalplaner i
Kommuneplan 2021.

Nybyggeri bør vurderes både ud fra miljømæssige,
såvel som arkitektoniske værdier.
5, 6, 7, 9, 11, 12

Byudvikling og fortætning
Byfortætning foretrækkes frem for byggeri i det åbne land. Der er bekymring for at højere bebyggelsesprocenter vil vanskeliggøre målet om mere bynatur og grønne byer.
Det frarådes, at fortætning kan ske pr. automatik.
Fortætning bør ske ved konkret lokalplanlægning i
hvert enkelt tilfælde med hensyn til strukturen i det

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien.

Som udgangspunkt skal fortætning ske omkring
togstationerne og bymidterne. Der skal ved hvert
enkelt byudviklingsprojekt tages stilling til bybebebyggelsesprocenter og planlægningen for bynatur og
grønne arealer.
Planstrategien lægger op til en fortætning udvalgte
steder, så der sikres en vækst i balance med respekt
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Forvaltningen foreslår, at det på side 9 tilføjes følgende med kursiv til punkt under ”Det
vil Byrådet”:
”Den fremtidige boligudvikling og fortætning skal primært ske omkring togstationer
og i bymidterne og fortsat foregå på en balanceret, bæredygtig og ansvarlig måde”.

Afsender

Emne
enkelte bysamfund og i respekt for det enkelte bykvarters egenart og kendetegn.
For alle lokalsamfundene er det vigtigt at bevare og
værne om det miljø, åbenhed, landskabelige værdier
og den natur, der netop er karakteristisk for det enkelte lokalsamfund. Der ønskes ikke byudvikling,
der vil medføre fortætning. Fortætning kan også
modvirke et varieret boligudbud.
Det foreslås, at der udvikles ungdomsboliger på det
resterende areal på Bybækgrunden.

Forvaltningens bemærkninger
for de eksisterende forhold.
Forvaltningen er opsat på at fastholde de værdier,
som gør Furesø til noget særligt - herunder naturen
og det åbne land. At bygge i højden kan blandt andet sikre, at der kommer mere bynatur på de ubebyggede flader, men høje bygninger skal naturligvis
placeres hvor de kan indpasses i forhold til de eksisterende forhold.

Konsekvens for strategien
Forvaltningen vil inddrage borgerne i forhold
til konkretisering af strategiens visioner i
Kommuneplan 2021, herunder også hvordan
og hvor der kan ske fortætning.

Den konkrete afklaring i forhold til højder vil ske i
forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for de
enkelte områder.
Hvordan der skal arbejdes videre med fortætning af
kommunen som helhed vil blive behandlet i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen.

Fortætning i forhold til klimatilpasning
3

Der ønskes opmærksomhed på et øget behov for
klimatilpasning af eksisterende kloaksystem og muligheder for at kræve lokal afledning af regnvand
(LAR løsninger)

Anvendelse af regnvand i bymiljøet til rekreative
formål, skal være med til at aflaste kloaksystemet.
Ved øget byfortætning vil der i overensstemmelse
med spildevandsplanen og fastsatte afløbskoefficienter, blive stillet krav om at forsinke udledningen
af regnvand fra de befæstede arealer, så kloakkerne
ikke bliver hydraulisk overbelastede.
Forvaltningen vil sikre, at Novafos inddrages på et
tidligt tidspunkt i forbindelse med udarbejdelse af
Kommune- og sektorplan såvel som konkrete fortætningsprojekter.
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Forvaltningen foreslår, at der på side 12 i
Plan- og Agenda 21 strategien, 1. spalte, sidst
under Beskyttelse og benyttelse tilføjes:
”Regnvand skal i højere grad håndteres for
sig selv. Der skal etableres lokale regnvandsløsninger, hvor det er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Eksempelvis kan uforurenet regnvand nedsives eller anvendes til rekreative formål.”

Afsender

Emne
Byudvikling - Perspektivarealerne

Forvaltningens bemærkninger

Konsekvens for strategien

7, 8

Det ønsker ikke perspektivarealerne nord for Slangerupvej inddrages til byudvikling.

Bebyggelse i landzone er reguleret gennem planlovens landzonebestemmelser, som i Furesø Kommune skal administreres særligt restriktivt pga. kilebestemmelserne. Sidstnævnte betyder også, at de
ikke kan planlægges for byudvikling andre steder
end i perspektivarealerne nord for Slangerupvej.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien.
Forvaltningen vil inddrage borgerne i forhold
til konkretisering af hvad der skal ske med
perspektivarealerne i Kommuneplan 2021.

Det fremgår af strategien, at der ikke er taget stilling
til, hvad der konkret skal ske med perspektivarealerne. Dette vil indgå i arbejdet med revision af
kommuneplanen.
Virksomheder og erhverv
5, 7, 12, 13

Fortætning, højere bebyggelsesprocent og større
fleksibilitet ønskes ikke for erhvervsområdet langs
Jonstrup Vang skov eller erhvervsområdet på Flyvestationen af hensyn til de omkringliggende naturarealer.

Forvaltningen påpeger, at alle områder er forskellige
og skal behandles individuelt. Hvad der vil fungere
bedst for det enkelte erhvervsområde, skal undersøges nærmere og konkretiseres i forbindelse med lokalplanlægning.

Der er synpunkter om at der ganske givet kan findes
steder indenfor erhvervsområderne, hvor der kan
ske en fortætning, men man bør være forsigtig med
at øge bygningshøjden og måske tætheden i de dele
af erhvervsområderne, der ligger tæt op ad boligområder.

Udvikling af erhvervsområderne vil blive undersøgt
i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan
2021.

Det fremføres, at strategien ikke redegør hvor nye
virksomheder skal placeres, hvis der ikke er plads i
de eksisterende erhvervsområder.
Det fremføres, at målet om flere lokale arbejdspladser og iværksættere kun er et værdigt mål, hvis disse etableres inden for eksisterende bebyggede områder. Derfor må eksisterende erhvervsområder ikke

I forbindelse med revision af kommuneplanen kan
det overvejes at opdatere plangrundlaget for erhvervsområderne – så det fx bliver muligt at etablere skorstene i den rigtige højde.
For Erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej er disse
undersøgelser igangsat i en lokalplanproces, da der
er et politisk ønske om, at gøre området mere attraktivt.

5

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien.
Forvaltningen vil inddrage borgerne i forhold
til det videre arbejde med udvikling og modernisering af erhvervsområderne i Kommuneplan 2021.

Afsender

Emne
omdannes til andre formål.

Forvaltningens bemærkninger

Konsekvens for strategien

Forvaltningen har løbende dialog med interessenterne, som også vil blive inddraget tidligt i udarbejdelsen af Kommuneplan 2021.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien.

Det ønskes ikke, at det stationsnære erhvervsområde ved Kirke Værløsevej ændres status til boligområde.
Lokalsamfundene
5, 12

Der udtrykkes opbakning til, at behovet for at understøtte og styrke lokalsamfundene og deres identitet fremhæves i strategien.

Forvaltningen vil inddrage lokalsamfundene i
arbejdet på Kommuneplan 2021, herunder
skal der være en dialog om lokalsamfundenes
forslag til hvordan deres ønsker understøttes
bedst.

Det ønskes, forud for Kommuneplan 2021 en afklaring af hvordan lokalsamfundene bedst understøttes
med supplerende, relevante initiativer inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet for børn og voksne,
udbygning af skolekapacitet og reelle fritidstilbud i
området.
VEJE, STIER OG TRAFIK
Bæredygtig mobilitet
5,7, 8, 9, 13

Der er mange kommentarer til og ønsker om at
kommunen skal satse på kollektive trafikplaner med
mere fokus på busforbindelser, der forbinder lokalsamfundene, bycentre og flyvestation Værløse.
Der er mange kommentarer der omhandler fokus på
grøn mobilitet gennem tiltag, der får flere til at cykle til skole/fritidsordninger og arbejde.

Kollektiv trafik, trafiksikkerhed og tryghed er blevet
behandlet i det afholdte §17, stk. 4 udvalg der omhandlede trafiksikkerhed og fremkommelighed.
Afrapportering fra udvalget kan ses på kommunens
hjemmeside. Anbefalingerne herfra vil indgå i den
kommende trafik- og mobilitetsplan. Disse emner
vil indgå i den kommende trafik og mobilitetsplan.

Der er flere kommentarer der vedrører parkeringsforhold der underbygger kombinationsrejser.
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Forvaltningen foreslår, at det på side 10 tilføjes, at ”Furesø kommune vil derfor arbejde
for, at der skabes sammenhæng i vejnettet
mellem lokalsamfundene. Dette skal understøtte borgenes og de erhvervsdrivende anvendelse af bæredygtige transportformer.”

Afsender

Emne
Bæredygtig mobilitet – El-ladestandere

Forvaltningens bemærkninger

Konsekvens for strategien

12

Der ønskes en ensartethed i betalingssystemerne på
el-ladestanderne så betaling kan ske med gængse
betalingsmidler som betalingskort og mobilepay.

Forvaltningen støtter det arbejder der foregår med at
standardisere el-ladestandere så opladning bliver
uafhængig af ejerskabet til el-ladestanderne.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, da dialogen om ladestandere indgår i
strategien for ladestandere, som kan findes på
kommunens hjemmeside.

Der ønskes generelle rammebestemmelser skal indeholde retningslinjer for lokalplan-lægningen, således at der ved fremtidig lokalplanlægning sikres
etablering af ladepladser til el-biler på samme matrikler.

El- ladestandere kan ikke påkræves via en lokalplan,
da en sådan bestemmelse ikke kan håndhæves via
lokalplaner.

Der ønskes en sammenhængende plan for el ladepladser med involvering af boligselskaber og gerne
også grundejerforeninger inden el bilejerne knytter
sig til forskellige lade systemer.
Forebyggelse af støj
4

10

https://www.furesoe.dk/vaer-med/hoeringertilladelser-og-dispensationer/2020/juni/strategi-for-ladestandere-i-furesoe-kommune/

Den vedtagne strategi for opstilling af el-laderstandere redegør for de fremtidige be-stemmelsere, som
kommunen vil anvende for at øge antallet af el-ladestandere i kommunen. Strategien forefindes på
kommunens hjemmeside.

Vejdirektoratet gør opmærksom på prioritering af
midler, som tildeles til støjreduktion langs statens
veje, sker på baggrund af den kortlægning af støjplagede områder, som fremgår af Støjhandlingsplan
2018-2023. Der gøres opmærksom på, at der i øjeblikket ikke er midler til at igangsætte flere støj-reducerende projekter langs statsvejene.

Forvaltningen anerkender Vejdirektoratets støjhandlingsplan, hvori der er forslag til støjbekæmpelse i
kommunen flere steder.

Det ønskes at der anvendes støjdæmpede asfalt på
de mest benyttede veje, som f.eks. Ballerupvej.

Der anvendes allerede støjdæmpende asfalt på alle
veje med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t eller
derover.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men er opmærksom på at der fortsat
skal arbejdes med støjudfordringerne.

Denne problemstilling vil blive behandlet i den
kommende trafik og mobilitetsplan.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, da emnet vil blive behandlet i den
kommende trafik og mobilitetsplan.

Kommunen vil fastholde fokus på at påvirke det politiske niveau til at skaffe bevilling til at gennemføre
støjhandlingsplanen.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men der skal fortsat arbejdes videre
på konkrete løsninger sammen med borgerne
i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2021.

Konkrete vej og sti projekter
7

Der er forslag om at Furesø i samarbejde med Egedal Kommune om at få omlagt Knardrupvej til
mindst en 2-i-1-vej, så trafikken fra Ganløse m.v.
automatisk bliver ledt ned til henholdsvis Kildedal
S-togsstation og Frederikssunds-motorvejen med
deraf følgende mindre trafik belastning af gennem-
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Afsender

Emne
kørsel på Bundsvej, Kirke Værløsevej og Værløse.

Forvaltningens bemærkninger

Konsekvens for strategien

10

Der er ønske om at fjerne tung trafik på Hejrebakken for at gøre det mere trygt for skole børn at cykle og dermed at mindske gennemkørende privatbiler.

Disse emner vil indgå i den kommende trafik og
mobilitetsplan.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, da emnet vil blive behandlet i den
kommende trafik og mobilitetsplan.

Forvaltningen vil sikre, at Vejdirektoratet bliver
inddraget tidligt i udarbejdelsen af Kommuneplan
2021.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men Vejdirektoratet skal inddrages
tidligt i udarbejdelsen af Kommuneplan
2021.

Kommunen er planmyndighed for det samlede areal
i kommunen uanset ejerforhold, og der skelnes derfor ikke mellem forskellige ejere i planlægningen.
Hensynet til ejerforhold er vigtigt, men samtidig
mener forvaltningen, at der skal ses på områderne
som helhed for at sikre sammenhængen i planlægningen.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men arbejder fortsat på at øge biodiversiteten med blandt andet projektet ”mere
natur på kommunale arealer”.

Der er indkommet en række forslag til hvordan chikaner og bump kan gøres grønne og være med til at
sænke farten og gøre vejen mere trafiksikker.
Forholdet til statsvejnettet
4

Vejdirektoratet opfordrer til en tidlig dialog om
planlægningsmæssige forhold i Furesø Kommune,
såfremt der i forbindelse med det videre arbejde
med kommuneplanrevisionen findes at være forhold
i relation til statsvejnettet, som med fordel kan drøftes og afklares inden offentliggørelsen af kommuneplanforslaget.

NATUR OG LANDSKAB
Natur på statslige og kommunale arealer
7, 9, 13

Der gøres opmærksom på, at størstedelen af naturen
i kommunen ligger på statsejede områder, og at kun
en mindre del er kommunal. Der efterlyses en større
indsats og en konkretisering af mere biodiversitet
og naturkvalitet, samt at der tages stilling til pleje af
naturarealerne i samarbejde ned Naturstyrelsen.

Furesø Kommune arbejder for at bedre naturkvaliteten i bl.a.de sammenhængende naturområder, som
Søndersø, Præstesø, Baunesletten og Oremosen.
Med projektet Mere natur på kommunale arealer ar-
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Konkrete tiltag til hvordan kommuneplanen
kan bidrage til øget biodiversitet og naturkvalitet vil blive konkretiseret og kvalificeret i samarbejde med borgere i forbindelse
med udarbejdelse af Kommuneplan 2021.

Afsender

Emne

Forvaltningens bemærkninger
bejder forvaltningen på at give naturen mere plads.
Forvaltningen samarbejder med private jordejere,
hvor det er muligt, samt med Naturstyrelsen og andre offentlige ejere om forvaltning af naturen i
kommunen.

Konsekvens for strategien

Forvaltningen er enig i bemærkningen om, at det er
nødvendigt at beskytte den sårbare natur mod slid,
ligesom de grønne arealer i kommunen ønskes bevaret. Ønsket om områder med stilhed og mørke er noteret.
Samtidig kan der opstå konkrete lokale behov, hvor
samfundsinteressen for eksempelvis parkeringspladser kan vægte højere.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men ønsket om områder med stilhed
of mørke vil blive taget op og undersøgt
nærmere i forbindelse med udarbejdelse af
Kommuneplan 2021.

Beskyttelse og benyttelse
9, 10, 12, 13

Der udtrykkes bekymring for hvordan naturen kan
beskyttes, samtidig med at naturen er til glæde for
borgerne, ligesom der bør være områder med stilhed og mørke.
Det er vigtigt, at naturen forsat er natur og ikke
bruges til andre formål, som f.eks. fodboldbaner,
parkering samt udvidelse og placering af genbrugsstation.

Plan- og Agenda 21 strategien forholder sig ikke til
genbrugsstationens placering og eventuelle fremtidige udvidelse. Det håndteres i forbindelse med det
videre arbejde med udvikling af genbrugspladsen.

Beskyttelse af naturen prioriteres højt i Furesø Kommune, og hvordan Kommuneplan
2021 kan bidrage til dette, vil blive undersøgt
i tæt samarbejde med borgere og interessenter i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2021.

Grøn plan
7, 13

Efterspørger en revision af Grøn Plan 2013-24 i
forbindelse med den kommende kommuneplan og
et øget fokus på at knække den nedadgående biodiversitetskurve. Det forslås at Furesø Kommune skal
har ven målsætning for natur og arter, f.eks. 30 arter
man virkelig vil gøre noget for.

Grøn Plan 2013-24 gælder indtil udløbet af planens
gyldighedsperiode. Grøn Plan 2013-2024 sigter mod
at øge biodiversiteten, og kommunen har valgt at
rette særlig fokus på otte arter. Det er på baggrund
af planen gennemført en række projekter og andre
tiltag med naturforbedring som formål.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men der vil være borgerinddragelse i
forbindelse med en fremtidig revision af
Grøn Plan.

Det er endnu ikke besluttet i hvilken form, skal revideres eller erstattes.

Grønt Danmarkskort
7, 9, 13

Opmærksomheden bør skærpes, hvad angår ”sammenhængende natur”, dette glemmes eller overses

Sammenhængende natur vil være et hovedformål i
den kommende udpegning af Grønt Danmarkskort i
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Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men der skal arbejdes videre med

Afsender

Emne
alt for ofte, ligesom plejen af naturen er mangelfuld,
og kommunen er ikke aktiv vedr. registrering af §3beskyttet natur.
Der savnes et højere ambitionsniveau for bekæmpelse af invasive arter, specielt Gyldenris og Japansk Kæmpepileurt.

Forvaltningens bemærkninger
kommuneplanen.
Registrering af natur efter naturbeskyttelseslovens §
3 er en myndighedsopgave, som varetages uafhængigt af men sideløbende med planlægningen. § 3beskyttet natur indgår i Grønt Danmarkskort.

Konsekvens for strategien
Grønt Danmarkskort i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021. Borgere og
interessenter vil blive inddraget i dette arbejde.

Furesø Kommune er kommet rigtigt langt med at
bekæmpe invasive planter. Bjørneklo er under kontrol og på vej til at blive udryddet i Furesø Kommune. Gennem mange år er Gyldenris blevet bekæmpet
på samtlige kommunale arealer og kommunen opfordrer øvrige grundejere til at bekæmpe Gyldenris.
Endnu er der ikke udviklet effektive metoder til at
bekæmpe Japansk Pileurt. Kommunen påbegyndte i
2019 et stort forsøg med afdækning af Japansk Pileurt ved Slangerupvej
Adgang til natur og landskab
7, 9, 13

Der udtrykkes bekymring om modsætningsforhold i
målsætningen: ”Der er behov for at bevare og styrke den lokale natur til glæde for naturen og for alle
vores borgere”. Der skal ikke ubetinget være adgang for alle til fods, på cykel m.v. til alle naturområder, idet erfaringerne nu tydeligt viser, at naturen
lider pga. manglende hensyn fra borgere, der bruger
naturen uhensigtsmæssigt til skade for dyreliv,
planter og fredede områder. Det er samtidig vigtigt
at naturen ikke kun reserveres til de få, som der sker
på flyvestationen.

Forvaltningen ser ikke en modsætning i formuleringen, der lægger vægt på at bevare og styrke naturen,
hvilket både gavner naturen og borgerne, som kan
glæde sig over en levende natur.
Plan- og Agenda 21-strategien lægger den overordnede retning for kommuneplanens visioner for udviklingen af naturen i kommunen, som forvaltningen efterfølgende udmønter i konkrete tiltag med
udgangspunkt i den gældende lovgivning for området, herunder om offentlighedens adgang til naturen.

Der er et forslag om at lave en landskabsfredning
for Søkilen til Søndersø mellem Værløse By og Ryet Skovbo.
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Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men borgere og interessenter vil få
mulighed for at konkretisere og kvalificere
strategiens overordnede visioner i forbindelse
med udarbejdelse af Kommuneplan 2021.

Afsender

Emne

Forvaltningens bemærkninger

Konsekvens for strategien

Behovet for flere stier på bl.a. Flyvestationen vil
indgå en den kommende trafik- og mobilitetsplan.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men de videre drøftelser om Flyvestationens udvikling vil fortsætte i arbejdet med
Kommuneplan 2021.

Flyvestationen
9, 13

Flyvestationen er et naturområde, og der er ikke behov for flere stier i asfalt, som fortrænger naturen..
Ligesom der gives udtryk for er ”pudsigt” at kommunen søger flere mio. kr. til mere asfalt på flyvestationen, men man har ikke ressourcer til at gøre en
indsats for naturen på Naturstyrelsens arealer, med
argumentet om at de ikke er ejet af kommunen.

Evt. midler vil blive brugt til nyt lag asfalt ovenpå
eksisterende asfalterede arealer.

Spildevandsindsats og vandplan
6, 9, 11, 12

Der er udtrykt bekymring over, at der fortsat udledes urenset fortyndet spildevand til mange af kommunens vandløb og søer, og at ingen af kommunens
målsatte søer og vandløb lever op til kravene for
”god økologisk tilstand”. Kommunen må sætte en
tidsfrist for hvornår miljøtilstanden i søer og vandløb skal leve op til vandområdeplanens miljømål og
sikre et snarligt stop for udløb af urenset spildevand.

En ny spildevandsplan forventes endeligt godkendt i
november 2020. Den fastsætter rammerne på spildevandsområdet for de kommende år. Nye tiltag
med udarbejdelse af områdeplan og delområdeplaner skal sikre, at der bliver tilvejebragt et robust beslutningsgrundlag for, hvordan kloakkerne på længere sigt skal renoveres, udvides og klimasikres.
Kommunen vil i overensstemmelse med spildevandsplanen undersøge nærmere, hvor hurtigt og i hvor
høj grad overløb kan forhindres. Dette undersøges
og vurderes i de såkaldte delområdeplaner. I den
forbindelse vil det blive vurderet, hvorledes miljømålene i vandområdeplanerne kan blive opfyldt.
En delområdeplan er en plan, som fastlægger hvilke
spildevandsmæssige tiltag, der skal ske indenfor et
sammenhængende kloakeret område.

AGENDA 21 – GRØN OMSTILLING
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Forvaltningen foreslår, at der på side 12 i
Plan og Agenda 21 strategien, 1. spalte, sidst
under Beskyttelse og benyttelse tilføjes:
”Regnvand skal i højere grad håndters for sig
selv. Der skal etableres lokale regnvandsløsninger, hvor det er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Eksempelvis kan uforurenet
regnvand nedsives eller anvendes til rekreative formål.”

Afsender

Emne
Mindske miljøbelastning – Sprøjtefri kommune

Forvaltningens bemærkninger

Konsekvens for strategien

9, 13

Opbakning og ønsker til fortsat at bidrage til indsatser for at mindske miljøbelastningen i kommunen,
f.eks. kampagner for mindre sprøjtegifte på private
områder, fremme af økologi og lokal afsætning af
lokalt producerede varer, samt sikre vores grundvand til både borgere og natur.

Furesø Kommune sætter stor pris på samarbejde om
bl.a. rent drikkevand, bekæmpelse af invasive arter
og mere natur.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men sætter stor pris på det fortsatte
samarbejde mellem interessenter, kommune
og borgere.

En indsats fra borgere, foreninger, erhvervsliv, forsyningsvirksomheder og kommune er helt afgørende
for at opnå en markant CO2 reduktion og en grøn
omstilling. Furesø Kommune opfordrer derfor borgere og erhvervsliv til at tage og gennemføre initiativer, der fremmer den grønne omstilling og lægger
vægt på at understøtte denne indsats. Det kan bl.a.
være i form af kampagner.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien. Forvaltnigngen forventer at præsentere en opgørelse af CO2udledningen i 2021.

CO2–reduktion
8, 9

En mere aktiv indsats fra alle om reduktion af de
elementer der skaver drivhuseffekten. Der mangler
en opgørelse af CO2 for den geografiske kommune.
Der efterspørges at kommunen tager initiativ til
gennemførelse af kampagner.

Furesø Kommune deltager i udvikling af et landsdækkende CO2- og energiberegningsværktøj, hvor
kommunerne skal kunne trække CO2 udledningen
fra den geografiske kommune år for år. Forvaltningen forventer i 2021, at kunne præsentere en opgørelse af CO2 udledningen fra den geografiske kommune.
Bynatur – Biodiversitet i byerne
5, 8, 9, 13

Modsætningsforhold mellem høje bebyggelsesprocenter og grønne arealer med høj biodiversitet. Der
efterlyses en realistisk definition af biodiversitet i
byer og offentlige områder, herunder vejkanter. Der
skal fortsat være fokus på kommunens naturplejere
– de græssende dyr.
Det foreslås, at der udarbejdes en særlig træpolitik.

Forvaltningen opfatter biodiversitet som hele spektret af arter og naturtyper, uanset om det er i naturområder, i byer, private haver eller offentlige områder.
Små ændringer kan derfor være med til at gavne biodiversiteten, også i ellers artsfattige områder som
byernes græsflader, på landbrugsarealer og langs ve-
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Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men der vil blive arbejdet videre med
biodiversitet i planlægningen i Kommuneplan 2021, hvor borgere og interessenter vil
få mulighed for at bidrage.
Forvaltningen undersøger muligheden for at
udarbejde en træpolitik.

Afsender

Emne

Forvaltningens bemærkninger
je og stier.

Konsekvens for strategien

Grønne arealer i byerne kan, uanset deres størrelse,
udvikles med henblik på at skabe levesteder for planer og dyr.
Opbakningen til kommunens naturpleje med græssende dyr er noteret.
Grøn varmeforsyningsplan
8

Der efterspørges en sammenhængende plan for grøn
varmeforsyning i hele kommunen.

Den strategiske energiplan fra 2011 indeholder grøn
varmeforsyning med bl.a. forslag til geotermi og
varmepumper.

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men kommunen arbejder videre for at
fremme den grønne varmeforsyning.

I november 2020 skal Udvalget for natur, miljø og
grøn omstilling tage stilling til, om den strategiske
energiplan skal opdateres for at vise vejen mod 100
% vedvarende el- og varmeforsyning i 2035.
Borgerinddragelse - generelt
2, 7, 8, 12, 13, 14

Det fremføres, at der ikke har været borgerinddragelse forud for udarbejdelse og byrådets vedtagelse
af strategien.
Det foreslås, at dagsordener og referater fra interessent og borgermøder er offentligt tilgængelige sådan at de kan indgå i de kommunale forhandlinger
før beslutningerne tages.
Tilkendegivelse om at borgerinddragelse i den
grønne omstilling er helt ok. Mange borgere har qua
deres uddannelse eller arbejde stor indsigt i den
grønne omstilling, så det drejer sig om, at høre borgerne, lytte til dem og handle derefter.
Det bemærkes, at der lægges vægt på borgerinddragelse, men det opleves ofte det ikke ændret noget.

Borgerinddragelsen er vigtig i Furesø Kommunes
arbejde Borgere og erhvervsliv bidrager i mange
sammenhænge med gode forslag, nye idéer og med
bemærkninger til forvaltningens forslag.
Der blev afholdt interessentmøde d. 28. januar 2020,
strategien har været i 10 ugers offentlig høring og
der blev holdt borgermøde 24. august 2020. Alle høringssvar såvel som behandlingen af disse vil blive
forelagt politisk. Referat fra interessentmøde 28. januar 2020 var vedlagt sagen om politiske beslutning
om at sende strategien i høring. Referat fra borgermødet 24. august 2020 er vedlagt sagen om endelig
vedtagelse.
Forvaltningen bemærker, at strategien ifølge Planloven skal vedtages, inden den sendes i høring, og at

13

Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men vil arbejde for at fremme borgerinddragelsen og gennemsigtigheden generelt
men også konkret i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021.
Der er særlig fokus på COVID-19 situationen
og de særlige behov og udfordringer dette
medfører.

Afsender

Emne
Det kritiseres, at kommunen sender materiale ud om
som links som PDF-fil, da det kan være svært at
åbne.
Det fremføres, at en del information om Klimaindsatsen går tabt blandt nogle af kommunens borgere
med anden etnisk baggrund end dansk, da meget af
informationsmaterialet foregår udelukkende på
dansk.
Der ønskes borgerinddragelse om digitalisering af
kommuneplanen.

Forvaltningens bemærkninger
byrådet på baggrund af høringen skal vurdere, om
der skal foretages ændringer i strategien.

Konsekvens for strategien

Der er udarbejdet sorteringsvejledninger på fem
sprog, som bl.a. bruges i Farum Midtpunkt.

Forvaltningen har interesseret kommunens interessenter til en workshop om digital planlægning, og
der er udsendt spørgeskema på Facebook, som alle
har mulighed for at svare på. Forvaltning arbejder
for en løsning, hvor den digitale version stadig kan
printes.

Borgerinddragelse ved enkeltsagsbehandling
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Det fremføres, at kommunen allerede i dag inddrager kommunen borgerne i mange sager - måske for
mange. I dispensationssager, hvor der er en praksis i
kommunen til at sige nej til den ønskede dispensation, ønskes ikke yderligere borgerinddragelse. Her
må kommunen træde i karakter og ikke benytte naboer og forskellige interesseorganisationer som
”bussemænd”.

Kommunen foretager en konkret vurdering af det
ansøgte i forhold til den lovgivning, afgørelsen skal
træffes efter og de hensyn, som loven varetager.
Bemærkninger og udtalelser fra naboer og/eller interesseorganisationer inddrages i afgørelsen.
Plan- og Agenda 21 strategien omhandler ikke
kommunens sagsbehandlingspraksis.

Kommunen bør i nabohøringer om dispensationer
tilkendegive overfor dem man hører, hvad kommunens indstilling til den aktuelle sag er. Altså en sindet tilkendegivelse. Så kan ansøger også se kommunens indstilling, således at det ikke alene bliver
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Forvaltningen foreslår ikke ændringer i strategien, men forvaltningen arbejder løbende
på mere gennemsigtighed og bedre borgerinddragelse i forvaltningens arbejde.

Afsender

Emne
naboers eller interesseorganisationers udtalelser, der
kommer til at ligge til grund for kommunens afgørelse.

Forvaltningens bemærkninger
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Konsekvens for strategien

