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FURESØ KOMMUNE 

56 % REDUCERET CO2 UDLEDNING
• 67 % økologi i køkkener

• 55 % reduktion af brændstof 
• 31 % reduktion af strøm 

• 14 % reduktion af vand
• 5 % reduktion af varme

• 5 % reduktion af vejbelysning
• 62 % stigning i kørselsgodtgørelsen
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• Varmeforbrug i bygninger udleder 22 % mindre CO2
• Strømforbrug fra bygninger udleder 5 % mindre CO2
• Forbrug af vand i drift og i bygninger udleder 1,7 % 

mindre CO2
• køretøjer udleder 2 % mindre CO2 og samtidig 

udbetales der 78 % mere i kørselsgodtgørelse
• Strøm fra vejbelysning udleder 8 % mere CO2

ninger, brændstof til biler og strøm til vejbelysning. En af fødevare-
leverandørerne kan ikke levere data på klima, og derfor kan der ikke 
opgøres CO2 reduktion fra køkkenerne i 2019. 

Målingen for 2018 til 2019 viser at:

KLIMA, ØKOLOGI OG AFFALD

Udledningen af CO2 opstår i alle processer, hvor der sker en forbræn-
ding, derfor udledes der også store mængder CO2 fra bygninger, biler 
og vejbelysning, der får strøm, varme og brændstof fra delvist fossile 
kilder som olie og gas.

I 2019 er CO2 udledningen reduceret med 14 %. De forskellige kilder til 
CO2 der årligt måles omfatter forbruget i Furesø Kommunes egne byg- 

Furesø Kommune har fokus på økologi og CO2, og det 
skaber målbare resultater. I denne folder kan du læse om 
det grønne regnskab for 2019. Det viser at indsatsen for, at 
nedbringe CO2-reduktionen virker, der er kommet mere 
økologi i de kommunale køkkener, flere cykler i arbejds- 
tiden og affaldssortering er ved at blive hverdag på alle 
kommunens arbejdspladser.
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STRØM OG VARME ER BLEVET MERE GRØN

Den mængde CO2 en kilowattime (KWh) varme udleder kaldes CO2 
faktoren og i 2019 er den opdateret så den afspejler udviklingen i Fu- 
resø Kommune. Det er særligt andelen af varme som Værløse Varme-
forsyning får fra Vestforbrænding, der er årsag til, at CO2 faktoren er 
reduceret. Da CO2 faktoren sidst blev beregnet i 2014 udledte den 
varme som Værløse Varmeforsyning solgte 140 g/KWh og i 2019 ud-
ledte hver KWh 69 g CO2. Reduktionen af CO2 fra varme skyldes altså 
primært at varmen fra Værløse Varmeforsyning er blevet mindre 
klimabelastende pr. KWh, fordi andelen af fjernvarme er øget. 

I Furesø Kommune er alle ledere på kommunens arbejdspladser ud-
nævnt som miljø og klimaambassadører. De skal reducere udledningen 
af CO2 med 2 % om året ved at fremme klimarigtig adfærd i hverdagen. 

Ambassadørerne laver kampagner, konkurrencer og enkeltstående 
event for at sætte fokus på CO2 reduktion. Indsatserne virker, hvilket 
tydeligst ses i de bygninger, hvor ambassadører har lavet kampagner 
og andre indsatser for, at reducere det overflødige forbrug af el, vand 
og varme.

MILJØ- OG KLIMAAMBASSADØRER

• 6 % strøm 
• 6 % varme 
• 2 % vand 

I disse bygninger er  
reduktionen  
fra 2018 til 2019:

kollektiv transport, giver det en CO2 reduktion på 23 ton. De 23 ton er 
ikke medtaget i CO2 opgørelsen fordi data for den erstattede transport, 
ikke kan registreres indenfor et rimeligt ressourceforbrug. 

Der er sket en stor reduktion i CO2 udledningen fra kommunens egne 
biler, hvilket skyldes indkøb af 60 el- og hybridbiler til erstatning for 
disel- og benzinbiler. I 2019 var der stadig 46 disel- og 10 benzinbiler i 
kommenens flåde af køretøjer. 

Udbetaling af kørselsgodtgørelse er steget med 62 % fra 2008 til 2019. 
Kørselsgodtgørelse udbetales til personalets kørsel i egen bil. Stignin-
gen er ikke medtaget i CO2 opgørelsen, da der ikke foreligger data på 
hvilke typer biler der bruges. Stigningen i udbetaling af kørselsgodt-
gørelse skyldes blandt andet flere medarbejdere i administrationen, at 
der er færre biler til rådighed på rådhuset og at de eksisterende klima-
cykler slides ned fordi de bruges intensivt. 

TRANSPORT

En af de nye elbiler der bidrager til at 
reducere CO2 udledningen

Klimacyklerne, er de cykler som 
Furesø Kommune stiller til rådig-
hed for medarbejderne, så de kan 
udskifte bil eller offentlig trans-
port med en cykeltur. I 2019 har 
de 120 klimacykler kørt 148.000 
km, hvilket er mere end dobbelt 
så meget som i 2018. Da klima-
cyklerne erstatter bilkørsel eller 
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Cykelparkering i december måned 2019 
ved Stavnsholtskolen, hvor miljø- og 
klimaambassadøren har igangsat Mit 
klimaansvar Mit klasselokale og Alle 
elever Cykler videre i en stor kampagne 
med fokus på at reducerer varme, strøm 
og antal gange eleverne køres i skole af 
forældrene. Samtidig er der indført 
genbrugs service i kantinen for at 
reducere forbruget af plast.  

På fem skoler har ambassadørerne sat fokus på, at få slukket for det 
overflødige forbrug med Furesø kampagnen Mit klimaansvar Mit klas- 
selokale. I kampagnen motiveres eleverne til at slukke for projektorer, 
lys, lukke vinduer og lignende efter endt skoledag så det overflødige 
strømforbrug reduceres. Kampagnen er gennemført i alle vinter-
måneder. Og som noget nyt er der også fokus på at motivere eleverne 
til at cykle til og fra skole med indsatsen Alle elever cykler videre hvor 
eleverne motiveres til at cykle fra efterårsferien til påske.

CO2 UDLEDNINGEN ER REDUCERET  
MED 56 % FRA 2008 TIL 2019

Igennem de seneste 11år har Furesø Kommune reduceret udledningen 
af CO2 med 56 %, hvilket gennemsnitligt er en årlig reduktion på 5 % pr. 
år. CO2 udledningen er reduceret på følgende områder

• 52 % mindre udledning af CO2 fra brændstof i kommunens 
egen bilpark 

• 70 % reduktion af strømforbruget i kommunens bygninger
• 14 % reduktion af vandforbruget i kommunens bygninger
• 49 % reduktion af det klimakorrigerede varmeforbrug i 

kommunens bygninger
• 70 % reduktion af strømforbruget til vejbelysning

Ambassadørerne har en vigtig rolle i, at skabe en kultur, hvor medar-
bejdere og brugere affaldssorterer, efterhånden som alle kommunens 
arbejdspladser får affaldssortering i de samme fraktioner som hus-
standene. Derfor har miljø- og klimaambassadøren på genbrugssta-
tionerne udviklet et lærings- og undervisningstilbud, hvor deltagerne 
uddannes som affaldsambassadører. På den måde er det nemt at intro- 
ducere affaldssortering i de enkelte skoler og dagtilbud. Tilbuddet 
differentieres til målgrupper fra dagtilbud, skoler, sprogskolen og gym- 
nasieklasser i Furesø. I 2019 blev der uddannet ca.1.000 affaldsambassa- 
dører og Furesø Kommunes Genbrugsstationer blev kåret som Årets 
Genbrugsstationer på Formidlingsområdet 2019. 

Krudthuset er et af de dagtilbud, hvor 
ambassadøren har skabt et systematisk 
arbejde med at affaldssortere, reducere 
forbrug af el, vand og varme, give børnene 
en forståelse for natur, miljø og klima samt 
involvere børnene i at lave økologisk mad 
over bål en gang om ugen.  
På den baggrund er Krudthuset tildelt det 
Grønne Spireflag af Friluftsrådet

Vandforbruget udledte 1,7 pro- 
cent mindre CO2 i 2019, det 
skyldes overvejende at miljø 
og klimaambassadøren i Ser- 
vicevagten har prioriteret at 
have fokus på, at finde og stop- 
pe vandspild fra løbende toilet-
ter, vandhaner og lignende. 
Dette fokus var ellers lidt væk  
i 2018, hvor forbruget af vand 
steg og der ses en tydelig sam- 
menhæng mellem service-
vagtens indsats og det redu-
cerede forbrug.

Elever under uddannelse som affaldsam-
bassadører på Genbrugsstationen i Farum
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Furesø Kommune har dokumenteret resultaterne med økologiske 
spisemærker. Følgende økologiprocenter er opnået i 2019:

• Daginstitutioner 91 %
• Kantine administration og Driftsgård 78 %
• Ældre og pleje 37 %
• FFO og klub 64 %
• Skolekantiner 79 %

I 2019 er der igangsat flere tiltag for at udbrede viden om, hvordan 
medarbejderne i kommunens køkkener lykkes med at lave sund, øko- 
logisk, klimavenlig mad uden, at maden bliver dyrere. 

De økologiske menuer bliver lavet med udgangspunkt i årstidens friske 
økologiske råvarer, mindre kød, flere bønner, gryn og linser samt re- 
duceret madspild og reduceret CO2 udledning. I 2017 blev CO2 udled- 
ningen reduceret med 10 procent fra køkkenerne. Desværre har det 
ikke været muligt at skaffe data i 2020 om kødforbrug og CO2 udle 
ningen fra enkelte leverandører og derfor kan dette ikke opgøres i 
grønt regnskab 2019. 

I Miljø- og klimapolitik 2014 besluttede byrådet, at Furesø Kommune 
skulle reducere CO2 udledningen med 50 % fra 2008 til og med 2020. 
Det mål er nu nået. 

I Miljø- og klimapolitik 2014 besluttede byrådet, at Furesø Kommune 
skal have 80 % økologi i kommunens egne køkkener i 2020 og at det 
skal dokumenteres med de statskontrollerede økologiske spisemærker. 

Furesø Kommunes køkkener er omlagt til økologi fra 2011, hvor øko-
logiprocenten var på 7 %. I 2013 fik Furesø Kommune del i EUmidler og 
alle medarbejdere i kommunens køkkener blev uddannet til at produ-
cere økologisk mad. Det har givet en målbar effekt, idet økologiprocen-
ten ved udgangen af 2019 var 67 %. Alle kommunens dagtilbud har 
mere end 80 % økologi og har dermed opnået den kommunale mål-
sætning for 2020. I kommunens øvrige køkkener arbejdes der på at nå 
målet.

ØKOLOGISK MAD I KOMMUNENS KØKKENER
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I Furesø Kommune er der etableret økologiske skolehaver, hvor børn i 
daginstitutioner, skole, fritidsordning og klub erfarer, hvordan øko-
logisk mad dyrkes. Alt i alt er der etableret 559 højbede, der er bygget 
af 1353 pallerammer og dertil kommer skolehaverne i de centrale haver 
ved skolelandbruget. Dermed er der nu anlagt så mange haver at alle 
børn i Furesø kan få et skolehaveforløb. I 2019 deltog kantinehave-
klasser, skolehaveklasser og daginstitutionsgrupper i skolehaveforløb 
med udgangspunkt i Haver til Maver konceptet.

ØKOLOGISKE SKOLEHAVER

Skolehaverne udgør en ramme om selvstændige ”haver til maver for- 
løb” hvor eleverne gennemgår et læringsforløb om dyrene, de vilde 
planter og næringsstofferne i og omkring haverne. Læringen foregår 
som led i, at børnene sår, plejer og tilbereder deres høst, enten over bål 
eller at børnenes afgrøder bruges direkte i køkkenerne. På Stavnsholt- 
skolen høstede eleverne over 300 kg råvarer til skolens kantinekøkken. 
Det økologiske landbrug Stengården lægger jord til de centrale skole- 
haver, og sikrer den økologiske drift så de afgrøder børnene høster er 
statskontrolleret økologiske. 

Skolehaverne bruges også direkte i undervisning, hvor skolefagene 
bliver meget konkrete når eleverne måler planternes tilvækst i mate-
matik, tegner haverne i håndværk og design eller bruger haverne som 
udgangspunkt for en novelle i dansk og som rum for oplevelser og for- 
dybelse. På den måde får børn i Furesø viden om, hvad det betyder, at 
den mad, der kommer fra kommunens køkkener er produceret af øko- 
logiske råvarer.

Elever tilbereder mad af deres egen 
høst fra deres kantinehave

Medarbejderne i køkkenerne har formidlet deres viden om, hvordan 
man kan lave sund, klimavenlig økologisk mad med mindre madspild, 
ud fra de samme principper som de selv bruger i køkkenerne. 

Økologiprocenten på Stavns-
holtskolen har nået 100 procent  
og det fejres med overrækkelse  
af det økologiske spisemærke

Formidlingen er sket i forbindelse med  
at Furesø Bibliotekerne og Værløse By- 
midte afholdt Verdensmålsfestival på 
seks dage. Ca. 800 gæster har fået lyn- 
kurser i principperne. I ni daginstitutio-
ner er der blevet lagt opskrifter på hjem- 
meside og instagram, og i to daginstitu-
tioner har alle børn fået en kogebog med 
institutionens yndlingsopskrifter ved 
deres overgang til skole, så forældrene 
har kunnet lade sig inspirere. 

Fars Køkkenskole er startet i anden halvdel af 2019, hvor fædre og deres 
børn på fjerde årgang, laver mad sammen under kyndig vejledning af 
Furesø Kommunes køkkenansvarlige. Alle hold på Fars Køkkenskole har 
været fyldt helt op og tilbagemeldingen fra fædre og børn har været at 
de efterfølgende spiser flere forskellige slags grøntsager, rodfrugter, 
bønner og linser. 

Fædre og deres børn i gang med at 
røre fars af grøntsager.

Der er ikke evidens for en 
sammenhæng mellem de 
mange aktiviteter og borger-
nes indkøb af økologi men, i 
Coops opgørelse kan det ses 
at Coops butikker i Furesø 
sælger lidt mere økologi end i 
tilsvarende Coop butikker i 
sammenlignelige kommuner. 
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