
REFERAT 
    

 

 

6. december 2022 

Sags id: 22/6317 

 

Furesø Kommune 

Center for By og Miljø 

 

Grøn omstilling 

Stiager 2 

3500 Værløse 

Tlf.: 7235 4000 

 

Kontaktperson: 

Simon Dahl Meincke 

E-mail: 

sdh7@furesoe.dk 

Dir. tlf.: 42428944 

 

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-14 

Torsdag dog kl. 10-17 

 

furesoe.dk 

  

Forum: Klimaforum – Furesø 

Tid: Tirsdag den 6. december kl. 15:00-17:00 

Sted: Furesø Rådhus, Multisalen 

Deltagere: Anders Medum Groth, Carsten Juel, Charlotte 

Søllner Hernø, Christel Hansen, Claus Torp, Dorrit 

Jakobsen Gundstrup, Emilie Alsø, Hanne Juel, 

Helle Kronborg, Henning Kornbo, Ingvar Frier, 

Jane Lindum, Jørgen Tommerup, Lene Munch-

Petersen, Louise Piester, Maibrit Georg, Mette 

Madvig, Niels Jørgen Brandt, Ole Bondo Christen-

sen, Oline Skovdal, Ricki Elsgaard, Solveig Bis-
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A. Velkommen 
 

B. Byrådets beslutning af Klimaplan 2022-2050 for Furesø 
Kommune 

1. Der henvises til bilag 1, slides 3-5 

 

C. Status på Klimaforums aktiviteter 
2. Der henvises til bilag 1, slide 6, for de indsatser, der blev fundet frem 

til på første Klimaforum-møde den 8. juni 2022.  

3. Status på Klimaforums aktiviteter: 

3.1. Klimabevægelsen Furesø 

- Boder til Klimadagene på Bymidten om fødevarer og om-

lægning samt om varmeforsyning 

- Deltagelse i Klimafolkemødet 2022, herunder samarbejde 

med Værløse Biograf 

- Deltagelse i Klimademonstrationen op til folketingsvalget 

- Bragt artikel om landbrug og fødevarer i Frederiksborg 

Amtsavis 
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- Klimacafé er i kogebogen til januar 2023  

- Igangsat kommunikation med kirkerne omkring deltagelse 

i den grønne omstilling 

- Taler med lokale i hverdagen og skaber derigennem fokus 

på klimadagsordenen i civilsamfundet 

3.2. Danmarks Naturfredningsforening 

- RepairCafé til Klimafolkemødet 2022 

- Bidrog til afholdelse af Biodiversitetsfestival 

- Har forsøgt at igangsætte dialog med forvaltningen om-

kring samarbejde om klimatilpasningsindsatser, men er 

ikke lykkedes endnu 

3.3. Natur og Klima-udvalget 

- De første 20 projekter om solceller på kommunens tage er 

ved at blive sat i gang, tilladelse til solceller i alle lokalpla-

ner, selskab er dannet i Furesø, herunder har der været 

omtale i Fyns Amtsavis. Der arbejdes på at få ændret de 

firkantede regler om opsætning af solceller 

- Fjernvarmeprojekt for Furesø Syd er godkendt 

- Delebilsordning er kommet til Hareskov  

- Forvaltningen arbejder på at opdatere affaldssorterings-

guide på hjemmesiden 

- Vedtaget (forhåbentlig) forbedring af busplanen for 2023.  

- Aktivt arbejde med spildevandsplan 

- Igangsat projekt om udnyttelse af varmen i Furesø 

- Indsats om plantning af træer forventes igangsat i 2023, 

herunder hører samarbejde med lokale organisationer 

3.4. Miljørådet 

- Udskudt deres klimaarrangement til foråret 2023 

- Etablering af solceller modvirkes af restriktioner i lokalpla-

ner. Der er behov for at håndtere rammen for at etablere 

dem, så det fremmer VE-anlæg. 

- Der er nu et IT-program, som landbrugsejendomme kan 

bruge til at beregne deres CO2-udledning, og dette er af-

prøvet på Solgården. 

- Møde med forvaltningen om at udtage lavbundsjorde viser 

begrænset potentiale, men der er mulighed for i stedet at 

fokusere en ny indsats for at dyrke med metoder, der bin-

der kulstof i mulden.  

- Biogas, potentialet ønskes bedre belyst, herunder møde i 

KTC-regi og møde med Klimarådet.  

- Arbejde med energioptimeringsystemet, men det er van-

skeligt disse dage. Afgiftssystemet forhindrer virksomhe-

derne i at implementere solceller inden for en økonomisk 

fornuftig ramme 
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- Klimapartnerskaberne sker der ikke noget ved; der ventes 

på, at der tages initiativ 

- Afholdelse af RepairCafé i Ungekulturhuset; var startskud-

det på samarbejde med Furesø Ungepanel og Furesø Un-

geklimaråd 

- Har forsøgt at indlede dialog med Vestforbrænding om at 

lave borgermøder i FA21 DK-regi 

3.5. Furesø Ungeklimaråd 

- Organiseret sig selv 

- Afholdt af lanceringsevent 

- Udarbejdet 2023-projektbeskrivelse, herunder aflevering af 

anbefalinger til Natur og Klima-udvalget og forvaltningen 

- Deltog i workshop om input til affald- og genanvendelses-

planen 

- Indgået samarbejde med Grøn, Fonden for Bæredygtig 

Udvikling, og forvaltningen om at udvikle ny klimaadfærds-

undervisning 

3.6. Bibliotekerne 

- Afholder Klimacafé med Klimabevægelsen i januar 

- Afholder Verdensmålsuge i uge 17, hvor Furesø Ungekli-

maråd også bidrager 

3.7. Fontænehuset 

- Arbejder til hverdag med genbrug og upcycling 

- Deltog aktivt i forberedelserne og afholdelsen af Klimafol-

kemødet 2022 samt Klimadagene 

 

D. Status på handlinger indenfor de syv klimaindsatser i 
perioden 29. juni – 6. december 

4. Der henvises til bilag 1, slide 10 

5. Tilføjelser baseret på spørgsmål fra forum: 

- Vedrørende CO2-beregning på anlægsprojekter: Forvalt-

ningen afsøger muligheder efterhånden som der udvikles 

beregnere. Processen er i startfasen, men det er besluttet, 

at CO2-beregning tænkes ind i beslutninger i den kommu-

nale virksomhed fremover.  

- Vedrørende CO2-beregning til faktura: Forvaltningen arbej-

der aktivt på at Klimapartner Furesø skal være det forum 

hvor denne tyde viden deles med det lokale erhvervsliv. 

- Vedrørende motorvejenes negative effekt på kommunens 

CO2-regnskab: Trafikministeriet er blevet kontaktet vedrø-

rende ønske om nedsættelse af fartgrænsen til 90 km/t 
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E. Evaluering af Furesøs Klimafolkemøde 2022 og nedsættelse 
af ny arbejdsgruppe 

6. Der henvises til bilag 1, slides 11-14, for 2022-arbejdsgruppens evalu-

ering 

6.1. Kommentar fra forum: 

- Klimabevægelsen anbefaler – og finder det vigtigt – at alle 

Klimaforum-medlemmer tager aktiv deltagelse.  

7. Furesø Klimafolkemøde 2023 

7.1. Nedsættelse af ny arbejdsgruppe: 

- Klimabevægelsen deltager, men melder person eller per-

soner ind senere.  

- Furesø Ungeklimaråd stiller med to, men specifikke perso-

ner kommer senere.  

- Natur og Klima-udvalget stiller med Lene Munch-Petersen 

og Niels Jørgen Brandt. 

7.2. Christel vil bidrage med stand på Klimafolkemødet 2023. 

7.3. Kommentarer fra forum: 

- 2022-arbejdsgruppen forklarer, at datovalget er baseret på 

LEGOs deltagelse, skoleelevers deltagelse, større chance 

for mange med fri kalender m.m. 

- Miljørådet pointerer, at den kommende arbejdsgruppe skal 

tage højde for, at målgrupperne vil variere meget i løbet af 

dagen til Klimafolkemødet 2023.  

 

F. Furesø Ungeklimaråds anbefalinger, ønsker og indsatser 
8. Der henvises til bilag 1, slides 17-19, og bilag 2 for Furesø Ungeklima-

råds projektbeskrivelse for 2023.  

 

G. Status på Natur og Klima-udvalgets prioritering af indsatser 
i 2023 – De 7 Klimaindsatsområder 

9. Der henvises til bilag 1, slide 21 

 

H. Drøftelse og overvejelser om indsatser i 2023 – De 7 
Klimaindsatsområder   

10. Der henvises til bilag 1, slides 22-30 

 


