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Referat af offentligt miljørådsmøde om vækst 
Tirsdag den 9. oktober 2018 i Salen, Kulturhuset Galaksen 

 

Til stede: Ca. 75 borgere, heraf ni byrådsmedlemmer samt fire fra forvaltningen 

Referent: Elisabeth Holst, Center for by og miljø 

 

Ingvar Frier, miljørådsformand, bød velkommen. 

 

Oplæg ved Claus Torp, by- og kulturdirektør, om udvikling i Furesø 

Kommune 
Claus Torp præsenterede befolkningsudviklingen, prognoser for indbyggertal og boliger og den 

nuværende anvendelse af kommunens 56 km2. Fra 2018 til 2030 ventes en stigning på ca. 

3.200 indbyggere, fra knap 41.000 til godt 44.000 indbyggere. Den største tilvækst vil fortsat 

ske blandt de +80 årige, hvilket bl.a. bidrager til at øge efterspørgslen efter seniorboliger. Han 

nævnte en ny boligmarkedsanalyse, der viser stor befolknings- og boligtilvækst i hele hoved-

stadsområdet. Han gennemgik tre principper for boligudbygning: 

 inddrage ubebyggede arealer 

 fortætning af bebyggede arealer 

 bedre udnyttelse af eksisterende boligmasse  

Han omtalte desuden kommunens Arkitektur- og byrumsstrategi og kommunens Krav til bæ-

redygtighed i lokalplaner og ved kommunalt byggeri. 

 

Oplæg ved Charlotte Søllner Hernø, næstformand for miljørådet, Miljø-

rådets opfordring til eftertænksomhed i forhold til vækst 
Blandt miljørådets medlemmer er der bekymring for væksten i Furesø Kommune. Vækst kan 

opfattes positivt, som flere ressourcestærke borgere der bidrager til kommunekassen og som 

modsætning til afvikling. Men byggeri i nye områder indskrænker naturområdet. Desuden 

afføder befolkningstilvækst øget pres på infrastruktur, øget areal til institutioner, skoler og 

sportsfaciliteter og mere støj.  

Miljørådet ønsker andre måder at anskue vækst på end blot som økonomisk vækst.  Det er 

ikke en naturlov, at kommunen skal vokse. Det er miljørådets opfattelse, at begrænset vækst 

eller 0-vækst ikke vil gøre kommunen til en afviklingskommune. Miljørådet anbefaler, at kom-

munen holder en tænkepause og sikrer naturen.  
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Debat og spørgsmål til panel med fire byrådsmedlemmer 

I panelet: 

 Egil Hulgaard, formand for Udvalg for byudvikling og bolig, UBB 

 Lars Carpens, medlem af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, UNMG, og af UBB. 

 Øjvind Vilsholm, medlem af UNMG, nu på orlov som folketingsmedlem  

 Preben Sandberg Pettersson, 1. viceborgmester 

Ordstyrer: Anders Riiber Høj 

 

Fra salen var der spørgsmål om politikernes holdning til ungdomsuddannelser i Furesø Kom-

mune. 

De fire politikkere ønsker især, at der kommer erhvervsuddannelser i kommunen. Lars nævner, 

at kommunen ikke er ene om at bestemme, hvor uddannelsesstederne skal ligge, og Øjvind 

påpeger, at kommunen ikke vil kunne konkurrere med udbuddet i København. 

 

 

Blandt mødedeltagerne var der stor fokus på bevarelse af naturkvaliteterne i kommunen. Der 

var ønsker om både uforstyrret natur og stiforbindelser. 

De fire byrådsmedlemmer ønsker ikke at anvende perspektivarealerne nord for Slangerupvej i 

de næste 12 år.  

Balanceret vækst og grøn vækst blev adresseret af både panelet og de øvrige mødedeltagere. 

 

Der var opfordringer fra salen til, at byrådet holder fast i sine vedtagne planer, undgår dispen-

sationer og siger nej til developere med planer, der ikke ligger inden for de politisk vedtagne 

rammer. 

Egil forklarede, at byrådet ofte står i et dilemma: På den ene side skal borgerne kunne stole på 

kommunens lokalplaner mv., men på den anden side ønsker byrådet ikke, at developere opgi-

ver at have projekter i kommunen. Dispensation kan være det rigtige, f.eks. når kommunen får 

et forslag, som er bedre, end det kommunen har taget højde for i forbindelse med lokalplan-

lægningen. 

 

Panelet blev spurgt: Hvor mange indbyggere skal vi være i 2040? 

 Preben: 45.000 i 2030, men herefter en stigning frem mod 50.000 indbyggere 

 Øjvind: 45.000 i 2040 

 Egil: Balance mellem naturhensyn og byudvikling, mellem økonomi, investeringer i 

infrastruktur og indbyggertal 
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Spørgsmål om antal og type af flere lokale arbejdspladser, mulighederne for både at bo og 

arbejde i kommunen, lokaliseringsmuligheder for eventuelt nye institutioner og plejehjem 

samt stationsnære ungdomsboliger, behovet for offentlig transport og billigere offentlig trans-

port samt parkeringsmuligheder for cykler og biler ved stationerne blev også berørt på mødet. 

Desuden var der opfordringer fra salen om at lytte til borgernes input i forbindelse med planer 

og nye projekter i kommunen. 

Byrådsmedlemmerne gav udtryk for, at de lægger stor vægt på borgerinddragelse og værdsæt-

ter den politiske debat om kommunens udvikling, med blandt andet miljørådet. 


