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Det skattefinansierede område: 
 

ØU 101 – Rådhusløsning for Furesø 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA X Nej  
*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og 
effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og 
borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.800    

Indtægter  -14.000   

Netto 1.800 -14.000   

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget 
Der er samlet set netto afsat 103,9 mio. kr. i 2014 til at samle rådhusfunktionerne på Stiager 2 inkl. 
flytteomkostninger og midlertidig husleje på Hørmarken 2, jf. BY 30. april 2014. I vedtaget budget 
2016 blev der yderligere afsat 3,8 mio. kr. til opgradering af rådhuset i forhold til opgradering til 
bygningsregelment 2020 samt afledning af regnvand.  
 
Af beslutningssagen fra 30. april 2014 fremgår yderligere, at der afsættes en buffer på op mod 15 
%, dvs. ca. 15 mio. kr. af den samlede byggesum, som der politisk skal tages stilling til at afsætte, i 
tilfælde af, at der foretages aktive tilvalg i forbindelse med projektet eller der viser sig at være 
uforudsete udgifter.  
  
Hovedentreprisen er igangsat ultimo april 2016 jf. tidsplanen for projektet, som nu er så 
fremskredent at projektorganisationen bag projektet har et overblik over de sidste tilvalg der kan 
foretages. De sidste tilvalg samt udgifter i forbindelse med indflytning og overtagelse af rådhuset 
skønnes at udgøre 3,8 mio. kr. Bevillingen blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 
2017. Økonomiudvalget orienteres månedligt om status for projektet. 
 
Projektet er nu så fremskredent, at Furesø Kommune i august 2018 har overtaget bygningen med 
indflytning i september. Det samlede budget forventes overholdt, og der resterer 1,8 mio. kr. af 
den samlede bevilling som forventes prioriteret i 2018, idet der er fremrykket en bevilling på 2 
mio. kr. fra 2018 til 2017. Udgifterne forventes afholdt i forlængelse af ibrugtagningen af 
bygningen.  
 
I den oprindelige bevilling vedr. rådhuset jf. Byrådets beslutning af 30. april 2014 var det forudsat, 
at salg at byggeret på Frederiksborgvej 3-5 svarende til 14 mio. kr. skal være med til at finansiere 
det samlede rådhus. Det har efterfølgende vist sig, at bygningen på grunden er bevaringsværdig og 
forudsætningerne for salg af byggeretten er derfor ændret. Den forventede indtægt fastholdes i 
2019.   
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Årlige driftsbesparelser på 8 mio. kr. som følge af etablering af rådhusløsning Furesø 
I forbindelse med Byrådets beslutning om etablering af en samlet rådhusløsning for Furesø er der i 
budgetvedtagelsen for 2014 indarbejdet besparelser på driften svarende til 2 mio. kr. i 2014 
stigende til 8,0 mio. kr. i 2018 og frem. Besparelsen er udmøntet i fuldt omfang.   
Besparelsen, der er fuldt implementeret, betyder at investeringen er tilbagebetalt i 2029.  
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Det er en del af målsætningen og succeskriterierne for etablering af den samlede rådhusløsning, at 
der skabes bedre mulighed for helhedsorienteret sagsbehandling og samarbejde.   
 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Den samlede rådhusløsning skal danne rammer om et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og en 
effektiv og helhedsorienteret sagsbehandling. På sigt vil der ske personalereduktioner/behov for 
færre medarbejdere som følge af effektive arbejdsgange og administrative synergier. 
 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
De aktive tilvalg i forbindelse med rådhuset – opgradering til bygningsreglement 2020, afledning af 
regnvand samt lade standere betyder at der bliver opført et mere bæredygtigt rådhus med et 
lavere energiforbrug og udledning af fx CO2 end oprindeligt forudsat. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Furesø Kommunes principper for økonomistyring. 
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ØU 103 – Udgifter/indtægter i forbindelse med salg af kommunale bygninger 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 
*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og 
effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og 
borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 400 200 100 100 

Indtægter -15.000 -8.000 -5.000 -5.000 

Netto -14.600 -7.800 -4.900 -4.900 

Afledte driftsudgifter     
Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv 
kommune med stærke fællesskaber. Furesø Kommune råder samlet over 270.307 m2 for delt på i 
alt 166 ejendomme. Heraf råder kommunen over 11 ejendomme, som i dag ikke anvendes til 
kommunale formål. De kommunale ejendomme har en ny opførelsesværdi på ca. 5,5 mia. kr.  

Furesø Kommune råder over, hvad der svarer til 6,9 m2 pr. borger, mens landets kommuner i 
gennemsnit råder over 5,4 m2 pr. borger.  Den foreløbige analyse af porteføljen peger på et vist 
potentiale for øget kapacitetsudnyttelse, herunder øget brug af såkaldte enkeltbruger 
ejendomme. Der lægges således også op til salg af ejendomme, som ikke anvendes til kommunale 
formål.  

Kommunens bygninger skal skabe størst mulig værdi for borgerne og bør derfor løbende tilpasses 
og prioriteres i forhold til den demografiske udvikling og den omkostningsbevidsthed, der skal 
kendetegne kommunen. I den forbindelse er der konstant fokus på at nedbringe kommunens 
driftsomkostninger på bygningsområdet og CO2-udledningen. En mere bæredygtig 
kvadratmeteranvendelse - klogere anvendelse af færre kvadratmeter - vil kunne medføre: 

• Fleksibilitet og anvendelsesfællesskaber - bedre totaløkonomi  
• Mere effektive arbejdspladser med bedre indeklima  
• Bedre og mere sammenhængende brugeroplevelse  
• Reduktion af CO2 udledning 
• Plads til bæredygtig vækst – hvis kommunale ejendomme kan frigives til erhverv eller 

boligformål 
• indtægter ved frasalg af ejendomme 
• Færre driftsudgifter 
• Færre lejeindtægter 
• Mistede lejeindtægter ved frasalg af ejendomme, som p.t er udlejet til andre brugere.  
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Forslaget indeholder blandt andet initiativer, der efter en foreløbig afdækning vurderes at bidrage 
til en mere værdiskabende udnyttelse af ejendomsporteføljen. Salg af ejendomme vil medføre en 
likviditetsforbedring for kommunen og nedbringe de løbende driftsudgifter.  

Ca. 12 pct. af kommunens ejendomsportefølje udlejes til andre brugere. Kommunen arbejder 
allerede fokuseret på at monitorere og optimere kommunens indgåede lejeaftaler – både i forhold 
til ejendomme, som kommunen udlejer til anden part og i forhold til ejendomme, som kommunen 
lejer – og dette arbejde fortsættes også fremadrettet.     

Furesø Kommune ejer 11 ejendomme, svarende til ca. 16.000 m2, der i dag primært anvendes til 
ikke-kommunale formål. Salgspotentialet for disse ejendomme vurderes at give en nettoindtægt 
på 10 mio. kr. i 2018.  

Eventuelle salg af bygninger vil blive behandlet særskilt i Økonomiudvalget, jf. kommunens 
finansielle strategi.  

2. Servicemæssige konsekvenser: 
Vil afhænge af hvilke ejendomme der afhændes. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Ingen – men kan afhænge af hvilke ejendomme der afhændes. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Udbudsbekendtgørelsen samt Furesø Kommunes politikker for økonomistyring. 
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ØU 210 – Teknologiinvestering i IT Forsyningen 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 
*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og 

effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og 

borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 

2018-priser 

Budgetforslag 

2018 

Budgetoverslag 

2019 

Budgetoverslag 

2020 

Budgetoverslag 

2021 

Udgifter 1.129 1.129 1.129  

Indtægter     

Netto 1.129 1.129 1.129  

Afledte driftsudgifter     
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 

1. Beskrivelse af forslaget: 
Budgetforslaget 2018 er fremlagt for IT-Forsyningens bestyrelse den 24. april 2017 og efterfølgende 

godkendt af den samlede bestyrelse og af Furesø Byråd den 28. juni 2017. 

 

Budgetforslaget indeholder dels et budget vedr. udgifter og indtægter til den løbende drift af IT 

Forsyningen, dels budgetforslag til investering i nødvendig teknologiinvestering fra 2018 og 

fremadrettet. 

 

Dette forslag vedr. investeringer i ny teknologi, driftsstabilitet og honorering af fremtidige krav 

 

Ved interessentskabets stiftelse i 2013 indskød ejerkommunerne en startkapital til etablering af en ny og 

fælles driftsplatform, som har udgjort fundamentet for IT-forsyning, IT-sikkerhed, datacenter og 

infrastrukturdrift. IT-Forsyningen står nu over for en række nødvendige investeringer i ny infrastruktur, 

når selskabet i 2018 går ind i sit femte driftsår, hvis kerneydelsen ikke skal lide nød. 

 

Dette skyldes, at en del af det oprindeligt anskaffede udstyr og de tilknyttede servicekontrakter udløber, 

ligesom store dele af det udstyr, som IT-Forsyningen overtog ved driftsstart – og som på det tidspunkt 

var tæt på udtjent – nu definitivt er slidt op. Herudover er der siden IT-Forsyningens oprettelse sket en 

markant digital udvikling, som ikke kan honoreres med den nuværende teknologiske platform.  

 

Samfundet er og bliver mere og mere digitalt, og flere og flere arbejdsgange er afhængige af information 

og redskaber, der er digitaliseret og som kræver netværksadgang. Fra at have enkeltstående PC’ere 

stående til rådighed i skoler og daginstitutioner og adgang til fastnettelefon, er udviklingen gået i retning 

af, at børn som voksne har 2-3 digitale enheder (mobil, iPad og PC), som stiller store krav til 

netværkskapaciteten. Der opleves allerede i dag store udfordringer med at tilgå og anvende det trådløse 

netværk, som er en forudsætning for langt de fleste brugere; både som arbejdsredskab og som 

undervisningsredskab. Den eksisterende netværkskapacitet vil endvidere være utilstrækkelig, når 

kommunerne i 2019 skal implementere den nye skole- og dagtilbudsplatform, AULA, som er det 

kommende digitale bindeled mellem personale, forældre og børn. (AULA er besluttet med 

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen i 2014).  

 

Den øgede digitalisering betyder også, at kommunerne i stigende omfang har data om borgere og 

virksomheder, som skal registreres og lagres som led i udførelsen af de offentlige opgaver. Datamængder 

og deling af data medfører ikke kun stigende krav til server- og netværkskapaciteten, men stiller også 

øgede krav til IT-sikkerheden og kommunernes beskyttelse heraf i form af firewalls, som skal kunne 
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håndtere de øgede datamængder. Beskyttelsen af data er et lovkrav, som er skærpet med den nye 

persondataforordning, der træder i kraft i 2018. 

 

Der er derfor behov for en større reinvestering på flere vigtige områder. Det drejer sig blandt andet om 

udvikling af firewalls, udbygning af netværk, udbygning af serverkapacitet og udbygning af 

lagerkapacitet. IT-Forsyningen har allerede fornyet og udvidet kapaciteten på en række kritiske og akutte 

områder, men de har ikke inden for deres nuværende budget haft mulighed for at spare op til 

investeringer i den størrelsesorden, og det er derfor nødvendigt, at de tre kommuner tilfører IT-

Forsyningen budget til at kunne foretage de nødvendige investeringer i den teknologiske infrastruktur – 

både på kort sigt, som en ekstraordinær anlægsinvestering, og på længere sigt, så IT-Forsyningen gøres 

mere robust til fremover at kunne håndtere nødvendige reinvesteringer. Investeringen vil samtidig i 

højere grad sikre, at IT-Forsyningens budget holdes inden for et ”lukket kredsløb”, og som dermed giver 

kommunerne størst mulig budgetsikkerhed. 

 

Finansieringen af teknologiinvesteringen sker ved:  

1. særskilt anlægsinvestering på i alt 12,5 mio. kr., dels  

2. et varigt løft af kommunernes basisydelse på 4,2 mio. kr.  årligt til fremtidige reinvesteringer fra 2021. 

 

IT-Forsyningens budgetoplæg vil for de tre kommuner tilsammen medføre i alt merudgifter på 12,5 mio. 

kr., som finansieres ved kommunal leasing. Merudgiften indarbejdes i kommunernes basisbidrag. 

Merudgiften i Furesø Kommunens basisbidrag udgør årligt 1.129.000 kr. Fra 2021 indarbejdes et varigt 

løft af kommunernes basisydelse (drift) på i alt 4,2 mio. kr. årligt til fremtidige reinvesteringer fra 2021, 

svarende til 1,1 mio.kr. for Furesø Kommunes vedkommende. 

 

Der henvises til for yderligere information til byrådssagen af 28. juni 2017.  

 

 

2. Servicemæssige konsekvenser: 
Se ovenfor. 

 

3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger. 

 

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 

Intet at bemærke 

 

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 

 ITFs vedtægter 

 Byrådets godkendelse af 28. juni 2017 

 Persondataforordning 
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ØU 211 - Implementering af AULA 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.400                   3.200                    2.700                    1.000  

Indtægter     

Netto 1.400                   3.200                    2.700                    1.000  

Afledte driftsudgifter  200 100 100 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Omkostninger til blandt andet implementering af AULA. Hertil kommer afledt drift på 0,2 mio. 
kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem. Aula erstatter i 2019 det nuværende Skoleintra på 
skoleområdet og i 2020 Infoba på dagtilbudsområdet. 
 
Aula er en ny digital portal, hvor alle medarbejdere, ledere og forældre skal kommunikere. På 
skoleområdet vil Aula også omfatte kommunikation mellem medarbejdere og elever. 
Indførelsen af Aula vil omfatte udgifter til kompetenceudvikling af alle medarbejdere, ledere 
og korte introduktionsforløb for forældre.  
 
Teknisk set skal der ske en række forandringer af vore nuværende tekniske installationer. Disse 
sker i samarbejde med ITF. Der skal i implementerings-perioden ansættes en projektleder samt 
uddannes systemadministratorer og superbrugere(2018-2020). Der forventes ekstra 
driftsudgifter på 228.800 kr. i 2019 og i overslagsårene vil der være ekstra driftsomkostninger 
på 106.600 kr. Aula vil fuldt implementeret og funktionsdygtigt have op mod 18.000 – 20.000 
potentielle daglige brugere – medarbejdere, ledere, forældre og elever. 
    

2. Servicemæssige konsekvenser: Medarbejdere, ledere, forældre og elever vil have adgang til 
en ny samlende digital kommunikationsplatform, hvor de løbende kan arbejde sammen, 
kommunikere og lagre dokumenter. 
Skoledata og Infoba – de nuværende platforme for skole og dagtilbud vil blive udfaset, og de 
bedste elementer herfra vil fremadrettet indgå i Aulas forskellige løsninger. 
 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: Alle medarbejdere og ledere skal gennem indlærings-

/introduktionsforløb, hvor de nye funktionaliteter præsenteres. Aula vil forbedre 
mulighederne for samarbejde, kommunikation og videndeling og gennem integrationen af 
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faglige systemer/ læringsplatforme vil Aula medvirke til at løfte kvaliteten for medarbejdere, 
forældre og elever. 

 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:  

Ingen bemærkninger. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 

AULA er et resultat af en aftale mellem Regeringen og KL omkring etablering af en digital 
brugerplatform for dagtilbud og skole som afløser for de hidtidige løsninger. Alle kommuner 
har tilsluttet sig aftalen på skoleområdet, og langt de fleste kommuner deltager ligeledes på 
dagtilbudsområdet. 
 
Furesø kommune arbejder målrettet med at skabe og arbejde med digitale løsninger. AULA 
kan ses som en del af denne satsning, og systemet sikrer en sammenhængende digital 
platform fra vuggestuen/dagplejen til afslutningen af folkeskolen. 
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ØU 212 – Bedre borgerdialog – Ny hjemmeside 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 
*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og 

effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og 

borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 

2018-priser 

Budgetforslag 

2018 

Budgetoverslag 

2019 

Budgetoverslag 

2020 

Budgetoverslag 

2021 

Udgifter 1.200 300   

Indtægter     

Netto 1.200 300 0 0 

Afledte driftsudgifter 50 120 120 120 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 

1. Beskrivelse af forslaget: 
Kommunens webleverandør-kontrakt skal konkurrenceudsættes. I den forbindelse foreslås, at der 

etableres et nyt furesoe.dk, som lever op til kommunens ønske om at levere større gennemsigtighed, 

bedre borgerdialog og brugervenlige digitale løsninger, der giver borgerne bedre muligheder for 

selvbetjening. Det nuværende hjemmeside furesoe.dk er fra 2007, og borgernes behov har ændret sig 

væsentligt siden, ligesom kravene til selvbetjeningsløsninger er vokset støt.  

 

En ny hjemmeside (og nyt internt intranet) skal være et moderne og fleksibelt system, der er let at 

integrere med andre it-systemer, og som desuden egner sig til tværgående kommunikation på flere 

platforme.  

 

Herudover skal en ny hjemmeside understøtte en tidssvarende kommunikation i lyd og video samt evt. 

agere platform for interaktiv dialog med og inddragelse af borgerne (fx digitale spørgeskemaer, online 

høringsportal, chat mv.). En ny hjemmeside skal bidrage til at skabe bedre digital dialog med borgere, 

erhvervsliv, foreninger, samarbejdspartnere og andre interessenter. 

 

Furesoe.dk rummer i øjeblikket over 2.400 sider og 4.000 dokumenter. 80 % af de besøgende anvender 

kun 15 % af indholdet, og borgerne oplever hjemmesiden som rodet og svær at finde rundt i. Den nye 

hjemmeside skal derfor være nem, enkel og let tilgængelig for alle. De besøgende skal opleve 

informationer og digitale selvbetjeningsløsninger så nærværende, relevante og brugervenlige som muligt. 

Borgernes behov skal sættes i centrum og give nem adgang til selvbetjening og informationer.   

 

Da opgaven med at udvikle en ny hjemmeside er et stort projekt i sig selv, foreslås det, at udviklingen af 

intranettet først færdiggøres helt eller delvist i 2019.  

 

Den endelige omkostning beror på forhandlinger med leverandører om løsningen, men det er 

vurderingen, at en samlet løsning med hjemmeside og intranet udgør ca. 1,1 mio. kr. over to år. Udgifter 

til løbende drift og hosting vil udgøre ca. 120.000 kr. årligt. 

 

2. Servicemæssige konsekvenser: 
Et nyt furesoe.dk med langt mindre indhold og bedre selvbetjeningsmuligheder vil give borgere, 

erhvervsdrivende og andre besøgende en bedre brugeroplevelse. Ved at give nemmere adgang til 

relevante informationer og mulighed for online selvbetjening samt straksafklaring, vil borgerne opleve at 

møde en moderne kommune, som sætter god borgerdialog højt. 
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En fornyelse af kommunens digitale services vil desuden i højere grad kunne løse udfordringer for de 

besøgende med afsæt i deres fysiske og sociale kontekst, idet vi én gang for alle vil kunne sikre os, at vi 

lever op til det nyeste EU-direktiv om skærpede krav til tilgængelighed på offentlige myndigheders 

hjemmesider.  

 

Et nyt intranet vil desuden gavne furesøansatte, som på sigt får adgang til et mere moderne og levende 

intranet, som kan understøtte arbejdet på tværs af organisationen. De ansatte med web-ansvar vil 

desuden få lettere arbejdsgange, da et slankere furesoe.dk med bedre integrationer til andre sites og 

selvbetjeningsløsninger kræver mindre vedligehold. Et nyt system vil desuden kunne tippe om forældet 

indhold og dermed sikre, at indholdet på furesoe.dk, subsites og intranettet er opdateret og relevant. 

 

3. Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser, idet et leverandør- og CMS-skifte i en periode vil 

trække på nøglepersoner på tværs af It og Digitalisering, Borgerservice, Ledelsessekretariatet samt 

decentrale webredaktører. Projektet kræver desuden en intern fuldtidsmedarbejder til projektledelsen.  

 

I forbindelse med projektet vil der samtidig udarbejdes forslag til ny webredaktør-organisering så 

hjemmesiden opdateres og vedligeholdes mere pro-aktivt og sammenhængende.  

 

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 

Intet at bemærke 

 

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 

 EU-direktiv om tilgængelighed 

 Persondataforordning 

 Furesøs kommunikationspolitik 

 Furesøs service- og kanalstrategi 
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BSU 100 – Etablering af institution i Farum Nord 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA X Nej  

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 3.600    

Indtægter     

Netto 3.600    

Afledte driftsudgifter  200 200 200 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 

1. Beskrivelse af forslaget: Byrådet har besluttet at bygge en ny daginstitution i Farum Nord, som kan 

tages i brug i vinteren 2019. Institutionen bygges op omkring kapaciteten i Solsikken, som flyttes fra 

Frederiksborgvej samt en udvidelse af pladsantallet med ca. 10 pladser. Der vil i alt være omkring 80 

pladser i den nye institution samt opsamlingsmulighed for skolebørn fra Farum Nord, som skal til 

Lyngholmskolen.  

 

De samlede omkostninger til etablering af institutionen vil udgøre 24,2 mio. kr. Som følge af 

forskydninger i den forventede betalingsplan for etablering af institutionen forventes et mindreforbrug i 

2017 på 7,9 mio. kr. som søges overført til 2018.  

I 2018 er der i forhold til det oprindelige budget behov for en yderligere finansiering på 4,6 mio. kr. Det 

er beskrevet yderligere i en særskilt sag, der er forelagt BSU i maj 2017. 

Af de 4,6 mio. kr. vil de 3,6 mio. kr. blive bevilget via dette anlægsforslag, mens de resterende 1,0 mio. 

kr. vil komme fra MPT 118 Energirenovering af kommunale bygninger. 

    
2. Servicemæssige konsekvenser: Institutionen Solsikken flytter fra Frederiksborgvej til Farum Nord, 

hvor dens kapacitet udvides med 10 pladser til 80 børn. Børnene får et moderne læringsmiljø tæt på 

naturen. Borgerne i Farum Nord får mulighed for at de mindre elever kan afleveres i institutionen om 

morgenen, så de kan blive transporteret i bus til Lyngholmskolen. Den nye institution indrettes, så der er 

mulighed for at lokalområdets borgere kan anvende institutionen uden for åbningstiden. 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: Personalet fra Solsikken danner kernen i personalegruppen i den 

nye institution. Personalet og lederen har været involveret i byggeprocessen lige som 

forældrerepræsentanter. 

 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Den nye institution vil efterleve de gældende 

miljømæssige krav efter 2020 normen, og institutionen vil dermed have et reduceret energiforbrug pr. 

m2 i forhold til Solsikken af i dag. 

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Den nye institution opføres 

efter de gældende miljøkrav formuleret af Furesø Byråd. 
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BSU 101 – Etablering af institution i Hareskovby 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA X Nej  

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 10.400    

Indtægter     

Netto 10.400    

Afledte driftsudgifter  200 200 200 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Etablering af institution i Hareskovby forventes igangsat i oktober 2017. Institutionen 
forventes at koste i alt 28,1 mio. kr.  
 
Hovedparten af etableringsomkostningerne forventes at ligge i 2018. På baggrund heraf 
forventes et mindre forbrug på 12,7 mio. kr. i 2017 som søges overført til 2018. Budgettet 
foreslås herudover forhøjet med 6,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2018, idet der 
skal afsættes finansiering til midlertidig placering af Hareskov Børnehus (2,3 mio. kr. ), hvilket 
er en tilbagerulning af en tidligere besparelse, der er gennemført i vedtaget budget 2017. 
Derudover foreslås en forhøjelse på 4,1 mio. kr. som følge af markedssituationen.  Med andre 
ord udgør budgettet 11,4 mio. kr. i 2018 ekskl. den forventede overførsel af midler fra 2017 på 
12,7 mio. kr. Af de 11,4 mio. kr. vil de 10,4 mio. kr. blive bevilget via dette anlægsforslag, mens 
de resterende 1,0 mio. kr. vil komme fra MPT 118 Energirenovering af kommunale bygninger. 

 
Drift 
Kvadratmeterne på institutionen vil øges med ca. 50 % i forhold til den tidligere institution 
Børnetallet øges ligeledes. De fleste af driftsudgifterne kan rummes inden for det eksisterende 
driftsbudget, da rammerne optimeres. Dog skal der tilføres 200.000 kr. i årlig drift til den nye 
institution, da den nye bygning bliver større. 
    

2. Servicemæssige konsekvenser: 
Der vil være servicemæssige forbedringer for daginstitutionens brugere forbundet ved, at de 
fysiske rammer er opdateret til tidssvarende pædagogiske miljøer, og ved at Hareskovbys 
borgere bibeholder en lokalt forankret institution. 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen bemærkninger. 
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4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Den nye institution vil efterleve de gældende miljømæssige krav efter 2020 normen, og 
institutionen vil dermed have et reduceret energiforbrug pr. m2 i forhold til den eksisterende 
bygning.  

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 

Furesø Børne- og Ungepolitik udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs børn 
og unge. Fokusområderne er blandt andet Læring og Læringsmiljøer samt Fællesskab og 
Inklusion.  Ambitionen om at sikre høj kvalitet i arbejdet med Furesøs børn medfører et behov 
for at skabe fysiske rammer i dagtilbuddene, hvor værdier og målsætninger for det 
pædagogiske arbejde med børnene kan udfoldes i sunde, sikre og pædagogisk udfordrende 
rammer. 
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BSU 210 Daginstitutioner - Kapacitetstilpasning 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA X Nej  

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 14.100    

Indtægter     

Netto 14.100    

Afledte driftsudgifter 33 130 130 130 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
På baggrund af befolkningsprognosen fra marts 2017 har forvaltningen lavet en prognose for 
perioden 2017 til 2028 på dagtilbudsområdet. 
 
På baggrund af denne prognose er nedenstående udbygningsplan udarbejdet. Dette 
budgetforslag vedrører 166 nye pladser, som foreslås etableret i forbindelse med eksisterende 
dagtilbud. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der hele tiden sker ændringer i 
befolkningssammensætningen, byggeprogrammet og flyttemønsteret, og derfor er det helt 
nødvendigt at lave løbende tilpasninger af udbygningsplanen baseret på de nyeste prognoser. 
 
Dagtilbud – Farum 
Baseret på den udarbejdede prognose, vil der i løbet af perioden 2017-28 blive brug for ca. 100 
ekstra dagtilbudspladser I Farum. 
 
I nedenstående graf angiver den fede stiplede linje det gennemsnitlige behov målt over året. 
Det er dette behov budgetterne bliver fastsat efter. 
 
Den tynde stiplede linje angiver behovet på det tidspunkt af året, hvor presset på 
dagtilbuddene er størst. Ligger kapaciteten (det lyseblå område) under denne linje, vil der 
være nogle måneder i vinterhalvåret, hvor der er overbelægning i visse institutioner. 
 
Som det fremgår af grafen er kapacitetsudfordringen midlertidig – i slutningen af 
prognoseperioden vil den nuværende kapacitet kunne opfylde behovet, og der kan på dette 
tidspunkt blive tale om at reducere kapaciteten igen. 
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Dagtilbud - Værløse 
Baseret på befolkningsprognosen fra marts 2017 vil der i løbet af perioden blive brug for 
anslået 240 ekstra dagtilbudspladser i Værløse. I dette estimat er indregnet, at der fortsat sker 
en vis merindskrivning i dagtilbuddene i Værløse i de perioder af året, hvor behovet er størst. 
 
 

  
 

 
Af disse 240 nye pladser foreslås 66 nye pladser etableret i forbindelse med eksisterende 
institutioner. Disse pladser er omfattet af nærværende forslag, mens 10 nye pladser i forvejen 
er planlagt i forbindelse med udvidelsen af Hareskov Børnehus. De resterende 164 pladser 
foreslås placeret i en nyetableret institution i Sydlejren. 
 
 

 
Efter gennemgang af de fysiske områder og dialog med lokale ledere er ovenstående budgettet 
udarbejdet til en samlet pris på 14,1 mio. kr. Det vurderes dog stadig, at der kan være en 
usikkerhedsmargin på ca. 10 % +/-, hvorfor det skal anbefales, at ovenstående projekter ses 
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som en samlede pulje, idet opgaver kan blive dyre eller billigere end ovenstående 
budgetoverslag. 

 
I forbindelse med den samlede løsning bør der afsættes årligt kr. 130.000 til ejendomsudgifter 
der kommer som følge af drift af mere kapacitet i daginstitutionerne.  

 
2. Servicemæssige konsekvenser: 

Med udvidelsen af 166 pladser sikrer vi den nødvendige kapacitet til dækning af de kommende 
behov oktober 2018 og oktober 2019, hvilket betyder øgede driftsudgifter. 
 

3. Personalemæssige konsekvenser: 
Det øgede børnetal er indarbejdes i budgettet for 2018 og fremefter 

 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 

Bygningsændringer gennemføres med udgangspunkt i bygningsreglement 2020 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 

Furesø Børne- og Ungepolitik udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs børn 
og unge. Fokusområderne er blandt andet Læring og Læringsmiljøer samt Fællesskab og 
Inklusion.  Ambitionen om at sikre høj kvalitet i arbejdet med Furesøs børn medfører et behov 
for at skabe fysiske rammer i dagtilbuddene, hvor værdier og målsætninger for det 
pædagogiske arbejde med børnene kan udfoldes i sunde, sikre, tidssvarende og pædagogisk 
udfordrende rammer, så intentionerne med de pædagogiske læreplaner kan imødekommes. 
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BSU 211 – Ny daginstitution i Sydlejren 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA X Nej  

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 7.000 19.500 27.000  

Indtægter     

Netto 7.000 19.500 27.000  

Afledte driftsudgifter   975 975 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Udbygning i Sydlejren – Der er samlet er kapacitetsbehov på 159 børn, 84 pr. 1. jan. 2020 og 75 
pr. 1. jan. 2021. I bevillingen indgår skønnede udgifter til køb af grund svarende til 7,5 mio. kr. 
samt øvrige udgifter til opstart af projektet svarende til 1,0 mio. kr. i 2018. Det skal bemærkes, 
at købssummen deles mellem med Freja Ejendomme og Kommunen.  
 
Etableringsomkostninger: 
For at bygge en institution til op mod 159 børn, vurderes det at der er behov for at bygge ca. 
1500 m2 bygning. 
 
Overslagsmæssigt vurderes der at være behov for 30.000 kr. pr. m2, hvilket giver 45 mio. kr. i 
totalomkostninger i 2019-2020, og er i udgangspunktet skønnet ud fra en 
gennemsnitsbetragtning. 
 
Drift: 
Der er tale om nye kvadratmetre der skal i drift, og det vurderes at der bør tilføres 650 kr. pr. 
m2, dvs. 975.000 kr. i årlig drift til en ny institution. 
 
Driftsudgifter dækker forbrugsudgifter og nødvendige servicebesøg, opvarmning, opsyn, 
rengøring, affaldshåndtering, administration, el, vand, varme, ventilation og vedligehold. Også 
det forventede driftsbudget kan forventes at ændre sig i takt med at vi får fastlagt byggeriet. 
    

2. Servicemæssige konsekvenser: 
Der vil være store servicemæssige forbedringer for daginstitutionernes brugere forbundet ved, 
at de fysiske rammer er opdateret til tidssvarende pædagogiske miljøer, og ved at Jonstrup Syd 
borgerne får en lokalt forankret institution. 
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3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger. 

 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 

Bygges med udgangspunkt i BR2020. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 

Furesø Børne- og Ungepolitik udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs børn 
og unge. Fokusområderne er blandt andet Læring og Læringsmiljøer samt Fællesskab og 
Inklusion.  Ambitionen om at sikre høj kvalitet i arbejdet med Furesøs børn medfører et behov 
for at skabe fysiske rammer i dagtilbuddene, hvor værdier og målsætninger for det 
pædagogiske arbejde med børnene kan udfoldes i sunde, sikre og pædagogisk udfordrende 
rammer. 
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BSU 212  -  FFO på Stavnsholtskolen 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA X Nej  

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 5.000    

Indtægter     

Netto 5.000    

Afledte driftsudgifter 0    

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Børne og Skoleudvalget anbefalede på deres møde den 7. juni 2017, at der afsættes 5 mio. kr. i 
2018 til flytning af den del af FFO’en, som i dag bor i bygningerne kaldet Turbodragen, ind i 
skolens og FFO’ens lokaler i skolebygningen. Herefter vil Turbodragen kunne overgå til anden 
funktion.  
 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående skolelederen, to forældre-repræsentanter 
fra skolebestyrelsen, to repræsentanter for medarbejderne på skolen, to repræsentanter for 
medarbejderne i FFO’en og FFO-lederen. Endvidere har pædagogisk konsulent fra Center for 
Dagtilbud og projektleder fra Kommunale Ejendomme bistået arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppen har leveret oplæg til bygningsmæssige løsninger samt visioner for fremtidens 
Stavnsholtskole.  
 
BSU anmodede arbejdsgruppen om at arbejde videre med at realisere den bedst mulige 
løsning inden for rammerne af en samlet udgift på 5 mio. kr.  

    
2. Servicemæssige konsekvenser: 

Projektet forventes ikke at omfatte tilbygninger, kun ombygninger. Derfor er der ikke nogen 
direkte afledte driftsudgifter. Evt. øget rengøring som følge af større pres på lokalerne kan evt. 
komme på tale og skal undersøges nærmere.  

 
3. Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen bemærkninger. 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 

Bedre udnyttelse af bygningskapaciteten er positivt for miljøregnskabet. Ellers ingen 
bemærkninger. 
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5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Bygningsreglementet og andre relevante regler og politikker overholdes. 
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BSU 213 - Søndersøskolen 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA X Nej  

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 2.000    

Indtægter     

Netto 2.000    

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget: Søndersøskolen vil i det kommende skoleår blive fuldt 4-sporet på 
næsten alle klassetrin. Skolens kapacitet udfordres derfor lokalemæssigt, idet der ikke vil 
være hjemklasser til alle klasser. Der skal derfor indrettes klasselokaler og toiletforhold 
samt ses på muligheden for at etablere bedre fælles faciliteter særligt for de ældste elever. 
Der vil ligeledes blive set på kapaciteten til cykelparkering og parkeringspladser. 
 
    

2. Servicemæssige konsekvenser: 
Skolen kan bedre og mere smidigt efterleve kravene til læringsmiljøer i folkeskolen. Alle 
elever/klasser vil have eget hjemklasselokale, og toiletter og fælles faciliteter vil blive 
opdateret. 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: ingen 

 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 

Som en del af det samlede fokus på varme- og energiforbruget er Kommunale Ejendomme ved 
at gennemgå skolens varme- og ventilationssystem. 

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
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BSU 214 - Styrket erhvervs- og innovationsprojekt - Udstyr og inventar  
Også kaldet ”Et bredere og mere kvalificeret uddannelsesvalg i Furesø”) 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 500    

Indtægter     

Netto 500    

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 

1. Beskrivelse af forslaget: 
Som en del af Furesø Kommunes strategi for et bredere og mere kvalificeret erhvervsvalg 
skal Bybækskolen indrettes med 2 – 3 lokaler til aktiviteter, hvor kommunens 
udskolingselever kan modtage vejledning og afprøve forskellige praktiske erhvervs 
muligheder, således at deres baggrund for et senere valg af ungdomsuddannelse kan 
basere sig på større viden og indsigt. Der blev forelagt en særskilt sag på BSU i august 
herom.  Istandsættelse og etablering af ventilation finansieres af et særskilt anlægsprojekt 
i 2017.  
 
Dette forslag vedrører indkøb af inventar og udstyr. Lokalerne skal indrettes med 
moderne IT-udstyr, herunder PC’ere og 3D-printere, så eleverne på baggrund af 
vejledning, fra erhvervsskolelærere og UU-vejledere, i mindre skala kan løse opgaver 
inden for forskellige uddannelsesretninger. Det er påtænkt, at der skal være et samarbejde 
med det lokale erhvervsliv, hvor innovative aktiviteter indgår.  
    

2. Servicemæssige konsekvenser:  
Eleverne i folkeskolens udskolingsklasser vil modtage et bredere og mere kvalificeret 
tilbud for deres valg af ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse efter 9. og 10. 
klasse 

 
3. Personalemæssige konsekvenser:  

Ingen 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker 
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KFIU 101 – Modernisering af idræts-, og fritidsanlæg 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 
*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og 
effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og 
borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 5.000    

Indtægter     

Netto 5.000    

Afledte driftsudgifter     
Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget: 
Kommunens idrætsfaciliteter fremstår mange steder utidssvarende og teknisk forældede. Der er 
derfor afsat en pulje i 2018 til opgradering af idræts- og fritidsanlæg for at muliggøre et fortsat 
højt aktivitetsniveau i anlæggene og samtidig understøtte, at flere kan få adgang og benytte 
anlæggene. Udmøntningen af disse anlægsmidler bør ske strategisk og med fokus på aktiviteter, 
der kan supplere det nuværende udbud samt støtte foreningerne i deres daglige drift.  
 
For at sikre så attraktive faciliteter for foreningerne, arbejdes der mod medfinansiering fra 
foreningernes side.  
 
Byrådet har besluttet, at der i alt skal reserveres 5 mio. kr. i 2018, der kan udgøre kommunes 
bidrag til renovering og udbygning af Værløsehallerne som bl.a. kan muliggøre etablering af 
Foreningsfitness. Kommunens bidrag vil hovedsagelig have til formål at sikre energirenovering af 
den ældste del af Hareskovhallerne. 
Der er afsat 1 mio. kr. i 2016 til programmering og projektering. De resterende 5 mio. kr. afsættes i 
2018. 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Brugerne af anlæggene vil opleve et forhøjet serviceniveau. Muligheden for at kunne udbyde 
foreningsfitness i Værløsehallerne, vil yderligere åbne dette anlæg op for kommunens borgere. 
 

3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger. 
 

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Den indbyggede energirenovering af den ældste del af Værløsehallerne vil medføre betydelige 
energi- og CO2-besparelser. 

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Ingen bemærkninger. 
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KFIU 102 – Renovering/udbygning af Bybækhallen 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter     

Indtægter     

Netto     

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 

1. Beskrivelse af forslaget: 
I fremtiden vil det være nødvendigt at renovere Bybækhallen såfremt den fortsat skal kunne 
fungere som en facilitet for kommunens foreninger. I Furesø kommunes facilitets portefølje er 
Bybæk hallen den facilitet, der forventes at skulle renoveres næste gang – efter at vi i 2016 har 
haft fokus på etablering af ny facilitet ved Søndersøhallen i Værløse. 
 
En renovering af Bybæk hallen indgik i anlægsprogrammet i vedtaget budget 2017, hvor der var 
afsat 6 mio. kr. i 2019.  
 
I budgetforslag 2018 forslås investeringen udskudt. Det foreslås i stedet at renoveringen ses i 
sammenhæng med en samlet løsning for Bybækgrunden som igangsættes i 2022.  
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
En renovering af hallen vil sikre en mere tidssvarende facilitet der understøtter fremadrettet 
aktivitet i denne del af kommunen, i takt med aktivering af Bybækgrunden fra 2022. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
En renovering af hallen vil kunne sikre en mere tidsvarende bygning med en mere miljørigtig drift.  

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Understøtter kommunes Fritidspolitik samt ønsket om aktivering af Bybækgrunden. 
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KFIU 103 – Lysmaster Farum Park  

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 0 1.800   

Indtægter     

Netto 0 1.800   

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslaget:  
Jf. gældende regler skal hæve-sænke-masterne på Farum Park gennemgå et større eftersyn 
minimum hvert 10. år. Et sådant eftersyn skal senest udføres i 2019 og kræver en nedtagning af 
masterne og de dertil hørende lysbroer.  

 
1. Servicemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
2. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
3. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Eftersynet er krævet af Arbejdstilsynet og vil sikre den fortsatte brug af Farum Park til 
kampafvikling nationalt og internationalt. 
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KFI 104 - Nye sandfiltre, Farum Svømmehal 25 m. bassin 
 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  

 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.200    

Indtægter     

Netto 1.200    

Afledte driftsudgifter     
Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget: 
Nye sandfiltre vil sikre den fremtidige drift på 25m bassin i Farum Svømmehal i yderligere 25-30 år. 
De nuværende 2 stk. sandfiltre bærer tydelige tegn på forældelse. Dette underbygges i rapport fra 
Teknologisk Institut af marts 2016, der angiver en levetid på 15-20 år for denne type Kripsol 
sandfiltre. Da de blev installeret og taget i brug i 2001, passer det med, at de to sandfiltre nu er 
tjenlige til udskiftning. Det hører med til billedet, at et tilsvarende Kripsol sandfilter kollapsede i 
2016, som følge af nedslidning. 
 
Såfremt der opstår kollaps af filter-beholderne, kan der på grund af beholdernes høje vægt (8-10 
tons pr. stk.) opstå følgeskader i form af åbent brud på beholderen eller brud på de 
cirkulationsrør, som er tilsluttet beholderne, hvorved bassinets vandindhold frit kan strømme ud i 
teknikkælderen. 
 
Som en afledt udgift, men indeholdt i anlægssummen er nedtagning og genopsætning af metal 
vindeltrappe, for fysisk at kunne få fjernet de gamle filtre og placeret de nye sandfiltre. Hertil en 
nødvendig opgradering af klor og syreskabe med nyt udstyr/nye dele og cirkulationspumpe til at 
drive den cirkulerende vandmængde mv.. 
 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
I forbindelse med en udskiftning til nyt vandbehandlingsanlæg må påregnes lukning af 25m bassin 
i 3 uger, hvilket betyder, at klubsvømningen i de tre aktuelle uger i sommerperioden må aflyses. 
Der kan i et vist omfang etableres erstatningssvømning i Værløse Svømmehal i perioden. 
 

3. Personalemæssige konsekvenser: 
I forbindelse med nedlukning af 25m bassinet (og samtidig nedlukning af 50m bassin) og dermed 
en væsentlig begrænsning af vores aktiviteter i Farum Svømmehal, vil der blive reduceret i 
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personalestaben med gyldigt varsel og enkelte personer vil kunne flyttes til Værløse Svømmehal 
for at deltage i løsning af opgaver dér. 
 

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
I forhold til den foreslåede løsning vil der ikke være konsekvenser på dette område. 
 

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Bekendtgørelse nr. 623 af 13/06/2012, der omtaler de nye krav, som vil være gældende fra senest 
1. juli 2017, kan efterleves med den foreslåede løsning. 
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KFI 105 - VM i orienteringsløb i 2018 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 400    

Indtægter     

Netto 400    

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget 
Furesø Kommune har i samarbejde med Sport Event Danmark og flere nordsjællandske kommuner 
støttet op om Orienteringsforbundets værtsansøgning for VM for veteraner i 2018. Værtskabet er 
tilfaldet Danmark. Furesø Kommunes konkrete støtte af dette VM, der vil have udgangspunkt i 
Farum Arena, vil medføre enkelte engangsudgifter. 
 
Der vil være udgifter til skiltning, servicering af de forventeligt 5.000 internationale besøgende, 
etablering af midlertidige teltslagningspladser, øgede driftsudgifter i Farum Arena, m.m. 
Udgifterne vurderes at udgøre 0,4 mio. kr.   

 

2. Servicemæssige konsekvenser: 
VM afvikles i skolernes sommerferie 2018, hvor flere af kommunens faciliteter i forvejen er meget 
lidt benyttet. VM afvikles over en uge, men vil kræve forberedelser flere uger forinden. Selve 
stævnet koordineres af Orienteringsforbundet og flere lokale Orienteringsklubber, med Farum 
Orienteringsklub i spidsen. Den kommunale opgave bliver at kunne stille passende faciliteter til 
rådighed i perioden samt drift af disse. 
 
Selve løbene vil blive afviklet i København og de Nordsjællandske skove, mens det centrale 
stævnekontor og officielle samlingssted bliver i Farum Arena. Lokalt vil der blive udlagt poster til 
træning, ligesom der i samarbejde mellem kommune, orienteringsklub og Furesø Avis arbejdes på 
en husstandsomdeling af et orienteringskort over hele kommunen med oplysning om fast udlagte 
poster, så man som borger selv kan prøve kræfter med sporten.  
 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
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4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Arrangementet skal ses som et ”fyrtårnsarrangement” der jf. Fritidspolitikken kan være med til at 
brande kommunen.   
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KFIU 200 – Pas og kørekort i både Farum og Værløse 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej  

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 500    

Indtægter     

Netto 500    

Afledte driftsudgifter 300 300 300 300 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

6. Beskrivelse af forslaget:  
Der skal arbejdes frem mod, at det i løbet af 2018 bliver muligt at få almindelige pas til voksne 
og kørekort på Farum Bibliotek. Der skal indhentes inspiration fra andre kommuner til en 
såkaldt ”Mobil serviceboks”, der kan medvirke til at borgerne kan selvbetjene sig til både pas 
og kørekort i Farum. Det overvejes endvidere om og hvordan kommunens Borgerservice kan 
spille sammen med receptionen i det nye fælles rådhus ”Sløjfen”. 
 

Der skal søges en løsning, der kan etableres inden for en samlet anlægsramme på 0,5 mio. kr. 
og en årlig driftsramme på 0,3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. forventes brugt på licenser og lign., 
mens de resterende 0,2 mio. kr. skal udmøntes i øgede personaleressourcer.  
 
Som en del af forslaget undersøges også om, der inden for anlægsrammen, kan etableres 
selvbetjente ”afhentningsautomater”, der kan frigøre yderligere personaleressourcer til en 
øget betjening i det samlede Borgerservice/kontaktcenter. 
 
København Kommune gør pt. brug af en ”Mobil Serviceboks” til udstedelse af almindelige pas 
til voksne. Løsningen i København har været et pilotprojekt på området. Furesø Kommunes 
leverandør på Pas- og Kørekortområdet, tilbyder pt. ikke en sådan løsning, men vil forventeligt 
lancere en lign. løsning i løbet af 2018. Løsningen i København understøtter pt. ikke 
udstedelsen af kørekort, da det pt. ikke er muligt at udstede kørekort via en selvbetjent 
løsning. For at kørekort kan udstedes via en primær selvbetjent løsning, skal denne være 
godkendt af Politiet. Efter det oplyste arbejdes der på en sådan godkendelse. 
   

7. Servicemæssige konsekvenser: 
En udvidelse, med muligheden for også at kunne få almindelige pas til voksne og kørekort i 
Farum, vil højne den generelle service på området, da det pt. kun er muligt at få denne ydelse i 
Værløse.  Såfremt implementeringen af en selvbetjent løsning i Farum, implementeres inden 
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for den afsatte anlægs- og driftsramme, vil den ikke forringe servicen i Værløse – udelukkende 
supplere denne.  

 
8. Personalemæssige konsekvenser: 

Ved etablering af en selvbetjent pas- og kørekortløsning i Farum, vil 
Borgerservice/Kontaktcenteret skulle tilføres yderligere ressourcer. Der skal arbejdes mod en 
løsning der kan håndteres inden for en samlet udvidelse på ca. 15 personaletimer pr uge – 
svarende til ca. 200.000,- kr. pr. år – hvilket vurderes som tilstrækkeligt ved en primært 
selvbetjent løsning. Såfremt udstedelse af pas og/eller kørekort i Farum vil kræve personlig 
tilstedeværelse af Borgerservicepersonale, i en forud defineret åbningstid, vil 
ressourcetrækket blive væsentligt større og vil ikke kunne sikres inden for den eksisterende 
og/eller foreslåede bevilling.   
 
I 2016 blev der udstedt 1203 almindelige pas til voksne i Borgerservice i Farum. På daværende 
tidspunkt var åbningstiden 8 timer ugentligt. Med en pasløsning koblet til KontaktCentret vil 
denne åbningstid kunne udvides - op til 24 timer om ugen.  

 
9. Miljø-, klima- og CO2-mæssige konsekvenser: 

Muligheden for bestilling og afhentning af pas og kørekort i Farum, vil minimere 
transportbehovet blandt de borgere fra Farum, der ellers skulle transportere sig til Værløse 
hhv. hvert 10. år for udstedelse af nyt pas eller ca. hvert 15. år for udstedelse af nyt kørekort.  

 
10. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 

Kommunens service- og kanalstrategi. 
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BEU 100 – Attraktive Erhvervsområder 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 – 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 
Reduktioner     

Investeringer 500 500 500 500 

Indtægter     

Netto 500 500 500 500 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
1. Beskrivelse af forslaget: 

Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 har et Fokusområde 4. Attraktive 
erhvervsområder og rammevilkår. Furesø vil arbejde for, at kommunens erhvervsområder bliver 
ved med at være attraktive. På baggrund af møder med ejere/lejere i erhvervsområderne 
udfærdiges en liste over ting, der kan være med til at gøre vore erhvervsområder attraktive og en 
prioriteret plan over hvilke tiltag, der ønskes iværksat.  
 
Forskønnelse skal medvirke til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til erhvervsområderne 
og mindske udbuddet af tomme erhvervslokaler. Effekten vil blive flere virksomheder, et øget 
antal arbejdspladser og beskæftigelse. 

 
2. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen 

Der er gennemført en forskønnelsesproces i Farum Erhvervspark gennem de seneste år. Gennem 
dialog, samarbejde med ejere/lejere samt erhvervsforeningerne er der sket en forbedring af 
området. 
Erfaringerne fra arbejdet med Farum Erhvervspark skal bruges ved gennemgang af 
erhvervsområderne på Lejrvej, Kirke Værløsevej og Walgerholm. Formålet er sammen med 
erhvervslivet at drøfte, hvad der kan gøres for at gøre erhvervsområderne mere attraktive. 
 
Der udarbejdes et forslag for hvert område, hvor der foretages en prioritering. Forslagene 
gennemføres i den udstrækning, der er afsat midler til det i kommunen og blandt virksomhederne.  

 
3. Økonomiske konsekvenser 

Puljen var oprindeligt på 1 mio. kr. årligt, men er fra 2018 og frem nedjusteret til 0,5 mio. kr. 
Initiativerne forventes at øge antal virksomheder og arbejdspladser. Det vil alt andet lige medføre, 
at der kan skabes arbejdspladser til dels borgere bosat i Furesø og borgere i Furesø, der har svært 
ved at komme ind på arbejdsmarkedet.  
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4. Personalemæssige konsekvenser 

Ingen 
 

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 

Lov om erhvervsfremme 
Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018.  
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SSU 203. – Velfærdsteknologi 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 
*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og 
effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og 
borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).  

 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 500 500 500 500 

Indtægter     

Netto 500 500 500 500 

Afledte driftsudgifter     
Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 

 
1. Beskrivelse af forslaget:  

Furesø Kommune ønsker at investere i en række nye velfærdsteknologiske løsninger med 
henblik på at øge borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet. Der planlægges investeringer i 
arbejdskraftbesparende velfærdsteknologier. 
 
Velfærdsteknologier er brugerrettede teknologier, der forsyner eller assisterer brugeren med 
en eller flere velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning 
af fx tryghed, sikkerhed og mobilitet i den daglige færden. Det er især rettet mod ældre 
mennesker, personer med kroniske sygdomme eller psykisk sygdom og borgere med handicap 
i forskellige former og grader – samt medarbejdere inden for disse målgrupper 

 
Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i en pulje til finansiering af velfærdsteknologiske løsninger. 
Forslaget skal ses i sammenhæng med at der er indarbejdet en effektivisering på driften som 
følge af den velfærdsteknologiske udvikling, hvor der er en afledt driftsbesparelse (netto) på 
1,25 mio. kr. fra 2018 og frem.  
 
 

2. Servicemæssige konsekvenser: 

Velfærdsteknologiske løsninger medvirker til 

- selvhjulpenhed for borgerne:  
o den enkelte borger opnår størst mulig selvhjulpenhed, værdighed og livskvalitet  

- effektivere drift:  
o optimere og kvalitetsforbedre vores ydelser, så vi kan levere maksimal velfærd for 

for de afsatte midler til borgerne i Furesø Kommune 
- forbedring af arbejdsmiljøet:  
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o forbedre arbejdsforholdene, så Furesø Kommune fortsat er en attraktiv 
arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, på 
sundheds-, ældre- og handicapområdet 

 

3. Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser 
 

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Intet at bemærke 
 

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Forslaget lever op til kommunens ældre- og handicappolitik, samt til 
effektiviseringsdagsordenen. 
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MPT 100 – Farum Nordby 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.000 1.000   

Indtægter     

Netto 1.000 1.000   

Afledte 
driftsudgifter 500 500 500 500 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Målet for projekt Farum Nordby er at færdiggøre området. Dette gøres i takt med byggeriets 
færdiggørelse på Farum Kaserne. Det er afgørende, at infrastrukturen er velfungerende.  
 
Der har det seneste 2 år været kørt en dialogproces med borgerne i Farum Nordby. Her er det 
primære fokusområde at få løst de trafikale udfordringer, som udbygningen af Farum Nordby 
har afstedkommet. Der er en proces i gang hvor trafikudfordringer analyseres og det 
forventes, at der skal udføres en række tiltag for at forbedre de trafikale forhold. 
 
Der bygges en ny institution på Farum Kaserne som forventes at stå klar i 2018. I forbindelse 
med institutionen skal der også ske en forbedring af de trafikale forhold, så trafikken kan 
afvikles smidigt, men så også de bløde trafikanter får gode forhold ved bl.a. en sikker krydsning 
af Regimentsvej.  
 
Poster som forventes udført i 2018 og frem er færdiggørelse af fortov og cykelsti for enden af 
Garnisonsvej og trafikregulerende foranstaltninger på Rørmosevej og andre steder i Farum 
Nord. 
 
Den afledte driftsbevilling går til drift og vedligehold af nye veje, stier og grønne områder ved 
Farum Nordby. 

 
2. Servicemæssige konsekvenser: 

Området færdiggøres til glæde for de nuværende og kommende beboere. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen bemærkninger 
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4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 

Ingen bemærkninger 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 

Kommuneplanen.  
Vej- og trafikhandlingsplan.  
Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune 
Etableringen af stiforbindelsen understøtter kommunens sundhedspolitik. 
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MPT 101 – Pulje ”Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt” 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej x 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 700 700 700 700 

Indtægter     

Netto 700 700 700 700 

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 

 
1. Beskrivelse af forslaget:  
Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune er en samlet plan for at styrke natur- og 
landskabsværdierne i kommunen og en plan for at fremme borgernes muligheder for at opleve 
natur og landskab.  
 
Planen peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at forbedre 
naturværdierne og på behov for vedvarende naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer 
bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og 
ved Søndersø.  
 
Implementering af Grøn Plan indebærer omkostninger til projekter og naturpleje i en længere 
årrække. Det foreslåede budget vil kunne anvendes til naturgenopretning, naturpleje, pleje af søer 
og vådområder og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne vil også 
kunne anvendes til forundersøgelser, planlægning og samarbejde med lodsejere og borgere om de 
prioriterede indsatser. 
 
Der er synergi imellem indsatserne foreslået i Grøn Plan og i Natura 2000-handleplan og i den 
forventede vandplanlægning, så nogle af de foreslåede indsatser vil formentlig kunne opnå 
medfinansiering fra staten.  
 
Der forventes effekter indenfor følgende områder: 
 

 Styrket naturrigdom 

 Pleje af udvalgte småsøer og vandhuller 

 Øget biodiversitet på nogle lokaliteter 

 Øget areal med værdifuld tørbundsnatur 
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 Mindre udbredelse af evasive plantearter  

 Fremhævelse af landskabskarakterer 

 Større rekreativ værdi for borgere og andre brugere af naturen 

 Øget opmærksomhed på natur- og landskabsværdier 

 Borgermedvirken i naturprojekter 
 
Afledte driftsudgifter er indeholdt i budgettet 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
 
Naturforbedringer og bedre muligheder for at opleve natur og landskab spiller sammen i de 
initiativer, der er peget på i Grøn Plan. Styrket natur betyder øget livskvalitet for borgerne i Furesø 
Kommune og borgere fra hele Hovedstadsområdet, som besøger kommunen for at nyde skovene 
og søerne. 
 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
 
Personaleressourcer til gennemførelse af projekterne indgår i budgettet. 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
 

Grøn Plan for Furesø Kommune har til formål at styrke biodiversiteten, som er et af de centrale 
elementer i en bæredygtig udvikling. Som et andet bæredygtigt element lægger Grøn Plan op 
til, at borgerne medvirker til at udvikle og gennemføre naturprojekter. 

 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
 

Indsatsen for natur og landskab understøtter Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014 og 
desuden Kommuneplan 2013, som er udarbejdet på baggrund af krav i planloven. 
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MPT 102 – Pulje ”Udvikling af Farum Midtby”  
 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 2.500 2.000   

Indtægter     

Netto 2.500 2.000   

Afledte 
driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Dette anlægsforslag omfatter udviklingen af Farum Midtby - Farum Bytorv, området omkring det 
tidligere rådhus, Paltholmvej og Bybækgrunden. Området skal i de kommende år udvikles bl.a. på 
baggrund af rammerne i Kommuneplan 2017.   

 
Forslaget skal medvirke til en fortætning og et styrket byliv i Farum Midtby. Samtidig skal Farum 
Bytorv styrkes i konkurrencen med omkringliggende indkøbscentre. Nybyggeri på Bybækgrunden 
skal styrke sammenhængen mellem Farum Midtpunkt og resten af Midtbyen.  Området omkring 
det tidligere rådhus skal udvikles og der skal ses på Paltholmvej. 

 
Kommunen har en central rolle i styringen og udviklingen af Farum Midtby. Kommunen skal sikre, 
at der tages hensyn til alle relevante interesser i området. Et aktivt kommunalt medspil giver en 
bedre sikring af områdets attraktivitet i årene frem til den endelige udbygning, herunder giver 
mulighed for midlertidige aktiviteter og sikrer mod misbrug og forfald.  

 
Den samlede udvikling af området er en kompleks helhed. Der vil bl.a. skulle tages hensyn til en 
række eksisterende brugeres behov. Desuden skal der tages hensyn til en effektiv trafikafvikling i 
området.  

 
Der kan forventes kommunale indtægter fra salg af delparceller på Bybækgrunden, salg af 
Frederiksborgvej 3-5 (rådhuset) og salg af de nordlige parkeringsarealer på Farum Bytorv.   
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2. Servicemæssige konsekvenser: 
Indsatsen skal sikre et godt by- og handelsliv i Farum Midtby. 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen personalemæssige konsekvenser. 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Indsatsen skal bl.a. gøre det lettere at færdes også til fods og på cykel i Farum Midtby. 

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Planloven og Kommuneplan 2013. Udviklingen af kommunen til en attraktiv bosætningskommune. 
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MPT 103 – Pulje ”Smukke bysamfund og attraktive byrum” 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 

Indtægter     

Netto 1.000 1.000 1.000 1.000 

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 
1. Beskrivelse af forslaget:  
I Kommuneplan 2013 er fastlagt en række visioner for udviklingen af byerne og centrene i kommunen: 
 

 Byer og byrum skal være oplevelsesrige og levende 

 Byer og byrum skal blive mere blå og grønne med mere natur 

 Borgerne deltager aktivt i at skabe byrum med mere liv  

 Den lokale kulturarv skal bevares og by arkitekturen og landskabskarakteren fremmes 
 

En af Furesø kommunes store attraktioner som bosætningskommune er de grønne omgivelser og den gode 
infrastruktur, som anvendes aktivt af kommunens borgere. For at understøtte borgernes stigende brug af 
byrum og rekreative arealer forslås det, at der afsættes midler til at gøre de eksisterende byrum og 
rekreative arealer mere attraktive og sammenhængende.  
 
Der er i 2015 udarbejdet en arkitektur- og byrumsstrategi, som skal danne grundlag for bestemmelser i 
kommuneplanen og i nye lokalplaner.  
 
Med henblik på at bevare den lokale kulturarv og fremme god by arkitektur gennemføres en ensartet 
etapevis kortlægning af kulturarv og bevaringsværdier i hele kommunen. Det foreslås derfor, at der fortsat 
afsættes midler, der kan anvendes til ekstern, professionel bistand til at gennemføre kortlægningen af 
kulturhistorie og bevaringsværdier, til gennemførelse af debatter om bevaring, arkitektur og byrum i 
lokalsamfund samt konkrete, fysiske tiltag til forskønnelse af byrum. Bevillingen vil også kunne anvendes til 
at yde tilskud til Furesø Bevaringsfond.  
 
Bevillingen sker i forlængelse af en tidligere bevilling. 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Indsatsen giver mulighed for at beskytte de kulturhistoriske værdier i kommunen samt skaber mere 
levende og attraktive byrum. 
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3. Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. 

 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Indsatsen skaber mulighed for at indtænke miljø- og klima i udformningen af byrummene. 

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Kommuneplan 2013 og Arkitektur og byrumsstrategi. Udviklingen af kommunen til en attraktiv 
bosætningskommune. 
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MPT 104 - Værløse Bymidte- opfølgning på udviklingsudvalgets plan 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.000    

Indtægter     

Netto 1.000    

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
I 2017 afsluttede pgf. 17 stk. 4 udvalget sit arbejde om Værløse Bymidte samt udarbejdet en 
kortlægning af potentialer og udviklingsmuligheder for bymidten. Formålet er at sikre, at Værløse 
Bymidte fortsat vil være et attraktivt sted at færdes med et levende byliv, gode indkøbsmuligheder 
og gode offentlige og private servicefunktioner samt attraktive bymiljøer. 
 
For at realisere nogle af pgf. 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger vil der være behov for at gennemføre 
en række tiltag, der øger de bymæssige kvaliteter af Bymidten. Det kan f.eks. være i form af 
beplantning, by udstyr og skiltning samt udvikling af de kommunalt ejede arealer i Bymidten.  
 
Bevillingen er en fortsættelse af en pulje til fortsat udvikling af Værløse Bymidte, som blev afsat i 
2013.  

 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Indsatsen skal sikre et godt by- og handelsliv i Bymidten i Værløse. 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.  
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Mulighederne for et lokalt handelsliv nedsætter behovet for at køre over længere afstande for at 
handle, samt muliggør brugen af cykel. 

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Kommuneplan 2013 og planloven. Udviklingen af kommunen til en attraktiv bosætningskommune. 
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MPT 106 – Pulje ”Klimatilpasning” 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 

Indtægter     

Netto 1.000 1.000 1.000 1.000 

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede nu 
hyppigere oversvømmelser af veje og kældre.  
 
Byrådet vedtog den 30. april 2014 en Klimatilpasningsplan, hvori der er udpeget 11 områder med 
størst behov for klimasikring. I disse områder vil der ved skybrud kunne komme til at stå mere end 
10 cm vand på terræn, og en oversvømmelse vil indebære store værditab. De højst prioriterede 
områder i planen er området omkring Søndergårdsvej/Søndersøvej og erhvervsområdet ved Kirke 
Værløsevej. Her er der sket flere oversvømmelser af ejendomme, hvor vand fra højere liggende 
veje og arealer er strømmet ind over private grunde. 
 
I Klimatilpasningsplanen er det forudsat, at klimasikringsindsatsen forberedes og udføres i 
samarbejde mellem kommunen og Furesø Spildevand A/S.  
 
Der er i 2016-2017 sat et projekt i gang for at skybrudssikre i Søndergårdsvej/Søndersø-området. 
Der skal i de kommende år udarbejdes analyser og forslag for flere områder. 
 
Klimatilpasning af områder forløber i to spor.: 
 

 Spor 1: Omfatter en egentlig skybrudssikring af område via et vejprojekt 

 Spor 2: Omfatter en borgerrettet tilgang, hvor det via involvering af grundejerne i området 
søges at frakoble regnvandet og introducere LAR-løsninger, det vil sige løsninger baseret på 
Lokal Afledning af Regnvand (LAR). 

 
Spor 1 går i korthed ud på at sikre, at skybrudsregnen strømmer derhen, hvor den gør mindst 
skade. Det sker ved etablering af gennemgående fortove, opretning af fortove/kantsten og 
etablering af bump. På denne måde ledes regnvandet via områdets veje uden om husene. Herved 
opfyldes klimasikringsplanens mål om, at der maksimalt kommer til at stå 10 cm vand eller mere 
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på terræn én gang pr. 100 år. Løsningen søges i spor 2 suppleret med LAR-løsninger, så man 
nedsiver så meget regnvand som muligt og mindsker udledningen af regnvand. 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
På sigt vil risikoen for oversvømmelser af offentlige og private arealer blive mindre. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Klimaforandringerne medfører øgede nedbørsmængder, som skal håndteres. Ved at afskære 
regnvandet og holde det lokalt, reduceres belastningen af kloaksystemet, og dermed risikoen for 
op stuvning af kloakvand og oversvømmelser. 
 
De lokale regnvandsløsninger er ofte mere stabile og en mere bæredygtige måde at håndtere 
regnvand på, i forhold til kloaksystemet. Ofte er de lokale løsninger også mere økonomisk 
fordelagtige. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Indsatsen for klimatilpasning understøtter Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014 og 
desuden Kommuneplan 2013 og klimatilpasningsplan, som er udarbejdet på baggrund af krav i 
planloven.  
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MPT 107 - Genplantning af kommunale vejtræer 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 500 500 500 500 

Indtægter     

Netto 500 500 500 500 

Afledte 
driftsudgifter 70 70 70 70 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
Afledt drift: Vanding, opbinding og beskæring af træer. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget: 
Målet for genplantning af kommunale vejtræer er at sikre en kontinuerlig grøn oplevelse af 
kommunen. Samtidig skal træerne plantes under optimale forhold, der sikrer dem en lang 
levealder. 
 
Ved udskiftning af træerne vil plantehullerne blive forbedret og valget af træart i højere grad blive 
tilpasset til vækstforholdene. Dermed forlænges træernes levealder og behovet for udskiftning af 
træerne mindskes. 
 
Furesø Kommune har over 2.000 vejtræer. Der er i 2013 udarbejdet en fornyelsesplan for 
kommunens vejtræer. På baggrund af denne plan prioriteres den løbende fornyelse af træerne og 
den løbende forbedring af træernes vækstforhold. 
 
Vejtræer kræver løbende udskiftning, da træer i bymiljøer hurtigere når en kritisk alder, hvor de 
svækkes af sygdomme, end træer på naturlige voksesteder. Det skyldes, at by træerne har 
dårligere vækstvilkår, idet de ofte har for lidt plads til rødderne og udsættes for tørke, salt samt 
fysiske skader.  
 
Der kan også være andre årsager til, at behovet for udskiftning af træer opstår. Blandt andet kan 
der være steder, hvor man har valgt en træart, der bliver for stor til omgivelserne eller træer, der 
er plantet for tæt på vejbanen, så belægningen på stier og veje ødelægges.  
 
Behovet for udskiftning eller sikring af vejtræer er stærkt voksende, da størstedelen af træerne er 
plantet i 70’erne eller tidligere, og nu enten er ved at gå ud eller udgør et problem for 
omgivelserne i kraft af ødelagte belægninger. Det har samtidig vist sig, at en del af de tidligere 
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plantninger er sket under ringe vækstforhold, og at genplanting derfor er umulig uden større 
ændringer af de fysiske forhold. 
 
Den afledte drift for et by træ er i etableringsfasen (første 3 år) ca. 1.500 kr./træ/år. Den 
efterfølgende årlige drift er meget afhængig af træart, plantested mv., men samlet er der behov 
for 70.000 kr. i årlig afledt drift. 
 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Grønnere byrum 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Træerne er med til at opsuge vand fra jorden og afgive det igen ved fordampning til luften. 
Hermed mindskes vandafstrømningen. Desuden skaber de læ, mikroklimaet forbedres, CO2 
omdannes til ilt og luften renses ved at binde støvpartikler, bl.a. fra bilers udstødning. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Kommuneplan 
Lokalplan 
Klima Kommune 
Grøn Plan 
Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune 
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MTP 108 – Rekreative stier i det åbne land 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej x 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 300 300 300 300 

Indtægter     

Netto 300 300 300 300 

Afledte driftsudgifter 30 30 30 30 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Kommuneplan 2013 indeholder forslag til udbygning af stinettet uden for byerne. Netop bedre 
tilgængelighed til naturen og adgang mellem bydelene har der været et stort ønske om når 
borgerne svarer i undersøgelser og ved høringer.  

 
Der er nedsat en stigruppe med et bredt udsnit af lokale interessegrupper, der færdes i naturen og 
er lokalkendte. Stigruppen kommer med input til, hvor det rekreative stinet kan opgraderes, eller 
hvor der mangler stier. Der bliver årligt afholdt møder med stigruppen. 

 
Midlerne anvendes dels til udarbejdelse af planer og projekter og til realisering af de konkrete 
stiforslag.  

 
Den afledte drift til rekreative stier går til vedligehold af ny anlagte stier og sikre funktionen af de 
nye stier i forhold til tilgængelighed samt at informere om deres eksistens.  

 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Etablering af stierne vil give borgerne bedre adgang til naturoplevelser og til de rekreative 
muligheder i det åbne land. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Vejloven. Kommuneplanen. Landskabs- og naturfredninger. Vej- og trafikhandlingsplan. 
Etableringen af stierne understøtter desuden kommunens sundhedspolitik. 
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MPT 109 – Vejrenovering 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 3.500 4.000 4.000 4.000 

Indtægter     

Netto 3.500 4.000 4.000 4.000 

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Nærværende budget bruges til at holde kommunens vejnet – i alt ca. 160 km offentlige veje – i 
brugbar stand. Beregninger i VEJMAN, Vejdirektoratets vejoptimeringsprogram, viser, at der skal 
bruges ca. 5 mio. kr. årligt til renovering af asfaltbelægningerne for at bevare disses kapitalværdi. 
Beregningerne sker med baggrund i data for de enkelte vejes tilstand. Behovet for renovering af 
en vej afhænger især af trafikmængden, vejens bæreevne og det sidst udlagte slidlags alder, 
herunder krakeleringer og revnedannelser i overfladen. Specielt lange vintre med skiftende frost- 
og tøvejr er med til at nedbryde vejene, når vand trænger ned i revnerne og fryser til is. 
 
Som det var været tilfældet i de foregående år, er der i driftsbudgettet medtaget 1 mio. kr. til 
vejrenovering, som sammen med dette forslag vil bringe den samlede udbudssum for 
asfaltbelægningerne op på ca. 5 mio. kr. årligt. 
Herudover vil der via MPT 111 Reduktion af støj fra vejtrafik kunne prioriteres udlægning af nye 
støjsvage asfaltbelægninger på trafikveje. 
Dette forslag omfatter ikke midler til renovation/levetidsforlængelse af de underliggende dele af 
vejopbygningen. Midler til renovering og opretning af fortove og cykelstier er udskilt i egen pulje 
”Pulje til forbedring af fortove og cykelstier”. 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Der sikres en rimelig komfort for de vejfarende, og støjgenerne for vejenes naboer reduceres. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Mindre trafikstøj 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Vejloven. MPT udvalgets resultatindikator om bevarelse af vejkapitalen. 
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MPT 110 – Pulje ”Broer, bygværker og signalanlæg” 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 100 1.000 1.000 1.000 

Indtægter     

Netto 100 1.000 1.000 1.000 

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Signalanlæg: Det er afgørende for trafiksikkerheden og fremkommeligheden på det kommunale 
vejnet gennem Værløse og Farum, at signalanlæggene fungerer optimalt. Det er derfor nødvendigt 
at udskifte anlæggenes styresystemer og spoler i takt med, at de forældes og nedslides.  
 
I forbindelse med reparation og renovering udskiftes signallanterne til LED-lys der er lettere at se. 
Endvidere er de strømbesparende, og dermed CO2 reducerende. 
 
Myldretidstrafikken på Kirke Værløsevej/Kollekollevej gennem Værløse vil kunne afvikles mere 
glidende, såfremt signalanlæggene kobles endnu tættere sammen med prioritering af de største 
trafikstrømme. Det forudsætter en modernisering/udbygning af de eksisterende signalanlæg.   
 
Underføringer: I årene fremover vil der være et behov for en systematisk renovering af de 
kommunale underføringer af åer og vandløb under veje og stier.  
 
Bygværker: Puljen skal endvidere dække omkostningerne til tilstandsregistrering og løbende 
vedligehold af de kommunale broer og stitunneler. 
 
Ud fra det samlede, kendte renoveringsbehov er der afsat 1,0 mio. kr. årligt til broer, bygværker og 
signalanlæg. I 2018 er der alene afsat 0,1 mio. kr. til akut reparation/renovering af eksisterende 
signalanlæg. 

 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Velfungerende signalanlæg er en forudsætning for at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. 
Renovering af bygværker sikrer, at de er velfungerende, og at deres kapitalværdi ikke forringes. 
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3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger 
 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
God fremkommelighed og udskiftning af lyskilder i signalanlæggene til LED-lys mindsker udslippet 
af CO2 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Ingen bemærkninger 
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MPT 111 – Pulje ”Reduktion af støj fra vejtrafik” 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 2.500 2.000 2.000 2.000 

Indtægter     

Netto 2.500 2.000 2.000 2.000 

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Furesø Kommune ønsker at reducere støjgenerne fra trafikken. Indsatsen er fokuseret på de 
boliger som er støjbelastet af trafikstøj med 58 dB og derover.  
 
De afsatte midler anvendes til at 

 anlægge nye støjvolde og støjskærme 

 vedligeholde og genoprette eksisterende støjdæmpende anlæg (volde og skærme) 

 yde tilskud til støjafskærmning/-isolering af private boliger 

 måle og beregne støjbelastning samt muligheder for reduktion heraf, med henblik på 
ajourføring af Støjhandlingsplanen i 2019 og projektering af forslag til konkrete tiltag, f.eks. 
langs Kollekollevej og motorvejen nord for Slangerupvej  

 
Tillige skal Støjhandlingsplanen revideres i 2019 på grundlag af en revideret støjkortlægning. 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Stor positiv sundhedsmæssig betydning for de borgere, der bliver mindre belastet af trafikstøj. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger 
            
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
MPT udvalgets resultatindikator om nedbringelse af antallet af støjbelastede boliger. 
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MPT 112 – Pulje ”Trafiksikkerhedsindsats”  

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej  X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 2.000 2.000 2.000 2.000 

Indtægter     

Netto 2.000 2.000 2.000 2.000 

Afledte 
driftsudgifter 150 150 150 150 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Byrådet godkendte i 2013 en ny trafikplan for Furesø Kommune 2013-2017, som skal danne 
grundlag for fastlæggelsen af den konkrete trafiksikkerhedsindsats i perioden.  
 
Trafikplan 2013-2017 tager udgangspunkt i kommunens overordnede mål og visioner og 
fastsætter konkrete målsætninger og virkemidler på området.  
 
Planen indeholder nedenstående 5 temaer, som skal ind tænkes i den daglige drift og 
vedligeholdelse af vejnettet, så økonomien på området optimeres. 
 
1. Fremkommelighed 
2. Sikkerhed og tryghed 
3. Støj 
4. Grøn Mobilitet  
5. Byrum 
 
Furesø Kommune skal udvikle sig som en attraktiv kommune for bosætning og erhverv. 
Kommunen skal derfor have et velfungerende og effektivt overordnet vej- og stinet, der 
understøtter alle transportformer. Sunde og bæredygtige transportmidler skal være et naturligt 
valg på de korte ture.  
 
Der vil i de kommende år stadig være behov for, at der i budgettet afsættes midler til 
trafiksikkerhedsmæssige tiltag således, at Furesø Kommune kan fortsætte den positive udvikling 
med nedbringelse af antallet af uheld på kommunens veje. 
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Trafiksikkerhedsindsatsen omfatter en række konkrete tiltag, som udvalget prioriterer gennemført 
det pågældende år. I grundlaget for prioriteringen indgår blandt andet oplysninger om, hvorvidt 
det enkelte tiltag vil reducere antallet af uheld, forbedre skolevejene eller vil forbedre trygheden 
for de svage trafikanter. Mange af tiltagene er bragt i forslag af lokale beboere og 
grundejerforeninger.  
 
Der vil i 2018 bl.a. være behov for at disponere trafiksikkerhedsmidler til hastighedsdæmpende 
foranstaltninger i Jonstrup. Herudover tænkes der i 2018 i forlængelse af Kommuneplan 2017 
igangsat et arbejde med revision af kommunens trafikplan med særlig vægt på 
fremkommelighedsproblemer og andre trafikale konsekvenser af kommunens udvikling. 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
God og velfungerende infrastruktur. 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
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MPT 113 – Pulje til forbedring af fortove og cykelstier 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.000 2.000 2.000 2.000 

Indtægter     

Netto 1.000 2.000 2.000 2.000 

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Kommunens fortove og cykelstier trænger til et løft, hvis Furesø Kommune skal være kendt for 
gode og trafiksikre forhold for cyklister og fodgængere. Da der gennem flere år har været hårdt 
brug for vejrenoveringspengene til udlægning af slidlag på kørebanerne, trænger mange fortove 
og cykelstier i dag til en mere gennemgående opgradering.  
 
Fortovene på mange af de offentlige boligveje har ikke været renoveret, siden de blev anlagt i 
1960’erne og 1970’erne. Fortovene har siden anlæggelsen været hårdt udsat for mange forskellige 
ledningsgravninger og kørsel med tunge køretøjer. Mange fortove har knækkede fliser og 
ujævnheder, som i værste tilfælde gør kommunen erstatningspligtig, hvis en borger falder over et 
fliseopspring. Endvidere er der mange fortove der ikke har tilstrækkelig lysning (højde) på 
kantstenene til at bortlede regnvand.  
 
Arbejdet med at renovere fortove er omfattende og kostbart, da der er tale om 
brolægningsarbejde og dyre materialer (kantsten og fliser). I de fleste tilfælde vil det også være 
påkrævet at hæve/tilpasse indkørsler m.v. til de tilstødende ejendomme. Renovering af fortove 
beløber sig til 1.000 – 1.500 kr. pr. løbende meter afhængig af belægningstypen. 
 
For cykelstierne, der oftest er asfaltbelagte gælder, at mange er krakelerede og revnede og kun 
nødtørftigt vedligeholdt med lapning. Det betyder ujævnheder og nedsat komfort for cyklisterne. 
Det er muligt via kommunens digitale kort at indmelde huller og uhensigtsmæssigheder. 
En registrering af samtlige fortove og stier i VEJMAN med visuel vurdering er ved at blive udført af 
Vejdirektoratet. Dette vil give et godt arbejdsredskab til udvælgelse/prioritering af strækninger til 
vedligeholdelse. Endvidere vil der kunne skabes et overblik over hvor stort et efterslæb der er 
opbygget, og som bør rettes op i tide over de kommende år.  
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Der afsættes i den forbindelse 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. årligt i 2019 og frem til formålet.Der 
er heraf påtænkt disponeret ca. 1 mio. kr. til renoveringen af Lillevangsvej i 2018-19. 
 
Opretning af fortove og evt. cykelstier koordineres med udlægning af slidlag på kørebanerne på de 
samme strækninger. 
 
Der er i de senere år tillige gennemført renoveringer af fortove og cykelstier som led i større 
vejprojekter fx helhedsplanen for Farum Hovedgade og opgraderingen af Ballerupvej. Herudover 
er der som led i supercykelstiprojekter sket forbedringer på cykelstierne langs Ballerupvej og 
Fiskebækvej.   
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Bedre forhold for gående og cyklister. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Personaleressourcer til gennemførelse af projekterne indgår i budgettet. 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Kørsel på cykel i stedet for i bil reducerer udslippet af CO2.  
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Furesø Kommunes Trafikplan 2013-2018. Vejloven. 
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MTP 114 – Pulje ”Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)” 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 400 1.400 1.400 1.400 

Indtægter     

Netto 400 1.400 1.400 1.400 

Afledte 
driftsudgifter 100 120 140 140 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Udvikling af nye byområder såvel som udvikling og/eller fortætning af eksisterende byområder 
udløser ofte behov for opgradering af nærtliggende veje, stier og kommunale arealer.  
 
Udbygning af den kommunale infrastruktur er som udgangspunkt en kommunal opgave. I 
nogle tilfælde vil der være mulighed for at indgå aftaler med de private investorer om at 
(med)finansiere nogle af anlægsarbejderne. I andre tilfælde kan der være tale om kommunale 
investeringer, som er indgået som en forudsætning i forbindelse med et kommunalt grundsalg. 
 
Kommunen vil i forbindelse med salg af grunde til byudviklingsformål opnå indtægter, hvoraf 
en del af disse kan dække de fornødne infrastrukturinvesteringer.  Der kan dog være 
tidsmæssige forskydninger mellem infrastrukturinvesteringerne og salgsindtægterne.  
 
I 2017-18 vil nybyggeri nord for det gamle seminarium i Jonstrup gøre det nødvendigt med 
investeringer i den planlagte forbindelsesvej mellem Jonstrupvangvej og Perimetervej. I 
forbindelse med seniorbofællesskabet ved Langhuset skal der etableres vejadgang fra Kirke 
Værløsevej. Desuden er der behov for forbedringer af vej-/stiforbindelserne til det nye 
byudviklingsområde i Laanshøj. 
 
Afledte driftsomkostninger dækker over vedligeholdelse af nye vejstrækninger, yderligere drift 
af signalanlæg og -installationer m.v.  

 
2. Servicemæssige konsekvenser: 

Ingen bemærkninger. 
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3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger. 

 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 

Ingen bemærkninger. 
 

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Furesø kommunes vision. 
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MPT 115 – Supercykelsti ”Farumrutens forlængelse til Allerød”  

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter  5.674   

Indtægter  -2.717   

Netto  2.957   

Afledte 
driftsudgifter 300 300 300 300 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
De afledte driftsomkostninger vedrører fejning, vej syn og glatførebekæmpelse.  
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Målet for anlægsarbejdet er at skabe et sammenhængende net af supercykelstier i Nordsjælland, 
der gør det mere attraktivt at køre på cykel mellem byerne.  Farumrutens forlængelse til Allerød er 
et vigtigt element i dette net.  
 
Forslaget er en del af den overordnede strategi Trafikplan 2013 -2017, i forhold til at fremme den 
grønne mobilitet. 
 
I Furesø Kommune vil der, som en ideel løsning blive etableret ny dobbeltrettet sti i det åbne land 
og foretaget sideudvidelser på eksisterende strækninger, bl.a. på Frederiksborgvej langs Farum 
Midtpunkt. Her vil opgraderingen af den nuværende cykelsti til supercykelsti indgå som et element 
i udviklingsprojektet ”Farum-i-udvikling”, som er et bud på fremtidens forstad. 

 
Farumruten byder på gode muligheder for kombinationsrejser. Undervejs passerer ruten tæt på 
en lang række stationer på S-togsnettet. Projektet vil først og fremmest understøtte denne kobling 
qua opgraderingen af selve ruten, men også via en kommunikationsindsats, herunder skiltning og 
afmærkning af ruten, i tæt samarbejde med bl.a. DSB og Movia. 
 
Der er opnået en medfinansiering på 50 % fra Vejdirektoratets Cykelpulje til anlægsarbejdet. 
Derudover bidrager Furesø Kommune med 50 % til en række fællesudgifter for servicetiltag på 
ruten, skiltning, evaluering mm.  
 
Allerød Kommune har udført en stor del af deres supercykelsti og afventer nu Furesø Kommunes 
andel. Allerød og Furesø kommune har indgået en samlet aftale og fået samlet tilsagn om 
puljemidler fra Vejdirektoratet.  
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Udformningen af supercykelstien vil blive drøftet med de berørte grundejere og andre 
interessenter.  
 
Den forventede effekt af anlægsarbejdet er en forøgelse af antallet af cyklister, herunder 
pendlercyklister, hvor potentialet er vurderet til en 25 % stigning i antallet af pendlere.   
 
Anlægsarbejdet udføres på sædvanlig vis, og når ruten er færdig i begge kommuner, vil der blive 
fulgt op på anlægsarbejdet med cykeltællinger i både Furesø og Allerød Kommune. 
 

2. Servicemæssige konsekvenser: 
Ruten vil skabe en vigtig kobling mellem cykelstinettene i Furesø og Allerød kommuner.  Borgerne 
i Furesø og Allerød vil således få en mulighed for at pendle på cykel igennem dejlige omgivelser og 
ad sikre stier.  
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Der er i den samlede projektøkonomi taget højde for de nødvendige personaleressourcer. 

 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Projektet forventes at resultere i 25 – 75 nye cykelpendlere, hvilket vil medføre en reduktion af 
biltrafikken på 10 – 30 biler. Den beregnede CO2 reduktion er 242 ton/år (den samlede rute 
Allerød – København), og den samfundsøkonomiske gevinst er beregnet til 10,6 mio. kr./år. (den 
samlede rute Allerød- København) 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Forslaget støtter op om og har en tæt sammenhæng til både Furesø Kommunes Miljø- og 
klimapolitik 2014, Strategien for grøn mobilitet vedtaget i foråret 2012, samt Trafikplan 2013 – 
2017. Forslaget understøtter endvidere målsætningen i MPT-udvalgets resultatindikator ”Furesø – 
grøn og miljøbevidst kommune” (reduktion i CO2-udledningen). 
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MPT 116 – Gl. Hareskovvej – opretning af vejkasse m.v. 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter  1.200   

Indtægter     

Netto  1.200   

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
1. Beskrivelse af forslaget:  
På baggrund af borgerhenvendelser er der foretaget en geoteknisk undersøgelse af stien langs Gl. 
Hareskovvej oven for Hareskovhallen, idet der er frygt for, at stien vil skride ned ad skråningen. 
 
De løbende besigtigelser og undersøgelsen viser tydeligt, at stien og belægningens tilstand ikke er stabil og 
langsomt skrider. Problemet er åbenbart ikke af ny dato, da en rydning af beplantningen på skråningen har 
blotlagt en interimsvæg, der tilsyneladende har været opsat øverst på skråningen for at holde stien på 
plads. Rydningen viste også, at den nuværende skråningsprofil ikke er tilstrækkelig til, at stien vil kunne 
holdes på plads. 
 
Der er behov for en genopbygning af stien og ombygning af skråningen med etablering af spunsvæg. 
Ligeledes vil det være nødvendigt med genbeplantning på skråningen.  
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Fastholdelse af stien 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Ingen 
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MPT 117 – Renovering af vejbrønde og vejstik  

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 

Indtægter     

Netto 1.000 1.000 1.000 1.000 

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
En velfungerende vejafvanding er vigtig for, at regnvand ledes hurtigt og effektivt til 
afløbssystemet således, at risikoen for oversvømmelser til private parceller holdes på et minimalt 
niveau. 
 
Vejbrøndene i store dele af det eksisterende vejnet er nedslidte og fungerer ikke optimalt. 
Samtidig har vejnettet over tid fået udlagt yderligere slidlag, som har bevirket en formindsket 
kantstenslysning til opfangning af regnvandet. I forbindelse med de seneste års ekstreme regn har 
det vist sig, at vejafvandingssystemet skal udbedres og nogle steder udbygges i en hurtigere takt 
end tidligere antaget.  
 
Reinvesteringerne i vejafvandingssystemet skal koordineres med andre aktuelle anlægsarbejder på 
den pågældende vejstrækning. En modernisering af vejafvandingen bør således ske samtidig med 
en eventuel omlægning af kloakledninger i vejen og under alle omstændigheder før udlægning af 
nyt slidlag.  
 
Furesø Egedal Forsyning A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af 
kommunens vejafvanding. Herved får kommunen øget kendskabet til knækkede og beskadigede 
vejkloakstik og defekte vejbrønde. Disse skader skal udbedres så hurtigt som muligt, dels pga. 
udsivning af kloakvand og dels pga. risikoen for, at rotter slipper ud af kloaksystemet. 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
En forbedret vejafvanding. Færre oversvømmelser af private haver. Færre rotteforekomster.  
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 



Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2018 - 2021 

65 

 

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Tillæg nr. 1 til Kommuneplanen om Klimatilpasning  
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MTP 118 – Pulje ”Energirenovering af kommunens bygninger” 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej x 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 2.000 5.000 5.000 5.000 

Indtægter     

Netto  5.000 5.000 5.000 

Afledte 
driftsudgifter -390 -740 -1.100 -1.100 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Energirenoveringen af kommunale bygninger udgør et centralt element i Furesø Kommunes 
klimaindsats og er grundlaget for, at det politisk vedtagne årlige reduktionsmål på 2 pct. af 
kommunens CO2-udledning kan nås. Der forventes desuden en besparelse på de årlige 
driftsudgifter til energiindkøb.  
 
Indsatsen tilrettelægges således, at de renoveringstiltag, der har den største effekt for hver 
investeret krone, gennemføres først. Der tilstræbes dog samtidig så helstøbte løsninger som 
muligt i tæt dialog med ejendommens brugere. 
 
Projekterne planlægges og styres af Forvaltningens bygningsservice, men udføres fortrinsvis af 
private operatører. Kommunen har mulighed for at lånefinansiere investeringen i 
energirenovering. 
 
Den planlagte fornyelse af bygningsmassen på daginstitutions- og skoleområdet fx. de nye 
institutioner i Hareskovby og i Farum Nord giver mulighed for at opnå væsentlige 
energiforbedringer. Der påtænkes derfor disponeret 1,0 mio. kr. fra denne pulje som supplement 
til BSU 100 Etablering af daginstitution i Farum Nord og 1,0 mio. kr. som supplement til BSU 101 
Etablering af daginstitution i Hareskovby.    
 
Kommunens bidrag til en modernisering af Værløsehallerne vil fortrinsvis gå til energirenovering af 
den ældste del af hallerne. 
 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Ved energirenovering sker der ofte også en forbedring af indeklimaet. 
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3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Investeringerne er målrettet mod en reduktion af kommunens CO2-udledning 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Kommunens Agenda 21 handlingsplan og Klimaplan. Bygningsreglement 2015. Forslaget er uden 
DGNB certificering. Opfyldelse af krav til bygningsreglement 2020, samt DGNB certificering vil 
medføre en merudgift på 5-7 %. 
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MPT 119 – Pulje ”Genopretning af kommunens bygninger” 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA X Nej  

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 15.000 10.000 10.000 10.000 

Indtægter     

Netto 15.000 10.000 10.000 10.000 

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Kommunen råder i dag over ca. 170 bygninger som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale om 
270.000 m2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af størstedelen.  

 
Forslaget har til formål at fremme renovering og modernisering af kommunens bygninger samt 
kapitalværdi. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og 
harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø overfor brugerne af de 
forskellige kommunale bygninger.  
 
Der afsættes hvert år penge til alm vedligeholdelse af kommunens bygninger. Vi bruger 75 kr./m2 i 
forhold til normal på 125 kr./m2.  Da vedligeholdelsesmidlerne kun modsvarer en del af 
nedslidningen afsættes der her et årligt beløb til genopretning af kommunens bygninger.  
 
Behovet for renovering og fornyelse af bygningerne vurderes løbende. Der er blevet udført en 
screening i sommeren 2015 af kommunens samlede genopretningsbehov.  

 
Den anførte bevilling er på 15 mio. kr. til genopretning i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 og frem. 
Herudover forventes overført 5 mio. kr. fra budget 2017 til 2018. 
 
I budgetperioden 2018-21 er det aftalt, at alle genopretningsmidlerne anvendes til skoler og 
dagtilbud. Samlet vil der i de kommende 4 år anvendes cirka 260 mio. kr. til nyetablering, 
renovering og vedligeholdelse af disse områder. Det er i budgetaftalen ligeledes aftalt, at der 
udarbejdes en samlet oversigt over behov og trangsrækkefølge. 
 
Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres.  

 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
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En generel forbedring af bygningsmassen vil betyde et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil øge 
arbejdsmiljøet og fjerne mangler som ventilation, dårlig akustik samt træk og kulde. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og i nogle tilfælde være med til at sikre en 
lavere CO2 udledning. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2018 - 2021 

70 

 

MPT 120 - Pulje til renovering af legepladser (BSU) 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 2.750 2.000 2.000 2.000 

Indtægter     

Netto 2.750 2.000 2.000 2.000 

Afledte 
driftsudgifter 300 300 300 300 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 

 
1. Beskrivelse af forslaget:  
Furesø Kommune har ansvaret for ca. 80 legepladser placeret ved kommunens institutioner, skoler 
og i parker. En stor del af pladserne er mere end 20 år gamle og trænger til fornyelse.  
 
Ved budgetvedtagelsen i 2011 blev det vedtaget at afsætte en årlig pulje til renovering af 
legepladserne på basis af en trangsrækkefølge for kommunens legepladser, som blev videreført i 
2012, 2013 og 2014. I 2013 blev der fremrykket 2 mio. kr. til legepladsrenovering fra 2016 til 2013. 
Budgettet har således været beskedent i 2015-2016. Midlerne vil i 2017 og 2018 primært blive 
anvendt til renovering af skolernes legepladser. I 2018 afsættes der 2,75 mio. kr. Fra 2019 og frem 
er der afsat 2,0 mio. kr. årligt til formålet. 
 
Prioriteringen af midlerne og fastlæggelse af et fremtidigt serviceniveau vil ske i tæt samråd med 
områdeledelsen og de relevante fagudvalg. Det løbende vedligehold og drift vil fortsat påhvile 
institutionerne.  Den afledte drift skal bruges til almindelig vedligehold og slidtage.  
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Fornyelsen af legepladserne indebærer et stort løft i legeværdien på udearealerne 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Bygningsreglement 2015, kapitel 4.4 – Legepladsredskaber mv. Forslaget er uden DGNB 
certificering. 
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MPT 121 – Pulje - Forbedring af skolernes faciliteter og undervisningsmiljø (BSU) 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2016-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.750 1.750 1.750 1.750 

Indtægter     

Netto 1.750 1.750 1.750 1.750 

Afledte 
driftsudgifter 300 300 300 300 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 

1. Beskrivelse af forslaget: 
Kommunen råder over 8 skoler med ca. 82.000 m2 etageareal, hvor kommunen har 
vedligeholdelsesforpligtelsen. 
 
De senere års ændrede behov på skoleområdet har medført, at de nuværende faciliteter i og 
udenfor bygningerne ikke kan opfylde de aktuelle behov.  
 
Puljen har til formål at sikre et godt og ensartet serviceniveau på skoleområdet. I et tæt 
samarbejde mellem skoleledelserne, skoleforvaltningen og Kommunale Ejendomme bliver der 
hvert år sat fokus på udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer. På den baggrund 
identificeres de højest prioriterede behov. 
 
Det primære fokus rettes i 2018 mod opgradering af toilet- og badeforhold. For at understøtte 
elevernes trivsel i hverdagen blev der i 2014 og 2015 udarbejdet en liste over kvaliteten af toilet- 
og badefaciliteter på alle skolerne. Der tages udgangspunkt i denne. 
 
Herudover prioriteres følgende områder: 
 

Stavnsholtskolen: På grund af etablering af lærerarbejdspladser er der behov for at optimere 
arealer på skolen, så man kan udnytte disse mere effektivt. 
  
Syvstjerneskolen: På grund af etablering af lærerarbejdspladser er der behov for flere m2 der 
kan benyttes til undervisning. 

 
Søndersøskolen: Udskolingen er nu på vej til at blive firesporet, og med henblik på en fortsat 
hensigtsmæssig organisering af udskolingen er der behov for en række tilpasninger af de 
fysiske rammer. Herunder ændringer/opgradering af faglokaler. 
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Ll. Værløse Skole: På grund af etablering af lærerarbejdspladser, er der behov for 
bygningsændringer, for at skabe flere undervisningskvadratmetre. Gymnastiksalen og de 
tilhørende områder fremtræder nedslidte. Der er et behov for opgradering af området. 

 
Der er samtidigt udmøntet en besparelse på konsulentbistand på årligt 0,25 mio. kr. fra 2018 og 
frem. Den afledte drift skal dække service og vedligeholdelse af nye faciliteter, som ikke tidligere 
har haft budget. 
 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Brugerne vil opleve et betydeligt serviceløft. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Medarbejderne vil opleve et betydeligt serviceløft. 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Bygningsreglement 2015. Forslaget er uden DGNB certificering. Opfyldelse af krav til 
bygningsreglement 2020, samt DGNB certificering vil medføre en merudgift på 5-7 %. 
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MPT 123 - Lille Værløse Skole – PCB renovering m.v. 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA x Nej  

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter  7.300   

Indtægter     

Netto  7.300   

Afledte 
driftsudgifter  100   

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 

 
1. Beskrivelse af forslaget: 
Der er i sommeren 2014 målt forhøjede niveauer af Pcb i inde luften i en del af fløj C på Ll. Værløse 
Skole (fremover kaldet Bygning C). Omfanget af forureningen er på et niveau, som ifølge 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer bør nedbringes inden for en tidsramme af ca. 2 -3 år. Bygningen 
er i 4 etager og ligger centralt i skolens bygningskompleks. Det er ikke målt forhøjede niveauer 
andre steder på skolen.  

 
Efterfølgende er bygningen blevet undersøgt for at få afklaret kilder og omfang af forureningen. 
De foreløbige resultater viser, at den primære kilde til forureningen i bygning C er de bløde fuger, 
som sidder mellem betonelementerne rundt omkring i bygningen. Foreløbige tiltag med justering 
af ventilation har ikke haft tilstrækkelig effekt. Derfor er en egentlig pcb-renovering nødvendig for 
at nå ned under de 300 ng/m3, som er målet.  
 
Det overordnede mål er at forbedre indeklimaet for skolens brugere, samt at leve op til 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Arbejdet er udført i samarbejde med 
Embedslægen.  

 
I udgangspunktet er der saneret fuger. Derudover er ventilationsanlægget gennemgået. Arbejdet 
bliver gennemført i tæt samarbejde med skolens ledelse, og koordineret med øvrige projekter og 
aktiviteter på skolen. 
 
 
Der vil skulle afsættes 7,5 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2019. Der er samtidig udmøntet 
en besparelse på 0,2 mio. kr. på konsulentbistand. Restbudgettet til den samlede renovering udgør 
derfor 7,3 mio. kr.  
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De afsatte driftsmidler dækker de forventede øgede driftsudgifter pga. PCB. Eksempelvis forventes 
udført en øget rengøringsindsats, øget ventilation ligesom der må forventes betydelige 
ekstraudgifter til håndtering af pcb-holdigt affald.   

 
 

2. Servicemæssige konsekvenser: 
Skolen forventes at være i drift i hele perioden. Der kan i byggeperioden blive behov for 
genhusning af de berørte klasser og funktioner.  

 
3. Personalemæssige konsekvenser 
Ekstraarbejde ved oprydning og interne flytninger må forventes 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Der forventes en stigning i omfanget af ventilation, og dermed vil udgifter til varme og el stige i 
forhold til før, der blev konstateret PCB.   
 
5. lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:  
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MPT 124 – Hareskovhallen og Farum Svømmehal 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA x Nej  

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter  13.500   

Indtægter  -150   

Netto  13.350   

Afledte driftsudgifter   -540 -540 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Der var oprindeligt afsat 20 mio. kr. fra investeringspuljen til energirenoveringsprojekter. Ud af 
disse 20 mio. kr. er 3,8 mio. kr. overført til rådhus-byggeriet, så man kunne opgradere fra 2015- til 
2020-energikrav. Yderligere 2,7 mio. kr. er frigivet i 2016 til indeklimaforbedringer i Farum 
Kulturhus. Derfor er der alene angivet 13,5 mio. kr. i oversigten ovenfor. Investeringen til 
nedenstående projekter i 2019 forventes at give en årlig økonomisk besparelse på kr. 540.000 fra 
2020.  

 
Beskrivelse af projekterne i 2019: 

 
- Tagrenovering samt etablering af solceller på Farum svømmehal. Tag vurderes udtjent/nedslidt 
med en restlevetid på 5-6 år. Kommunale ejendomme anbefaler, som forebyggende tiltag, en 
udskiftning af tagbelægning inden nedbrud. Ved samme renoveringsarbejde anbefales en 
efterisolering til tidssvarende energikrav. Bygningens beliggenhed samt tagets hældning opfylder 
optimale forhold for et solcelleanlæg.  
- Tagrenovering samt etablering af solceller på Hareskovhallen. Tag vurderes udtjent/nedslidt med 
en restlevetid på 3-4 år. Kommunale ejendomme anbefaler, som forebyggende tiltag, en 
udskiftning af tagbelægning inden nedbrud. Ved samme renoveringsarbejde anbefales en 
efterisolering til tidssvarende energikrav. Bygningens beliggenhed samt tagets hældning opfylder 
optimale forhold for et solcelleanlæg.  
 
Investeringen forudsættes lånefinansieret.  

 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
En generel forbedring af bygningsmassen vil betyde et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil 
forbedre arbejdsmiljøet. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og samtidig være med til at sikre en lavere 
CO2 udledning. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
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MPT 125 – Tilgængelighedsplan for handicappede 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej    X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 500 500 500 500 

Indtægter     

Netto 500 500 500 500 

Afledte 
driftsudgifter 50 50 50 50 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Furesø Kommune har som den første kommune i landet foretaget en systematisk gennemgang af 
tilgængeligheden til de mest besøgte kommunale ejendomme. Der er anvendt en metodik, som 
allerede anvendes af turist-, restaurations- og hotelbranchen og som derfor er velkendt for 
brugerne. Der er tale om en mærkningsordning, som karakteriserer forholdene på en kort og klar 
måde, som nu er opsat på alle bygningerne. 
 
Tilgængelighedsarbejdet tilgodeser de 15 % af danskerne, som har en funktionsnedsættelse 
indenfor følgende syv grupper af handicappede: 
 

- Kørestolsbrugere 
- Gang-, arm- og håndhandicappede 
- Synshandicappede 
- Hørehandicappede 
- Personer med astma og allergi 
- Udviklingshandicappede 
- Personer med læsevanskeligheder 

 
Der udarbejdes årligt en plan for udførelse af projekter for tilgængelighed. Planen udarbejdes i tæt 
samarbejde med Furesø Handicaporganisation. 
 
I den vedtagne anlægsplan for 2018 er der årligt afsat 0,5 mio. kr. Den afledte drift er til lovpligtige 
eftersyn af automatikdøre, som bliver opført i tilgængelighedsanlægget. 

 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Synliggørelse af de enkelte ejendommes tilgængelighed og en målrettet indsats for at øge 
tilgængeligheden vil bredt give en forbedret service for alle brugere. 
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3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Ingen bemærkninger 

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:  
Arbejdet med forbedret tilgængelighed for handicappede udspringer af kommunens 
handicappolitik. 
 

 Planloven og Kommuneplan 2017 

 Udviklingen af kommunen til en attraktiv bosætningskommune 

 Vejloven 
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MPT-202 Renovering af broer (Bistrupvej og Slangerupvej) 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 5.300 4.300   

Indtægter     

Netto 5.300 4.300   

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
 
Kommunen har 28 broer og tunneller. En stor del af anlæggene er opført omkring 1970, og 
efterhånden præget af tidens tand i form af nedbrydning af betonen, korrosion af 
stålarmering, og vandindtrængning, der yderligere accelererer den allerede igangværende 
nedbrydning. 
 
Aktuelt er situationen mest kritisk for de to broer på Bistrupvej-Slangerupvej. 
 
Der udføres generelt eftersyn af alle bygværker hvert 5. år, og på baggrund heraf særeftersyn 
på broer, hvor skadesudviklingen ikke kendes. Ifølge særeftersyn i 2016 kan konstruktionen af 
broen på Bistrupvej reddes, såfremt renovering sker hurtigt. Ellers skal broen nedrives, og en 
ny opbygges. Dette vil skønsmæssigt være dobbelt så dyrt. Laboratorieanalyse af beton fra 
dækket viser tegn på kraftig nedbrydning. Den foreslås derfor renoveret i 2018. 
 
En bæreevneberegning af broen på Slangerupvej viser, at broen ikke kan opretholde den 
nuværende trafikbelastning uden understøtning. Broen er på nuværende tidspunkt 
midlertidigt understøttet. Den foreslås derfor renoveret i 2019. 
 

2. Servicemæssige konsekvenser: 
 
Broernes funktion opretholdes, så trafikken kan afvikles. 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: 

 
- 
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4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
- 

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
 

Lov om offentlige veje. 
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MPT 205 – Udbygning af Flyvestationen 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.000    

Indtægter -15.000 -17.500 -17.500  

Netto -14.000 -17.500 -17.500  

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget  
Forslaget skal medvirke til at sikre den kommunale service i forbindelse med udbygningen af 
Sydlejren på Flyvestationen. Målet er at realisere masterplanskitsens vision om en kultur- og 
fritidsakse på Flyvestationen og Furesø Kommunes vision om Flyvestationen mellem historie og 
moderne (by)liv, der tager afsæt i historien og bringer den med ind i fremtiden.  
 
I Sydlejren skal der i de kommende år bygges 430 nye boliger, der kommer til at huse ca. 1.150 nye 
borgere. Prognoserne forudsiger, at de nye boligbyggerier vil betyde ca. 120 børn i Sydlejren, 
hvilket medfører behov for etablering af nye institutionspladser i området.  
 
Der er i vurderingen af de økonomiske konsekvenser i budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 
anslået en indtægt på 50 mio. kr. i 2019 fra Freja ejendommes udvikling og salg af byggeretter i 
Sydlejren.  
   
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
 
 

3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen umiddelbare konsekvenser 
 

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
I planlægningen af trafikafviklingen er der fokus på de miljømæssige konsekvenser. Grøn mobilitet, 
der bidrager til at styrke borgernes sundhed og ikke belaster klimaet med CO2 – emission søges 
fremmet. 
 
 

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
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MPT 207 – Udvalgte vejprojekter 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej      X 
*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og 
effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og 
borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).  

 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 2.000    

Indtægter     

Netto 2.000    

Afledte 
driftsudgifter 400 400 400 400 
Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af:  
Der afsættes ekstraordinære midler til at gennemføre og færdiggøre udvalgte vejprojekter. 
Midlerne fordeles med 2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018. 
 
Midlerne skal anvendes til at gennemføre tiltag på det eksisterende vejnet til forbedring af 
fremkommeligheden og de trafiksikkerhedsmæssige forhold. Tiltagene vil blive udført på en måde, 
som der samtidig sker et løft af det visuelle miljø langs vejene. 
 
De samlede midler fra 2017 og 2018 i alt 4,0 mio. kr. påtænkes anvendt til etablering af rundkørsel 
på Jonstrupvangvej ved tilslutningen af den nye vej til Sydlejren. 
 
2. Servicemæssige konsekvenser: 
Anlægget vil indebære en forbedring af den trafikale infrastruktur. 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Flere af tiltagene vil medvirke til, at hastighedsgrænser overholdes, hvilket vil reducere CO2-
udslippet fra den kørende trafik. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
Vejlovgivningen 
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MPT-210  Farum Hovedgade - Lillevangsvej 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter  6.000   

Indtægter  -1.100   

Netto  4.900   

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Fortovene og cykelstierne på Farum Hovedgade er meget nedslidte og udlagt i varierende 
smalle bredder. Dette bevirker, at gående og cyklende føler sig utrygge, og trafiksikkerheden 
er ringe. Byrådet har derfor besluttet at renovere Farum Hovedgade, så hovedgaden fremstår 
indbydende og sammenhængende med en tydeligere adskillelse mellem de ”bløde trafikanter” 
og bilerne for at øge trafiksikkerheden, og gaden skal fortsat være et attraktivt sted at drive 
forretning. Cykelstierne føres helt frem til Ganløsevej.  
 
Til anlæg af cykelstierne langs Lillevangsvej har kommunen søgt og fået tilskud fra en statslig 
pulje. Ved indhentning af tilbud på udførelse af opgaven viste det sig, at kommunens udgift til 
det samlede renoveringsprojekt – uanset det statslige tilskud - ville komme til at overstige de 
afsatte midler med ca. 7 mio. kr. 
 

På den baggrund besluttede Byrådet at igangsætte renoveringen af Farum Hovedgade i 2017 
og fortsætte med Lillevangsvej, når der er mulighed herfor i kommunens budgetter. 
 
I 2018 færdiggøres arbejderne på Farum Hovedgade for 1,0 mio. kr., som finansieres via MPT 
113 Forbedring af fortove og cykelstier. 
 
I 2019 vil der for 6,0 mio. kr. kunne anlægges cykelsti og  fortove på Lillevangsvej. 
 
 

2. Servicemæssige konsekvenser: 
- 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: 

- 
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4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
- 

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
 

Lov om offentlige veje.  
Renoveringen gennemføres med udgangspunkt i Byrådets Byrumsstrategi og Helhedsplan for 
Farum Hovedgade. 
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MPT-211 Vejbelysning - Energioptimering og renovering af vejbelysningen 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 

Indtægter     

Netto 1.000 1.000 1.000 1.000 

Afledte driftsudgifter   -200 -400 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
 
Furesø Kommune overtog i 2016 ansvaret for vejbelysningen i kommunen. 
Vejbelysningsanlægget kræver løbende opdatering, dels for at minimere antallet af fejl og 
deraf følgende gener for trafikanter og borgere, og dels for at nedbringe kommunens 
elforbrug og deraf følgende udgifter og CO2-udledning. 
 
En del styreskabe skal opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager samt for at undgå, at fejl i en 
enkelt lampe eller mast forårsager mørklægning af større områder. 
 
En væsentlig energibesparelse kan opnås ved at udskifte armaturindsatser. Ved investering i 
udskiftning af de ældste armaturers indsatser opnås en tilbagebetalingstid på under 5 år. Der 
indarbejdes derfor en årlig besparelse på driften på 0,2 mio. kr. fra 2020 og frem.  

 
2. Servicemæssige konsekvenser: 

 
Lavere hyppighed af lamper/strækninger/områder der mørklægges. 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: 

 
Ingen. 

 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 

Mindre CO2-udledning. 
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5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
 
  Dette tiltag bidrager til realiseringen af Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014 

MPT 212 Rottebekæmpelse i kommunale ejendomme 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter  1.500   

Indtægter     

Netto  1.500   

Afledte driftsudgifter  200 200 200 

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 913 af 27. juni 2016 om forebyggelse og bekæmpelse af 
rotter, pålægger kommunerne i Danmark at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. 
Kommunen skal udarbejde en handlingsplan indeholdende en række mål for forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter og offentliggøre handlingsplanen på kommunens hjemmeside. 
 
Forvaltningen har i henhold til jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, som 
grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsat rottespærrer i forbindelse med 
kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner. 
 
Handlingsplanen for 2017-2019 lægger op til en forøgelse af den myndighedsmæssige indsats bl.a. 
ved gennemgå de kommunale ejendomme, hvor der ikke allerede er rottespærrer, med henblik på 
muligheder for forbedret rottesikring.  
 
Når rottespærrerne er etableret, bliver der tegnet en servicekontrakt der vil indeholde en årlig 
rensning samt kontrol af rottespærren. Udgifterne til drift, vedligeholdelse og fornyelse af 
rottespærrerne vil fremover blive afholdt over budgettet til vedligehold af kommunens 
ejendomme. Denne forøgede afledte drift på 0,2 mio. kr./år indarbejdes som en teknisk korrektion 
i Budget 2019. 
 
Det er politisk besluttet at afsætte et engangsbeløb til formålet, herunder montering af 
rottespærrer på alle kommunale ejendomme, på 1,3 mio. kr. Der kan i den forbindelse blive behov 
for at afholde udgifter til følgearbejder relateret til rottesikringen f.eks. udbedring af rør og brønde 
i forbindelse med projektering og opsætning af rottespærre. Forvaltningen forventer at starte 
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gennemgang af kommunens ejendomme i slutningen af 2018 for at afklare omfanget og 
mulighederne med henblik på i 2019 at udbyde arbejderne. 
 
. 

 
2. Servicemæssige konsekvenser: 

 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 

 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 

 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
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MPT 213 – Affaldssortering på kommunens ejendomme 

 Sæt et kryds 

Omfattet af investeringspuljen JA  Nej X 

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører 
besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme 
kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på længere sigt sikrer en økonomi i balance 
(balancestrategien).  
 
 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.000    

Indtægter     

Netto 1.000     

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Med henvisning til kommunens affaldsplan er der igangsat to pilotprojekter på hhv. en 
daginstitution (Krudthuset) og en skole (Søndersø Skolen), da affaldssortering skal udbredes til 
kommunens egne institutioner, skoler, rådhuset mv.  
 
Borgerne har allerede fået beholdere til den nye affaldsordning og sorterer i papir, glas, metal, 
plast, mad og rest affald. Den samme sorteringsmetode (plus pap) introduceres nu så 
sorteringen vil være ens både i private hjem og i skoler og daginstitutioner.  
 
Det skal sikres at de fysiske forhold såsom affaldskure har en tilstrækkelig størrelse og at der er 
ordentlige arbejds- og tilgangsforhold. Derved samler de nye affaldsstationer institutionernes 
affaldsløsninger og sikre at de brandtekniske vejledninger overholdes.  
 
Der er behov for indkøb af materiel i form af indendørs beholdere til sortering,  informations 
materiale og diverse skiltning til både indendørs og udendørs sortering. Desuden vil der være 
udgifter til etablering af containergårde og –skure (nye og tilpasning af eksisterende)for sikring 
af adgangsveje og arbejdsmiljø for renovationsmedarbejdere..  
 
Der afsættes 1,0 mio. kr. til fortsættelse af affaldssorteringen i 2018, men det endelige behov 
for affaldssortering kan først klarlægges efter at de 2 pilotprojekter er gennemført ultimo 
september 2017. Endelig skal sagen med udgangspunkt i affaldsplanen behandles politisk 
inden affaldssorteringen kan udvides ud over de to pilotprojekter.  
 
P.t. er det samlede estimererede behov for at implementere affaldssortering på kommunens 
ejendomme opgjort til 3-5 mio.kr. alt efter konceptvalg. Den ene million i 2018 er til at 
udbrede affaldssortering på primært kommunens skoler og daginstitutioner. 
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Der er indikationer for at kunne spare penge ved at udbyde tømning af containere (Bedre 
aftale end den nuværende). 
 
  

2. Servicemæssige konsekvenser: 
Jf. affaldsplanen 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen bemærkninger. 
 
4. Miljø-, klima- og CO2–mæssige konsekvenser: 

Ved affaldssortering mindskes kommunens ressourceforbrug og reducerer CO2 udledning til 
gavn for klimaet, miljøet og kommunens ønske om en grøn profil. 

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 

Kommunens affaldsplan 2013-2014:  

Forslagsbeskrivelser på det brugerfinansierede område: 

 

MTP 126 – Husstandsindsamling af genanvendelige materialer 

 

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 7.000    

Indtægter     

Netto 7.000    

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
 
1. Beskrivelse af forslaget: 
Til planlægning af de nye indsamlingsordninger var der i Budget 2015 afsat 2,0 mio. kr. og til 
implementering var der i Budget 2016 afsat 13,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017. 
 
I 2016 påbegyndtes indsamlingen af genanvendelige materialer fra haveboligerne.  Erfaringerne herfra 
inddrages i forberedelsen af indsamlingsordningerne for rækkehuse og etageboliger, hvor der i vidt omfang 
skal benyttes løsninger der tilpasses de lokale forhold i den enkelte bebyggelse. Selve implementeringen af 
disse indsamlingsordninger sker i 2018, men en del af anlægsudgifterne er afholdt i 2017. 

 
Investeringsbehovet til nye beholdere og omkostninger til ekstra indsamling er baseret på erfaringer fra 
andre interessentkommuner i Vestforbrændingens opland.  
 
De afledte driftsomkostninger til den nye ordning er indregnet i renovationsgebyret. Salgsindtægter fra de 
indsamlede genanvendelige materialer er indregnet i driftsbudgettet. 
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2. Servicemæssige konsekvenser: 
Mange borgere vil opfatte det som en serviceforbedring, at de kan få afhentet glas, papir, metal, plast og 
madaffald ved boligen. I dag skal borgerne selv transportere deres genanvendelige affald til enten 
genbrugsstationerne eller glas- og papirkuberne. 
 
 
3. Personalemæssige konsekvenser: 
Der er i forbindelse med den politiske behandling af indsamling af genanvendelige materialer besluttet at 
tilføre i alt 4,5 projektmedarbejderårsværk. 
 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: 
Projektet vil medføre øget genanvendelse og dermed resultere i et reduceret CO2-udslip. Indsamling af 
glas, papir, metal og plast ved haveboliger i 2016 vil medføre en CO2-besparelse på ca. 4.100 tons årligt i 
Furesø Kommune. Tallet er baseret på de indsamlede mængder i Furesø Kommunes forsøgsordning. 
 
Den årlige CO2-besparelse vil stige i takt med implementeringen af de fire faser. 
 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 
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MTP 214 – Fremtidens Genbrugsstationer 

 

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 

Hele 1.000 kr./ 
2018-priser 

Budgetforslag 
2018 

Budgetoverslag 
2019 

Budgetoverslag 
2020 

Budgetoverslag 
2021 

Udgifter 1.000 4.000   

Indtægter     

Netto 1.000 4.000   

Afledte driftsudgifter     

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 
 
 

1. Beskrivelse af forslaget:  
Furesø Kommunes affaldsplan 2013-2024 har som indsatsområde at udbygge eller flytte 
genbrugsstationerne. Muligheden for at flytte genbrugsstationen har været undersøgt, men 
det har ikke været muligt at finde egnede placeringer. 

 
Pladsens størrelse er blevet en begrænsende faktor i takt med kravet om, at 
genbrugsstationerne i hele Vestforbrændings opland skal sortere i flere fraktioner, for at 
forbedre miljøgevinsten ved genanvendelse og øge mulighederne for afsætning. Derudover 
forventes øgede krav til direkte genbrug i fremtiden som led i omstillingen til cirkulær 
økonomi. Der er derfor behov for at udvide pladsen. 
 
Værløse Genbrugsstation overskrider i dag den gældende miljøgodkendelses støjkrav, hvilket 
giver behov for en forbedret støjdæmpning. 
 
Genbrugsstationen har op til 800 besøgende på en dag. Den nuværende indretning af pladsen 
giver en del ventetid og trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Især opleves aflevering af 
haveaffald som en flaskehals pga. den vanskelige placering på en skråning og fordi der skal 
bakkes ind med trailer. 
 
I dag er det eftertragtede elektronikaffald ikke låst inde. Derfor klunses der jævnligt 
elektronikaffald fra pladsen omkring og efter lukketid. Ud over at bidrage til illegal eksport af 
elektronikaffald, giver det gener for pladspersonalet og bidrager negativt til ordningens 
økonomiske eksistensgrundlag. 
 
Der er derfor behov for, at genbrugsstationen moderniseres med følgende tiltag: 

 Udbygning af genbrugsstationen med 1.500 m2, fra 3.200 m2 til 4.700 m2 

 Etablering af ny støjmur eller forbedring af eksisterende støjmur 

 Etablering af sikret skur til elektronik- og kemiaffald 

 Etablering af skur til direkte genbrug af effekter 

 Etablering af bygning til formidling 

 De nuværende lyskilder udskiftes med LED belysning 
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Det areal, som skal indgå i udbygningen benyttes i dag af driftsgården til oplag af materialer, 
og er således allerede asfalteret. 

 
Skuret til direkte genbrug forventes drevet i samarbejde med lokale frivillige organisationer, 
som kan videresælge effekterne og tjene penge til velgørende formål. 
 
Bygningen til formidling skal rumme besøgende skoleklasser samt aktiviteter såsom 
reparationscaféer drevet af frivillige, hvor man på specifikke datoer kan få repareret sine ting i 
stedet for at smide dem ud og købe nyt. 
 
Det forventes at udskiftning af belysning til LED kan tjenes hjem indenfor 4-6 år.  
 

2. Servicemæssige konsekvenser: 
Forslaget vil give mere plads til at manøvrere rundt på pladsen og det bliver lettere at aflevere 
sit haveaffald. Dermed mindskes ventetiden og trafiksikkerheden forbedres. 

 
3. Personalemæssige konsekvenser: 

Klunsning af elektronikaffald på genbrugsstationen undgås ved at opføre et aflåst skur til 
elektronikaffald. Det bliver dermed sikrere for personalet at færdes på pladsen omkring 
lukketid, og der bliver mindre oprydning efter natlige klunsninger. Derudover bliver det lettere 
for personalet at komprimere og flytte haveaffaldet på en sikker måde indenfor åbningstiden. 

 
4. Miljø-, klima- og CO2-mæssige konsekvenser: 

Mere plads giver mulighed for at sortere i flere fraktioner og dermed få en højere kvalitet i 
genanvendelsen, hvilket bidrager væsentligt til den cirkulære økonomi og gør det lettere at 
afsætte materialerne. Fraktionering af affaldstyperne gør det også muligt at få de farlige 
stoffer, som fx findes i gammel maling, ud af det genanvendte affald. 
 
Aflåsning af elektronikaffaldet sikrer, at det bliver genanvendt under ordnede forhold og 
dermed ikke bliver til fare for miljø og mennesker i udlandet. 
 
Udskiftningen af den nuværende belysning med LED belysning giver en stor besparelse i 
pladsens elforbrug og dermed CO2-udledning. 
 
Direkte genbrug af møbler og effekter giver en stor miljømæssig gevinst sammenlignet med 
genanvendelse eller forbrænding. 

 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 

Furesø Kommunes affaldsplan 2013-2024 
Regeringens Ressourcestrategi 
EU’s cirkulære økonomipakke 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 725 af 06/06/2017 

 
 
 


