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Anlægsprogram 2020 - 2023 

 
  

 

  Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

       

  Det skattefinansierede område:           
  Anlægsudgifter - brutto U 147.091 126.650 69.200 55.600 
  Anlægsindtægter I -55.107 -5.000 -5.000 -5.000 

  Anlægsudgifter - netto N 91.984 121.650 64.200 50.600 

              

 Det brugerfinansierede område:      

 Affaldsområdet U 6.500 6.000   

       

Forslag  Økonomiudvalget U 1.030 100 100 100 
    I -51.000 -5.000 -5.000 -5.000 
ØU 103 Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. U 1.030 100 100 100 

  Salg af kommunale ejendomme  I -51.000 -5.000 -5.000 -5.000 

            

  Udvalg for digitalisering og innovation U 5.700 1.000   
UDI 101 Implementering af AULA  U 2.200 1.000    

UDI 200 Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk  U 3.500     

              

  Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt U 7.794 500   
KFI 101 Lysmaster Farum Park  U 1.800    

KFI 103 Kunstgræs i Hareskovby U 4.244       

KFI 221 Renovering af kunstgræs i Farum Øst U 1.750    

KFI 222 Galasken U   500   

       

              

  Udvalg for beskæftigelse og erhverv U 

 
300 300 300 

BEU 100 Akttraktive erhvervsområder U  300 300 300 

              

  
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt 
seniorliv 

U 
3.250 28.000 500 500 

USS 100 Velfærdsteknologi  U 250 500 500 500 

USS 200 Udbygning af plejecenterpladser   U   24.500    

USS 203 Etablering af pladser til borger med særlige behov U 3.000 3.000     

       

  Udvalg for byudvikling og bolig U 100 600 600 600 

              
UBB 100 Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum U 100 600 600 600 



 
 

2 

 

 
 

  

 

  Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

       
              

  Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling U 129.217 96.150 67.700 54.100 
    I  -4.107    

              

  Natur og miljø U 500 500 500 500 

UNMG 99 Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen U 500 500 500 500 

              

  Vej og Park U 31.024 40.050 26.950 13.350 

    I -4.107    

UNMG 
100 

Farum Nordby U  700      

UNMG 
101 

Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)  
Note: Ved BO III i 2019 blev der fremrykket 0,9 mio..kr. fra 
2020 til 2019, så budgettet i 2020 udgør 2,9 mio. kr.  

U 3.800 
 

      

UNMG 
102 

Pulje - Klimatilpasning  U 800 800 800 800 

UNMG 
103 

Pulje - Genplantning af kommunale træer  U 500 500 500 500 

UNMG 
104 

Pulje - Rekreative stier i det åbne land U  150 150 150 

UNMG 
105 

Vejrenovering  U 3.700 3.700 3.700 3.700 

UNMG 
106 

Broer, bygværker og signalanlæg U 250 500 500 500 

UNMG 
107 

Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik  U 2.000 2.000 2.000 2.000 

UNMG 
108 

Pulje - Trafiksikkerhedsindsats  U 1.000 3.000 2.000 2.000 

UNMG 
109 

Pulje til forb. af fortove og cykelstier  U 1.700 1.700 1.700 1.700 

UNMG 
110 

Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U 700 700 700 700 

UNMG 
111 

Supercykelstier - Farum-ruten  U 5.674      

  Supercykelstier - Farum-ruten  I -2.717      

UNMG 
113 

Renovering af vejbrønde og vejstik  U 500 800 800 800 

UNMG 
115 

Farum Hovedgade – Lillevangsvej 
Note: Ved BO III i 2019 blev der fremrykket 1,5 mio..kr. fra 
2020 til 2019, så budgettet i 2020 udgør 0 kr.  

U 1.500 
 

      

  Farum Hovedgade - Lillevangsvej I -1.390      

UNMG 
116 

Vejbelysning - Energi- og renovering U 1.000    

UNMG 
202 

Renovering af cykelsti i Ryet Skovby og udskiftning af poppel 
allé  

U 500       

MPT 205 Udbygning af Flyvestationen  U 1.000     

MPT 207 Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup) U 4.000    

UNMG 
117 

Vejanlæg Laanshøj U 1.900    
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  Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

       
              

UNMG 
220 

Omlægning til LED-belysning og signalanlæg U  25.000 13.600  

UNMG 
221 

Kommunens andel – istandsættelse af private fællesveje  U 500 500 500 500 
 

       

  Kommunale ejendomme U 97.693 55.600 40.250 40.250 

    I     

UNMG 
119 

Øget energirenovering og etablering af alternative energi-
former ved kommunens ejendomme 

U 22.500 22.500 22.500 22.500 

UNMG 
120 

Genopretning af folkeskolerne  U 13.750 13.750    

UNMG 
121 

Genopretning af kommunens bygninger U     13.750  17.250 

UNMG 
122 

Tagrenovering og solceller (Hareskovhallen) U   13.350     

UNMG 
123 

Pulje - tilgængelighedsplan for handicappede U 500 500 500 500 

UNMG 
125 

Ny daginstitution i Sydlejren  U 31.893     

UNMG 
207 

Affaldssortering i kommunens egen institutioner U 2.000      

UNMG 
209 

Genopretning af daginstitutioner  U 3.500 3.500 3.500  

UNMG 
213 

Solvangskolen FFO/Kildehuset U 6.000     

UNMG 
214 

Reparation af facadepartier og vinduer på Bybækskolen U 750     

UNMG 
222 

Rengøringsmateriel ved udvidelse af intern rengøringsfunk-
tion 

U 800    

USS 202 Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvile) U 6.000 2.000   

 
I Furesø Kommunes budget 2020 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 147,1 mio. kr. 
og anlægsindtægter for 51,1 mio. kr. Salgsindtægterne stammer primært fra salg af kommunale bygninger 
samt fra udbygning af Flyvestationen.   
 
I det anlægsbudget, som blev vedtaget med det toårige budgetforlig for 2019-20, er aftalepartierne 

enige om bl.a. at investere i udbygning af plejehjemspladser, daginstitutionspladser, botilbudsplad-

ser til social- og psykisk udsatte voksne (Syvstjernevænge) og botilbud for unge (Hareskovhvile), 

boliger til udfordrede unge (Tibbevangen)  samt ombygning og vedligeholdelse på Solvangskolen 

m.v. Dertil kommer afledte driftsudgifter fx som følge af flere plejehjempladser, hvor der fra 2021 

er afsat knap 7 mio. kr. stigende til over 25 mio. kr. årligt fra 2023. 

 

Byrådet har vedtaget en facility management-strategi, der skal sikre en effektiv drift og vedligehol-

delse af kommunens ejendomme. Samlet set er der afsat knap 150 mio. kr. i perioden 2020-23 til 

istandsættelse og renovering, herunder en genopretning af kommunens skoler. 

 



 
 

4 

 

 
 

I anlægsprogrammet for 2020 afsættes bl.a. midler til etablering af nye botilbudspladser og dag- og 

aktivitetspladser for at sikre, at flere borgere kan blive i Furesø frem for at blive sendt i eksterne 

tilbud. Derudover afsættes der midler til at gennemgå de private fællesveje i forhold til behovet for 

istandsættelse og kommunal medfinansiering, der hvor kommunen er medejer. 

Aftalepartierne er desuden enige om over en treårig periode startende i 2021 at omlægge kommu-

nens vejbelysning og signalanlæg til LED-belysning. Det indebærer blandt andet bedre belysning 

og reduktion i CO2-udslippet. Forvaltningen undersøger hvilke Smart City løsninger, der kan laves 

samtidig med overgang til LED og eventuelt økonomiske konsekvenser i den forbindelse. Endelig 

beslutning træffes i 2020 når grundlaget foreligger.  

 

Aftalepartierne er ligeledes enige om at arbejdet med at mindske trafikstøjen fortsættes, hvilket be-

tyder, der i 2020 er afsat 2 mio. kr., og i 2021 er afsat 2 mio. kr. 

 

I nedenstående graf ses fordelingen af bruttoanlægsudgifterne i perioden 2016 og frem til 2023. Det 

skal bemærkes at tallene i 2020 og 2021 er inkl. forventet overførsler fra 2019 til 2020 på 31,6 mio. 

kr. og 0,7 mio. kr. til 2021.   

 
 

 
 
Det skal bemærkes, at i henhold til Furesø Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal anlægsbevillin-
ger forud for disponering frigives af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene. Derudover skal der 
aflægges anlægsregnskab for alle projekter som har en samlet bevilling over 2,0 mio. kr. Dette skal ske se-
nest 6 måneder efter afslutning af projektet.  
 

 
ØKONOMIUDVALGET 
 
 

ØU 103 - Salg af kommunale ejendomme 1.030 
-51.000 

Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv  
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kommune med stærke fællesskaber. Furesø Kommune råder samlet over ca. 241.000 m2 ejen-
dom fordelt på i alt 200 ejendomme. De kommunale ejendomme har en ny-opførelsesværdi på 
ca. 5,5 mia. kr. Heraf råder kommunen over ejendomme, som i dag ikke anvendes til kommunale 
formål. 
 
Med udgangspunkt i vores FM strategi og Ejendomsanalyse skal ejendomsporteføljen tilpasses 
kommunens behov, særligt med henblik på den demografiske udvikling. Det vil sige, at arealer 
og bygninger, der ikke forventes at blive anvendt kommunalt, skal vurderes i forhold til eventu-
elt salg eller udlejning i en periode, således at der løbende foretages en realistisk vurdering af 
ejendommens fremtid, samt lægges en plan herfor. Dette skal bl.a. ske med henblik på at sikre, 
at ejendommene ikke ureflekteret anvendes 
 
Der arbejdes på nuværende tidspunkt med salg af konkrete ejendomme, eksempelvis indtægter 
ifm. Flyvestationen; Frederiksborgvej 3-5, Farum Bytorv, Farum Hovedgade p-plads og Gammel-
gårdsvej, som betyder, at salgsindtægterne forventes at udgøre 51,0 mio. kr. brutto i 2020 og 
samlet set forventes at udgøre 64,1 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023.  
 
De økonomiske konsekvenser for afledt drift vil blive opgjort i forbindelse med politisk fremlæg-
gelse af de enkelte salgssager, samt eventuelle andre udgifter som følge af ændret anvendelse. 
Der kan også blive tale om økonomi vedrørende øget eller reduceret vedligeholdelse, forbrug, 
husleje m.v. 
  

 

Udvalg for Digitalisering og Innovation  
 

  

UDI 101 - Implementering af AULA 2.200 

Aula er en ny digital portal, hvor alle medarbejdere, ledere, elever og forældre skal kommu-
nikere. Det vil sige, at AULA vil binde 0-18 års området sammen. Implementeringen af Aula 
vil omfatte udgifter til kompetenceudvikling af alle medarbejdere, ledere og korte digitale 
introduktionsforløb for forældre og elever.  
 
Aula erstatter i 2019 det nuværende Skoleintra på skoleområdet og i 2020 Infoba på dagtil-
budsområdet. 

 
I 2018 har forbruget været 0,6 mio.kr. og i 2019 forventes forbruget at blive ca. 1,9 mio.kr. 

 
Når Aula er fuldt implementeret vil der være omkring 18.000 – 20.000 potentielle daglige 
brugere – medarbejdere, ledere, forældre og elever. 

 
AULA-projektet er nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2020, som indgår som en del af finansie-
ringen af UDI 200 – Opdatering af Skole og Dagtilbudsnetværk. 
 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 2,2 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr  i 2021. 
Det skal dog bemærkes, at ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjuste-
ret med 0,8 mio. kr., jf. budgetopfølgningssag I og II i 2019 (mindreforbrug 2019).  
 

 

UDI 200 – Opdatering af Skole og dagtilbudsnetværk  3.500 

Furesø Kommune har i 2016 forpligtiget sig til, at tilslutte sig AULA sammen med de 97 andre 
kommuner i Danmark. 

 



 
 

6 

 

 
 

 
AULA er det nye kommunikationsværktøj mellem forældre, elever, lærere vedr. skole og dagtil-
budsområdet. Systemet erstatter ”Skoleintra og Infoba”. AULA vil fra 2019 berøre ca. 18.000 
personer i Furesø Kommune og medarbejdere, ledere, forældre og elever vil få adgang til en ny 
samlende digital kommunikationsplatform, hvor de løbende kan arbejde sammen, kommunike-
re, vidensdele og lagre dokumenter. 
 

 
For at sikre, at man kan anvende AULA og den stigende datamængde/trafik, der generelt forven-
tes de kommende år, har det vist sig nødvendigt at foretage en opgradering af skolernes og dag-
institutionernes netværk. Furesø skolers netværksstruktur er i forvejen forældet og har ikke 
været opdateret siden 2008.  

 
Opdateringen vil betyde større netværksstabilitet og kapacitet til at kunne undervise og anvende 
de mange nye digitale løsninger og medier, der allerede anvendes i undervisningen i dag.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020-2023 er der 3,5 mio. kr. i 2020.   

 
 
 

Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt  
 

  

KFIU 101 – Lysmaster Farum Park 1.800 

Jf. gældende regler skal hæve-sænke-masterne på Farum Park gennemgå et større eftersyn mi-
nimum hvert 10. år. Et sådant eftersyn vil skulle udføres i 2020 og kræver en nedtagning af ma-
sterne og de dertil hørende lysbroer.  
 
Eftersynet er krævet af Arbejdstilsynet og vil sikre den fortsatte brug af Farum Park til kampaf-
vikling nationalt og internationalt. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020-2023 er der afsat 1,8 mio. kr. i 2020.  
 

 

KFIU 103 – Kunstgræs i Hareskovby 4.244 

Tidligere budgetterede og disponerede midler til etablering af Kunstgræsbane i Hareskov By har 
været henlagt i en periode, mens projektet afventede svar fra Klagenævnet. Ultimo juni 2019 fik 
Furesø Kommune medhold fra Klagenævnet, hvormed projektet kan genoptages. Myndigheds-
behandlingen vil foregå i 2019, mhp. en etablering af banen i 2020. Projektets samlede økonomi 
er baseret på en medfinansiering fra Hareskov Fodboldklub på 1 mio. kr.   
 
Det tidligere kunstgræsbaneprojekt er blevet genbesøgt og tilpasset gældende standarter. Det 
vurderes nu, at den samlede etablering af en bane i Hareskov, opbygget på den eksisterende 
græsbane, med SBR (gummi) infill og med afledning til eksisterende dræn vil beløbe sig til kr. 5,2 
mio. I budgettet har der tidligere været afsat en samlet bevilling på 3,7 mio. kr. Hareskov IF til-
kendegiver, at de fortsat gerne medfinansierer projektet med 1 mio. kr. De tidligere afsatte mid-
ler på 3,7 mio. kr. er derfor opjusteret med 0,5 mio. kr. til i alt 4,2 mio. kr. De supplerende 0,5 
mio. kr. knytter sig til den generelle prisudvikling de seneste tre år samt supplering af det tidlige-
re projekt med miljøtiltag, der flugter Miljøministeriets seneste anbefalinger. (Efterfølgende har 
ØU og BR besluttet at drænvand skal ledes til spildevandskloakken. Til dette er der særskilt afsat 
0,8 mio. kr.)  
Furesø Kommune har udskiftet kunstgræsbanen i Farum Vest i 2017, ligesom banen på Farum 
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Park er blevet udskiftet af FCN i 2019.  
 
Der er afsat midler til renovering af kunstgræsbanen i Farum Øst i 2020.   
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020-2023 er der afsat 4,244 kr. i 2020.  
 

KFIU 221 – Renovering af kunstgræsbane i Farum Øst 1.750 

Kunstgræsbanen i Farum Øst (Stavnsholt) er den bane, der har størst behov for renovering. Re-
noveringen var prioriteret 2019, hvor der blev afsat budget til en samlet renovering af banen 
over budgetårene 2019 og 2020. Projektering og myndighedsbehandling er igangsat i 2019 og 
muligheden for at gennemføre renoveringen i 2019 har været grundigt undersøgt, men kan ikke 
realiseres. Selve etableringen af banen forventes således at kunne finde sted medio 2020. I for-
bindelse med udskiftningen af banen bør de eksisterende lysmaster samtidig udskiftes, da de er 
af ældre dato og derfor også mere omkostningstunge at vedligeholde. Udskiftning af lysmaster 
bør dog afhænge af en medfinansiering fra de primære brugere af kunstgræsbanen; som det 
også var tilfældet i Farum Vest. Farum Boldklub har givet tilsagn om en sådan medfinansiering.  
Den kommunale udgift til renovering af banen i Farum Øst forventes at beløbe sig til ca. 3,75 
mio. kr., hvoraf ca. 0,5 mio. kr. er frigivet og disponeret i 2019 til forundersøgelser, projektering 
og myndighedsbehandling.   
 
Furesø Kommune har udskiftet kunstgræsbanen i Farum Vest i 2017, ligesom banen på Farum 
Park er blevet udskiftet i 2016.  
 
Der er også afsat midler til etablering af Kunstgræsbane i Hareskov By, som forventes udført i 
2020. Kunstgræsbanen i Værløse vil være den næste kunstgræsbane, der bør renoveres. Udgif-
ter hertil fremgår af særskilt anlægsforslag.  

 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 1,750 mio. kr. Det skal dog bemærkes, 
at ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjusteret med 1,5 mio. kr., jf. 
budgetopfølgningssag I i 2019.  

 

 

KFIU 222 – Galaksen  

Galaksen skaber liv på Værløse Bymidte og sikrer, at kommunes borgere kan opleve kendte 
kunstnere og scenekunst af højeste kvalitet lokalt – uden at skulle ud af kommunen. Sidste år 
afviklede Galaksen ca. 160 scenekunstarrangementer og ca. 160 andre arrangementer; i form af 
møder, undervisningsforløb eller lign.  

 
Galaksen er nu 13 år gammel og omfanget af aktivitetsbestemt vedligehold, (den del der ikke er 
bygning), kræver særskilt bevilling, såfremt aktivitetsniveauet skal opretholdes. Det er samtidig 
nødvendigt at udskifte eksisterende udstyr såfremt man fortsat ønsker, at Galaksen skal kunne 
danne ramme om den professionelle scenekunst samt mødeaktivitet.  

 
Siden 2006, hvor Galaksen blev etableret, er Galaksen blevet drevet ud fra et nettodriftsbudget. 
Dette budget indeholder ikke midler til større investeringer – udelukkende til aktivitetsafviklin-
gen.  

 
De mest presserende renoveringer vedrørte de tekniske anlæg – herunder især lydanlægget. 
Bevilling hertil blev disponeret og frigivet i 2019.  

 
Derudover er andet teknisk udstyr også nedslidt; herunder projektor, tæppetræk, sceneeleva-
tor, m.m. 
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En renovering af ovennævnte vil kunne igangsættes inden for den samlede foreslåede anlægs-
ramme i 2021.   
 
I årene efter 2021 bør det vurderes om der kan afsættes yderligere bevillinger, således, at den 
løbende renovering af øvrigt nedslidt udstyr, herunder stole og andet inventar, kan sikres gen-
nemført i løbet af  overslagsårene. 
 
Oprindeligt var der budgetlagt med 0,5 mio. kr. årligt i 2019-21, men ved BO II i 2019 blev bevil-
lingen i 2020 på 0,5 mio. kr. fremrykket til 2019, idet alle udgifterne (1,0 mio. kr.) til et nyt lydan-
læg afholdes i 2019.   
 
I den vedtagne anlægsprogram er der årligt afsat 0,5 mio. kr. i 2021.  
 

 

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv 
 

 

  

BEU 100 – Attraktive Erhvervsområder  

Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik har et Fokusområde 4: ”Attraktive er-
hvervsområder og rammevilkår”. Furesø vil arbejde for, at kommunens erhvervsområder bliver 
ved med at være attraktive.  Det følger de anbefalinger, der er nævnt i rapporten om ”Fremti-
dens Furesø”. 

 
Furesø Kommune har i en årrække gennemført forskønnelse i erhvervsområderne Farum Er-
hvervspark, Erhvervsområdet Lejrvej samt Erhvervsområdet Kirke Værløsevej i dialog med eje-
re/lejere i de enkelte områder. 

 
Forskønnelse er vigtig for at fastholde og tiltrække nye virksomheder til erhvervsområderne og 
mindske udbuddet af tomme erhvervslokaler. Effekten er flere virksomheder, et øget antal ar-
bejdspladser og beskæftigelse. 

 
Der skal fortsat være fokus på de fysiske forhold i kommunens erhvervsområder for, at opret-
holde en god standard og dermed fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder. 

 
I 2019 er der særligt fokus på Erhvervsområdet Walgerholm, mens fokus rettes mod kommunes 
femte erhvervsområde på Flyvestationen i 2021. Parallelt med dette fastholdes tidligere kvali-
tetsløft i kommunens øvrige erhvervsområder.   Forskønnelse/renovering i erhvervsområderne 
har været en løbende proces siden 2013, hvorfor puljen til forskønnelse/renovering er nedjuste-
ret. 
 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2020-2023 er der fra 2021 og frem  afsat 0,3 mio.kr. årligt.   
 

 

 
 

Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og Et godt seniorliv  
 

  

USS 100 Velfærdsteknologi 250 

 
Furesø Kommune ønsker at investere i en række nye velfærdsteknologiske løsninger med hen-
blik på at øge borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet.  
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Velfærdsteknologi er teknologisk understøttelse 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 vil være fokus på både indkøb og ikke mindst 
oplæring og implementering af teknologierne. 

 
Initiativerne blev igangsat i 2017. Den afledte driftsbesparelse var i 2017 på 0,55 mio. kr. og er i 
2018 og frem på 1,25 mio. kr. Besparelsen er udmøntet. 

 
I 2017 var der fokus optimering af implementering af vaske-skylle-toiletter, indkøb af teknologi, 
der forbedrer forflytningssituationer, når en borger er faldet og skal hjælpes op fra gulv. Der 
blev indkøbt lifte / gangredskaber, der kan gøre en ellers passiv forflytningssituation til en aktiv 
forflytningssituation, hvor borgeren får mulighed for størst mulig grad af selvhjulpenhed. Erfa-
ringerne er, at kun få plejecenterborgere har kunnet lære at anvende vaske-skylletoilet. De bor-
gere, der har kunnet lære at anvende vaske-tørre-toiletterne oplever øget selvstændighed og 
livskvalitet. Brugen af lifte har ligeledes øget borgerens oplevelse af livskvalitet, da der ofte kun 
er brug for én hjælper, og har samtidig givet personalet en tryghed i at vide, at de kan klare for-
flytningssituationer mere sikkert. Erfaringen er, at der i implementeringen skal være fokus på, at 
både borgere og medarbejdere skal have tiden til at lære at anvende de nye teknologier, og at jo 
mere praksisnær teknologien er desto mere mening giver denne for både borgere og medarbej-
dere. 
 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2020-2023 afsat 0,250 mio. kr. i 2020 og fra 2021 0,5 mio. 
kr. årligt.   
 

USS 200 Udbygning af Plejecenter  0 

Byrådet besluttede som en del af budgetvedtagelsen 2019-2022, at plejeboligkapaciteten i Fure-
sø Kommune udvides som følge af den forventede markante stigning i antallet af borgere på 80+ 
år i Furesø Kommune. Demografiprognosen for Furesø Kommune viser, at der kommer ca. 1.400 
flere 80+-årige i kommunen i løbet af de kommende 10 år. Baseret på dette er der udarbejdet 
prognoser for behovet for plejeboligpladser. Prognosen viser, at der i 2022 er behov for ca. 50 
nye pladser og i 2028 behov for yderligere 50 nye pladser. 
 
Der er siden nedsat en styregruppe og projektet er konkretiseret. USS skal på sit møde i august 
2019 tage stilling til tre scenarier for udbygning af antallet af plejeboliger på Plejecenter Lille-
vang. Scenarierne opererer med en udvidelse på henholdsvis 50, 55 og 70 boliger.  
I dag er der 96 plejeboliger, som er fordelt på fire huse beliggende i en kreds.  

 
De tre scenarier indebærer en udvidelse af to eller flere af de eksisterende bo-klynger og en 
bebyggelse i ellipsen. Samtidig etableres plads til gode uderum. 

 
Byggeriet forventes udført i etaper således, at ibrugtagning kan ske gradvist og ikke først ved 
afslutning af det samlede projekt.  

 
Boligselskabet Farumsødal og deres administrationsselskab Domea opfører de nye plejeboliger. 

 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 24,5 mio. kr. i 2021.   
 

 

USS 203 Etablering af pladser til borgere med særlige behov 3.000 

Furesø Kommune er blevet tilbudt at købe ejendommen Tibbevangen 86 for 4,5 mio.kr. i 2019.  
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Ejendommen har tidligere været benyttet til yngre borgere med autisme, og der er ingen lokal-
plans hindringer for etablering af botilbud på adressen Ejendommen er i 2 plan og indeholder 
tillige en underetage, som vil kunne udnyttes til etablering af klub/dagtilbud.  
Køb af Tibbevangen 86 er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i november i 2019.  
Udover købssummen på 4,5 mio. kr. i 2019, indeholder dette budgetforslag udgiften på yderli-
gere 6 mio. kr. til ombygning samt indkøb af inventar og en bil til brug for aktiviteterne i huset. 
Kørsel af borgerne i forbindelse med dag- og klubtilbud er ifølge Serviceloven en kommunal 
udgift, og der er derfor behov for en bil.   

 
Ejendommen er i god stand, men der er behov for indvendig ombygning og istandsættelse. Ud-
giften til disse arbejder er ikke mindst afhængig af, om det er nødvendigt, at der etableres selv-
stændige bad- og køkkenfaciliteter til hver beboer.  Samlet set vil udgifterne til køb og istand-
sættelse af Tibbevangen 86 være 10.5 mio. kr. 
 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2020-2023 afsat 3,0 mio. kr. i 2020 og 2021.  
 

 
 

Udvalg for Byudvikling og Bolig  
 

  

UBB 100 – Pulje ”Smukke bysamfund og attraktive byrum” 600 

I Kommuneplan 2017 er fastlagt en række visioner for udviklingen af byerne og centrene i kom-
munen: 

 
•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 skal fremmes 

 
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 sam-
menhængende.  

 
Der er i 2015 udarbejdet en arkitektur- og byrumsstrategi, som skal danne grundlag for be-
stemmelser i kommuneplanen og i nye lokalplaner. Med henblik på, at bevare den lokale kultur-
arv og fremme god by arkitektur foreslås det derfor, at der fortsat afsættes midler, der kan an-
vendes til ekstern bistand til at gennemføre kortlægningen af bevaringsværdier, til gennemfø-
relse af debatter og rådgivning 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.  
 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 årligt afsat 0,6 mio. kr.  
I 2020 er der afsat 0,1 mio. kr. 
 

 

 
 

Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling  
 

  

Natur og Miljø  
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UNMG 99 – Pulje ”Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen” 500 

Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune er en samlet plan for at styrke natur- og landskabs-
værdierne i kommunen og for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og landskab.  
 
Planen sætter mål og 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. Budgettet anvendes til beskyttelse, øget naturrigdom og formidling af kommunens 
naturrigdom f.eks. pleje af søer og vådområder og øget afgræsning med får og kreaturer på ud-
valgte arealer. Midlerne anvendes også til forundersøgelser og planlægning af indsatsen. 
  
Der er synergi imellem indsatserne foreslået i Grøn Plan og Byrådets arbejdsprogram ”Fortsat 
Fremgang for Furesø”.   
 
Der forventes effekter indenfor følgende områder: 
 

 Styrket naturrigdom 

 Pleje af udvalgte småsøer og vandhuller 

 Øget biodiversitet på nogle lokaliteter 

 Øget areal med værdifuld tørbundsnatur 

 Mindre udbredelse af invasive plantearter  

 Fremhævelse af landskabskarakterer 

 Større rekreativ værdi for borgere og andre brugere af naturen 

 Øget opmærksomhed på natur- og landskabsværdier 

 Borgermedvirken i naturprojekter 
 
Byrådets arbejdsprogram, der blev vedtaget i april 2018, har fokus på naturbeskyttelse, øget 
naturrigdom og formidling af vores naturværdier. Som opfølgning på arbejdsprogrammet fik 
Udvalget for natur-, miljø- og grøn omstilling i 2019 en status for Grøn Plan hvor der blev rede-
gjort for hvad der er gjort  og hvilke udfordringer der fremadrettet er. 

Naturpark Mølleåen blev i december 2017 optaget i Friluftsrådets mærkningsordning: Danske 
Naturparker. Det smukke naturområde, som strækker sig ind i både Egedal, Furesø, Allerød og 
Frederikssund Kommuner, er således landets sjette naturpark.  

Anlægsbudgettet for Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen anvendes også til at medfinansiere 
lønnen til naturparkens naturvejleder og kan desuden anvendes til Furesø Kommunes andel af 
formidling, skiltning og andet arbejde med naturparken.  

Afledte driftsudgifter er indeholdt i budgettet. 
 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 årligt afsat 0,5 mio. kr. 
 

 

Vej og Park  

UNMG 100 – Farum Nordby  0 
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Målet for projekt Farum Nordby er at færdiggøre området. Det gøres i takt med byggeriets fær-
diggørelse på Farum Kaserne. Det er afgørende, at infrastrukturen er velfungerende.   

 
Byggeriet er fortsat i fuld gang på kasernen. Der mangler kun få byggerier på tre byggefelter på 
Garnisonsvej. 

 
Kommunen skal færdiggøre 210 m fortov og cykelsti for enden af Garnisonsvej, når det det sid-
ste byggeri er færdigt. Det forventes at stå færdigt i 2020 eller 2021. Fortovet og cykelstien for-
ventes udført af kommunen umiddelbart efter byggeriet er færdigt. 
 
Mindreforbrug i 2019 på 0,7 mio. kr. i 2019 forventes overført til 2021 i forbindelse med over-
førselssagen i marts 2020.  
 
 

 

UNMG 101– Bybækgrunden, byggemodning 3.800 

Byggemodningen af Bybækgrunden består af 2 faser. Fase 1 er en grovmodning af arealet, inden 
byggeriet af Seniorbofællesskabet Midgård går i gang. Fase 2 er en række afsluttende bygge-
modningsarbejder, når byggeriet af Seniorbofællesskabet er udført.   
 
Grov modningen, som indebærer ledningsarbejder i jorden, samt etablering af ”rå” vejkasse og 
forsinkelsesbassin for regnvand udføres i 2019, herunder rydningen af Ungehuset. Dertil etable-
res der en del af fortovene og p-pladser, for at sikre tilgængeligheden til Bybækskolen. Til denne 
del af byggemodningen var der afsat 3,847 mio. kr. til i 2019, som forventes brugt i 2019. 

 
Byggeriet af Midgård Seniorbofællesskab pågår i 2019-20. De afsluttende byggemodningsarbej-
der med etablering af de resterende kantsten, fortov, belysning, midlertidige p-arealer samt 
slidlag og opmærkning m.m. kommer til at ske i efteråret 2020 i forbindelse med færdiggørelsen 
af byggeriet. Midlerne til disse arbejder forventes at beløbe sig til 3,8 mio. kr.  

 
Afledt drift: 
Der vil ikke være afledt drift i forbindelse med byggemodningsarbejderne, da evt. afledt drift af 
anlæggene vil overgå til grundejerforeningen for området.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 3,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes at 
efter budgetvedtagelsen, blev det på budgetopfølgning III i 2019 vedtaget at fremrykke 0,9 
mio.kr. fra 2020 til 2019, så det korrigerede budget i 2020 udgør 2,9 mio. kr.   

 

 

UNMG 102 – Pulje ”Klimatilpasning”  800 

Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede nu 
hyppigere oversvømmelser af veje og ejendomme.  

 
Store dele af kommunen er fælleskloakeret, og ved de kraftige regnskyl kan det opblandede 
spildevand stige op af kloakken og oversvømme steder, hvor det er uhensigtsmæssigt.  

 
Byrådet vedtog den 30. april 2014 en Klimatilpasningsplan, hvori der er udpeget 11 områder 
med størst behov for klimasikring. Klimatilpasningsplanen er nu indarbejdet i Furesø Kommunes 
Kommuneplan 2017. 1. prioritetsområdet ved Søndergårdskvarteret bliver klimatilpasset i 2019, 
og nu er det tid til at se på de følgende prioritetsområder, bl.a. pigekvarteret i Værløse og det 
nordlige Hareskovby. Der skal i de kommende år udarbejdes analyser og forslag for flere af om-
råderne. 
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Klimatilpasning af områder foregår primært som overfladeløsninger på veje og tilstødende 
grønne områder. Udover at arbejde med fysiske tiltag for at sikre villakvarterer mod oversvøm-
melser, så arbejdes der sideløbende med en borgerrettet tilgang. Via involvering af grundejere i 
lokale områder, søges at frakoble regnvand fra kloaksystemet og introducere LAR-løsninger (Lo-
kal Afledning af Regnvand) på privat grund.  

 
Klimatilpasning af kommunen udføres i samarbejde mellem kommunen og Novafos. Novafos har 
kendskab til flere lokale steder, hvor mindre anlægstiltag vil kunne forhindre oversvømmelser af 
f.eks. borgeres huse og haver. Her vil kommunen og Novafos samarbejde om at få løst proble-
merne, f.eks. ved at hæve kantsten på udvalgte steder, som det ønskes på Bygaden i Kirke Vær-
løse. 

 
Kommunen vil også arbejde for at frakoble regnvand fra flere af de kommunale ejendomme, 
som ligger i fælleskloakerede områder. Det skal være med til at undgå overløb fra fælleskloak-
ken. Hvis det er muligt, kan tagvand bidrage til rekreative grønne løsninger, som det f.eks. er 
gjort med regnvandshaven ved Galaksen og Værløse svømmehal. Aktuelt ses der på muligheden 
for at frakoble tagvand fra Kulturhuset i Farum og anvende det rekreativt i Kumbelhaven.  

 
Afledt drift: 
Den afledte drift udgør ca. 5 pct. af den samlede anlægssum, og vil typisk bestå af drift af nye 
grønne bede, oprensning af nye brønde og lign. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 0,8 mio. kr. årligt.    
 

UNMG 103 - Genplantning af kommunale vejtræer 500 

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 leve-
alder. Der er årligt afsat 0,5 mio. kr. til formålet.  

 
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 ud-
skiftning af træerne mindskes. 

 
Furesø Kommune har over 2.000 vejtræer. Der er i 2019 udarbejdet en revideret plan for ud-
skiftning af kommunens vejtræer. På baggrund af denne plan prioriteres den løbende fornyelse 
af træerne og træernes vækstforhold inden for anlægsbevillingen.  

 
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 bytræerne har dårli-
gere vækstvilkår, idet de ofte har for lidt plads til rødderne og udsættes for tørke, salt samt fysi-
ske 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 omgi-
velserne i kraft af ødelagte belægninger. Det har samtidig vist sig, at en del af de tidligere plant-
ninger er sket under ringe vækstforhold, og at genplanting derfor er umulig uden større ændrin-
ger af de fysiske forhold. 
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250.000 kr. af de afsatte midler i 2020 skal supplere til realiseringen af UNMG 202 Renovering af 
cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af poppel allé. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt.    
 

UNMG 104 – Rekreative stier i det åbne land  

Kommuneplan 2017 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.  

 

Midlerne anvendes til projekter, der forbedrer offentlighedens adgang til det åbne land, 
planlægning og realisering.  

 

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. Derudover modtager kommunen også sti-
ønsker fra borgere. Disse ønsker indgår også i dialogen med stigruppen. 

 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 0 kr. i  2020. kr. Det skal dog bemærkes, 
at ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjusteret med 59.000 kr. , jf. 
budgetopfølgningssag III i 2019.  
 

 

UNMG 105 – Vejrenovering  3.700 

Nærværende budget bruges til at holde kommunens vejnet – i alt ca. 160 km offentlige 
veje – i god og forsvarlig stand. Beregninger i VEJMAN, Vejdirektoratets vejoptimerings-
program, viser, at der skal bruges ca. 5 mio. kr. årligt til renovering af asfaltbelægnin-
gerne 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 trafikmæng-
den, vejens bæreevne og det sidst udlagte slidlags alder, herunder krakeleringer og rev-
nedannelser 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 
800.000 kr. til vejrenovering, som sammen med dette forslag vil bringe den samlede 
udbudssum for asfaltbelægningerne op på 4,5 mio. kr. årligt.  

 

Midler til renovering og opretning af fortove og cykelstier er udskilt i egen pulje UNMG 
109 ”Pulje til forbedring af fortove og cykelstier” på i alt 1,7 mio. kr. årligt.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 3,7 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at 
ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjusteret med 0,150  mio. kr., jf. 
budgetopfølgningssag III i 2019.  
 

 

UNMG 106 – Pulje ”Broer, bygværker og signalanlæg”  250 

Signalanlæg: Det er afgørende for trafiksikkerheden og fremkommeligheden på det 
kommunale vejnet gennem Værløse og Farum, at signalanlæggene fungerer opti-
malt. Det er derfor nødvendigt at udskifte styresystemer og spoler samt renovere 
anlæggene i takt med, at de forældes og nedslides. De steder hvor det er muligt etab-
leres rader i stedet for spoler.  
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I forbindelse med reparation og renovering udskiftes signallanterne til LED-lys, der 
er lettere at se på lang afstand og de kræver ikke årlige udskiftninger eller afvask. 
Endvidere er de strømbesparende, og dermed CO2 reducerende. 

 
Broer og bygværker: For at fastholde brokapitalen skal der løbende ske brorenove-
ringer samt renovering af underføringer af åer og vandløb. Her tilkommer trapper i 
forbindelse med broer og underføringer.  

 

Hvert femte år sker der et lovpligtigt tilsyn, hvor alle kommunens broer og bygvær-
ker gennemgås i forhold til tilstand (generaleftersyn). I 2019 udføres generalefter-
syn, hvor brodata opdateres samt der beregnes et skadespoint for bygværkerne i 
forhold til fremtidige renoveringsprojekter.   
I forbindelse med generaleftersyn 2019 fastlægges en 5 – 10 årig renoveringsplan 
for kommunes broer. Der søges særskilt midler til de kommende bro- samt underfø-
ringersrenoveringer. 
 

I det vedtagne anlægsprogram 2020-2023 er der afsat 0,250 mio. kr. i 2020 og fra 
2021 er der årligt afsat 0,5 mio. kr.  
 

UNMG 107 – Pulje ”Reduktion af støj fra vejtrafik”  2.000 

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: 
 arbejde med § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger om trafikstøj 

 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. Hertil kommer projektering af forslag til konkrete til-
tag, f.eks. langs motorvejen nord for Slangerupvej  

 

Tillige skal Støjhandlingsplanen revideres i 2020 på grundlag af en revideret støjkortlæg-
ning fra 2017. Frigivelse og disponering vil bliv forelagt UMNG til beslutning. 

 
Afledt drift: 
Der afsættes 2 % af anlægssummen årligt (40.000 kr.) til afledt drift, til vedligeholdelse og be-
skæring af beplantningen langs eksisterende støjskærme.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020-2023 er der årligt afsat 2,0 mio. kr.   
 

 

UNMG 108 – Pulje ”Trafiksikkerhedsindsats”  1.000 

Trafiksikkerhedsindsatsen omfatter en række konkrete tiltag, som udvalget prioriterer 
gennemført det pågældende år. Udvalget forventes at få prioriteringen til godkendelse 
på februar-mødet. 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. Udvalget vil få prioriteringen  
 

Der vil i de kommende år være behov for, at der i budgettet afsættes midler til trafiksik-
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kerhedsmæssige tiltag således, at Furesø Kommune kan fortsætte den positive udvikling 
med nedbringelse af antallet af uheld på kommunens veje. F.eks. vil puljen i 2019 blive 
anvendt til nedbringelse af antallet af uheld i krydset Frederiksborgvej/Høveltevej 

 

I 2019 udarbejder et § 17 stk. 4 udvalg anbefalinger til trafiksikkerhed og fremkomme-
lighed. Disse anbefalinger vil indgå i det videre arbejde omkring en kommende trafik-
plan, som vil prioritere kommende trafiksikkerhedsprojekter. Udvalgets anbefalinger vil 
indgå i Forvaltningens prioritering af puljen 2020.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 1,0 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at 
ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjusteret med 0,5 mio. kr., jf. bud-
getopfølgningssag II i 2019.  
 

UNMG 109 – Pulje til ”forbedring af fortove og cykelstier” 1.700 

Kommunens fortove og cykelstier trænger til løbende renoveringer. Der har gennem 
flere år har været brug for vejrenoveringspengene til udlægning af slidlag på kørebaner-
ne, hvilket medfører at mange fortove og cykelstier i dag trænger til en mere gennem-
gående opgradering. Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt til formålet. 

 

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 kostbar, da der er tale om brolæg-
ningsarbejde 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 kom-
fort for cyklisterne 

 

Opretning af fortove og evt. cykelstier koordineres med udlægning af slidlag på køreba-
nerne på de samme strækninger. 

 

250.000 kr. af de afsatte midler i 2020 skal supplere til realiseringen af UNMG 202 Re-
novering af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af Poppel Allé.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020-2023 er der årligt afsat 1,7 mio. kr.   
 

 

UNMG 110 – Pulje - ”Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)” 700 

Puljen skal bruges til at forbedre eksisterende infrastruktur, som følge af borgere og 
erhvervslivets efterspørgsel på forbedringer, der typisk opstår som følge af udvikling af 
nye byområder såvel som udvikling og/eller fortætning af eksisterende byområder. Det-
te udløser ofte uforudsete behov for tilpasning af nærtliggende veje, stier og kommuna-
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le 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 det vedtagne anlægsprogram 2020-2023 er der årligt afsat 0,7 mio. kr.   
 

UNMG 111 – Supercykelsti ”Farumrutens forlængelse til Allerød”  5.674 
-2.717 

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. Forslaget er en del af Kommuneplan 2017 og en del af 
Visionsplanen for Supercykelstier 2017 – 2045.  

 
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 kob-
ling som følge af opgraderingen af selve ruten, men også via en kommunikationsindsats, herun-
der 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 andel af supercykelstien og afventer nu Furesø 
Kommunes andel. Allerød og Furesø kommune har indgået en samlet aftale og fået samlet til-
sagn om puljemidler fra Vejdirektoratet tilbage i 2013.  

 
Udformningen af supercykelstien vil blive drøftet med de berørte grundejere og andre interes-
senter.  

 

Den forventede effekt af anlægsarbejdet er en forøgelse af antallet af cyklister, herun-
der pendlecyklister, hvor potentialet er vurderet til en 25 % stigning i antallet af pendle-
re.   

 

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 Kom-
mune.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 5,674 mio. kr. på udgiftssiden og 2,717 
mio. kr. på indtægtssiden. Det skal dog bemærkes, at ved overførselssagen i marts 2020 vil ind-
tægtsbudgettet blive ønsket opjusteret med 1,950 mio. kr., jf. budgetopfølgningssag I i 2019.  
 

 

UNMG 113 – Renovering af vejbrønde og vejstik  500 

En velfungerende vejafvanding er vigtig, således at regnvand ledes hurtigt og effek-
tivt til afløbssystemet. På denne måde holdes risikoen for oversvømmelser på priva-
te parceller på et minimalt niveau.  
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I forbindelse med de seneste års ekstreme regn har det vist sig, at vejafvandingssy-
stemet skal udbedres og nogle steder udbygges i en hurtigere takt end tidligere an-
taget. 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, at kantstenslysningen langs vejene er formindsket og dermed ikke opfan-
ger regnvandet i tilstrækkelig omfang.  

 
Novafos 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 hur-
tigt som muligt, dels pga. udsivning af kloakvand og dels pga. risikoen for, at rotter 
slipper ud af kloaksystemet.  

 

Reinvesteringerne i vejafvandingssystemet skal koordineres med øvrige anlægsar-
bejder 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. Derfor forsøges anvendelsen af 
puljen koordineret med det planlagte asfaltarbejde (Vejrenovering-UNMG 105) i det 
pågældende år, således at midlerne anvendes samlet set optimalt, og at arbejderne ud-
føres i den bedste rækkefølge.  

 
Afledt drift: 
Der afsættes ikke afledt drift, da der er tale om eksisterende forhold, der i forvejen driftes.  

 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. årligt 
fra 2021 og frem.  

  
UNMG 115 - Farum Hovedgade – Lillevangsvej  1.500 

-1.390 

Udgiften i 2020 er til slidlag på Lillevangsvej og strækningen forbi Akacietorvet, da det 
ikke kunne nås at lægge slidlag i forbindelse med resten af renoveringen i 2019. Alle 
udgifter afholdes for midler afsat, frigivet og disponeret i budget 2016-2019.  

 

Indtægten er i 2020 fordi tilskud fra Vejdirektoratet udbetales bagudrettet på baggrund 
af halvårlige regnskaber og realiseret forbrug. Hertil kommer at 20 % af det totale støt-
tebeløb først kan udbetales efter hele projektet er afsluttet og godkendt. Derfor vil støt-
temidler til udbetaling på baggrund af udgifter afholdt i 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020, 
først kunne udbetales i 2020. Hvis udgifter afholdes i 2. halvår 2020 vil afledt støtte først 
kunne udbetales i 2021.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2020 og en indtægt på 1,4 
mio. kr. Det skal dog bemærkes at efter budgetvedtagelsen, blev det på budgetopfølgning III i 
2019 vedtaget at fremrykke 1,5 mio.kr. fra 2020 til 2019, så det korrigerede budget i 2020 udgør  
nul kr.  
 

 

UNMG 116 - Energioptimering og renovering af vejbelysningen  1.000 

Der har i 2017 til 2019 været afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til energioptimering og 
renovering af vejbelysningen. Det foreslås, at der ligeledes i 2020 afsættes en pulje på 1 
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mio. kr. til at viderefører denne indsats.   
 

Investeringen går til at udskifte kommunens mest energiforbrugende armaturer til LED, 
hvilket giver besparelser i forhold til reduceret el udgifter til vejbelysning. Investeringen 
forventes at give en tilbagebetalingstider på højest 5 år. 

 

Den årlige bevilling på 1,0 mio. kr. vil ophøre fra 2021, idet anlægsforslag UNMG 220 
”Omlægning til LED-vejbelysning og signalanlæg” erstatter denne indsats fra 2021. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020-2023 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2020.  
 

UNMG 202 – Renovering af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af pop-
pel allé  

0 

Ved Olaf Becks Allé løber en cykelsti i eget tracé i det grønne areal ved siden af vejen. 
Cykelstien er omkranset af en markant allé beplantet med poppeltræer. 

 

Cykelstien blev anlagt for ca. 25 år siden og er sammen med poppelalléen fastlagt i lo-
kalplan 48 for første afsnit af Værløse Vest. 

 

Ved etableringen af cykelstien og alléen havde man ikke taget højde for poppeltræernes 
kraftige rodvækst. I dag er der store problemer med, at poppeltræernes rødder løfter 
belægningen på cykelstien, og grundejerforeningerne i området, har rejst problematik-
ken adskillige gange. De har samtidig rejst problematikken omkring poppeltræernes 
tiltagende størrelse og deraf skyggegener for den lave rækkehusbebyggelse. 

 

Poppeltræerne er blevet så store nu, at man ikke bare kan skære de problematiske rød-
der over, uden at det vil have en konsekvens for træernes stabilitet og sundhed. Det vil 
sige, træerne bliver mere udsat for at vælte i blæsevejr. 

 

For at kunne renovere cykelstien vil det betyde, at poppeltræernes rødder enten skal 
skæres over eller træerne kan udskiftes med nye træer af en anden træart. Afskæres de 
rødder som ødelægger belægningen, vil man som nævnt øge deres risiko for at vælte. 
Det må samtidigt forventes, at den nye rodvækst fra poplerne igen vil ødelægge belæg-
ningen efter få år, så det vil være et tilbageværende problem. Alternativt skal man flytte 
cykelstiens tracé. 

 

Udskiftning af træalléen vil kræve ca. 120 nye træer. Valg af den nye allé beplantning 
skal ske i tæt samarbejde med grundejerforeningerne og Danmarks Naturfredningsfor-
ening. Det må anbefales at vælge en ny træart. 

 

Det forventes, at den samlede udgift vil være 1 mio. kr. Projektet finansieres delvis af 
UNMG 103 – ”Pulje til genplanting af kommunale vejtræer” og UNMG 109 –”Pulje til 
renovering af fortove og cykelstier”, dvs. 250.000 kr. fra hver pulje. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2020.   
 

 

MPT 205 Udbygning af Flyvestationen 1.000 

Furesø Kommune ønsker som led i samarbejdet med Freja Ejendomme om udviklingen af en  
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bæredygtig bydel i Sydlejren, at etablere et befæstet sammenhængende stisystem. Systemet 
inkl. etablering af en ny kombineret cykel- og gangbro over Jonstrup Å øst for den eksisterende 
smalle gangbro. Broen anlægges af Furesø Kommune.  
 
Forberedelse af anlægsarbejdet sker i 2019, mens selve anlægget forventes i 2020. 

 
Såfremt anlægsomkostningen for broen bliver lavere end forventet anvendes midlerne til for-
bedring af det eksisterende stisystem på Flyvestationen og dermed til at sikre områdets tilgæn-
gelighed som forudsat i Kommuneplan 2017 og landsplandirektivet for Flyvestationen. 
 
Afledt drift: 
Der er i Furesø Kommune afsat et årligt driftsbudget på ca. 250.000 kr. til drift af det grønne 
område i Sydlejren, som Furesø Kommune overtager fra Freja Ejendomme efter Frejas bygge-
modning af området med stier etc. Dette inkl. bl.a. drift af broen. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 1,0 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at 
ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjusteret med 0,350 mio. kr., jf. 
budgetopfølgningssag III i 2019.  
 

MPT 207 Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup) 4.000 

Der er afsat midler (4,0 mio. kr.) til at gennemføre etablering af rundkørsel på Jonstrup-
vangvej ved tilslutningen af den nye vej (Søhusvej) til Sydlejren. Midlerne er overført fra 
2017 og 2018 til udførsel af rundkørslen i 2020.  
I forbindelse med udbygningen af Flyvestationen og dermed tilhørende vejanlæg – Pe-
rimetervejen og Søhusvej – er det nødvendigt at etablere en rundkørsel i krydset Søhus-
vej/Jonstrupvangvej for at forbedre fremkommeligheden for trafikanterne fra den nye 
bebyggelse langs Perimetervejen 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 4,0 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at 
ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjusteret med 0,450 mio. kr., jf. 
budgetopfølgningssag III i 2019.  
 

 

UNMG 117 Vejanlæg Laanshøj 1.900 

I forbindelse med byggemodningen i  Laanshøj er der indgået en udbygningsaftale med Calum 
om forskellige tilpasninger på det omkringliggende vejnet med et budget på 1,9 mio. kr.   
 
Der er der planlagt at anlægge fællessti(kombineret cykel- og gangsti) på begge sider af Lejrevej 
samt omlægge Sandet til en 2- 1 vej. Tiltagene vil forbedre trafiksikkerheden for gående og cyk-
lende til og fra Laanshøj. 

 
Udførslen følger Calum´s udbygningsplan og forbedringerne fra udbygningsaftalen sker, efter 
aftale med Calum, når de er færdige med udbygningen. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2020. 

 

 

UNMG 220 Omlægning til LED-belysning og signalanlæg 0 

Det foreslås, at hele kommunens vejbelysning og signalanlæg udskiftes fra primært at være kon-
ventionelle lyskilder til at være LED lyskilder. Omlægning kræver en anlægsinvestering på samlet 
25,0 mio. kr. i 2021 og 13,6 mio. kr. i 2022.  Det foreslås, at investeringen lånefinansieres med et 
25-årigt lån, som afdrages med 1 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til 2048.  
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Forslaget vil give en afledt driftsbesparelse på 1,6 mio. kr. i 2022 og en årlig driftsbesparelse på 
2,4 mio. kr. fra 2023. Da afdraget på lånet udgør 1,6 mio. kr. fra 2023 vil den årlige besparelse 
udgøre ca. 0,8 mio. kr. (netto).  
 
I dag er størstedelen af kommunens vejbelysning og signalanlæg konventionelle. Den nuværen-
de vejbelysning er præget af en del fejl, ligesom der er et relativt stort arbejde forbundet med 
udskiftninger af pærer m.v. i de konventionelle anlæg og master for at sikre korrekt lysstyrke og 
driftssikkerhed.  
 
En samlet udskiftning til LED vil udover en årlig driftsbesparelse ved lavere elforbrug, samtidig 
have en række øvrige fordele herunder: 
 Bedre belysning på kommunens veje 

 Borgerne vil opleve et højere serviceniveau, når antallet fejl på vejbelysningen nedbringes 

væsentligt  

 Arbejdet forbundet med udskiftning og faste kontrolrunder vil kunne reduceres 

 CO2-udslippet vil kunne reduceres yderligere 

  

 De økonomiske konsekvenser ved omlægning til LED er på baggrund af eksisterende data 

om kommunens signalanlæg og vejbelysning og de løbende udgifter der er forbundet her-

med. Den forudsatte anlægsinvestering og driftsbesparelser herved, er vist i tabellen neden-

for.  

Hele 1.000 kr./ 
2020-priser 

Investeringsbehov 
2021-2022 

Årlig drifts-
besparelse fra 2022 

Årlig drifts-
besparelse fra 2022 

Signalanlæg 1.100 161 161 

Vejbelysning                  37.500                     1.400  2.200 

I alt 38.600 1.561 2.361 

 
I 2020 vil den samlede udskiftning blive projekteret nærmere. Såfremt det giver anledning til 
ændringer i de økonomiske forudsætninger i dette forslag, vil det blive taget op i forbindelse 
med budgetarbejdet for budget 2021-2024.  
 
Som konsekvens af en vedtagelse af det forslag, vil det tidligere forslag UNMG116 fra Budget 
2019 skulle nulstilles fra 2021, da dette forslag omlægger en mindre del af kommunens vejbe-
lysning årligt. Konsekvensen vil være en sparet anlægsudgift på 1 mio. kr. årligt fra 2021 samt en 
annulleret årlig driftsbesparelse på 0,4 mio. kr. årligt fra 2022.  

 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 25,0 mio. kr. i 2021 og 13,6 mio. k. i 
2021. 

 

UNMG 221 Kommunens andel – istandsættelse af private fællesveje 500 

Der er en del private fællesveje i Furesø Kommune, som trænger til istandsættelse. Kommunen 
er vejmyndighed og varetager myndighedsopgaverne på disse veje.  

 
Som udgangspunkt er det de vejberettigede tilstødende grundejere, der har pligt til at drive og 
vedligeholde en privat fællesvej i for hold til den trafik vejen betjener, jf. privatvejsloven.  

 
Når vejmyndigheden vurderer, at en privat fællesvej skal istandsættes efter en gennemgang af 
vejens tilstand, skal samtlige vedligeholdelsespligtige grundere indkaldes til et vejsyn. Ved vejsyn 
orienterer vejmyndigheden om lovgrundlaget for vejsynet, den faktiske istandsættelse, udkast 
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til partsfordeling samt det videre forløb og eventuel klagemulighed. 
 

På private fællesvej, hvor kommunen er tilstødende grundejer eller der ligger en offentlig insti-
tution på vejen- det kan f.eks. være en børnehave, en skole eller et plejehjem, skal kommunen 
på lige fod med alle de andre tilstødende grundejere være med at dække udgifter til istandsæt-
telsen af vejen.  

 
Vej og Park agter at øge indsatsen på istandsættelse af privatfælle veje. Fremadrettet vil 
vejmyndigheden istandsætte en række veje hvert år. Derfor forslås der afsat 0,5 mio. kr. i en 
pulje, hvert år fra 2020 til 2023 til dækning af kommunens andel af udgifterne.   
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der årligt afsat 0,5 mio. kr.  
 

Kommunale ejendomme  

  

UNMG 119 – Øget energirenovering og etablering af alternative energi-
former ved kommunens ejendomme 

22.500 

Det fremgår af Facility Management strategien vedtaget af Byrådet i juni 2018, at de kommuna-
le ejendomme skal fortsætte indsatsen for at reducere CO2-udledningen ved at gøre kommu-
nens bygninger stadig mere klimavenlige og energieffektive. 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.  
 
I den efterfølgende vedtagne handlingsplan fremgår det endvidere, at Furesø Kommune allere-
de har afsat 81 millioner kroner over fire år (2019-2022) til at energirenovere og -optimere 
kommunens ejendomme, så de bliver mere bæredygtige, energieffektive og får et bedre inde-
klima. I den forbindelse vil den generelle vedligeholdelsesstand på ejendomme tillige blive løf-
tet, eftersom energitiltagene i et vist omfang vil have karakter af forbedringer på klimaskærm og 
tekniske anlæg.  

 
Der forventes besparelse på de årlige driftsudgifter til energiindkøb. Der har derfor hidtil været 
afsat 5 mio. kr. årligt for at leve op til dette mål. Puljen blev med vedtagelses af budget 2019-22 
udvidet til 13,5 mio. kr. i 2019 og yderligere til 22,5 mio. kr. årligt i årene 2020-2029 om muligt 
jf. Bygningsanalyse behandlet på Byrådet april 2019. Det forventes, at anlægsudgiften lånefinan-
sieres fuldt ud. 
 
Forvaltningen har skabt mulighed for et alternativt projekt, idet 20 ejendomme eller 78.798 
kvadratmeter har indgået i en energiscreening. Der skulle være et årligt potentiale for hovedpar-
ten af kommunens ejendomme for energiinvesteringer i 4 år (2019-2022) på en samlet investe-
ring på 81 mio. kr., som efter de 4 år vil give en samlet årlig besparelse på 3,15 mio. kr. på el- og 
varmebudgetterne, samtidig med at der vil blive løftet en del vedligeholdelsesopgaver i den 
forbindelse. Men det vil også være en fordel at reservere/prioritere vedligeholdelsesmidler, som 
understøtter energirenoveringerne, så der samlet leveres helhedsløsninger. 

 
Den samlede investering på 81 mio. kr. over 4 år vil være tilbagebetalt over 22-25 år, samt giver 
en forventet CO2-reduktion på 475 tons årligt fra udgangen af 2022. Dertil kommer en øget for-
bedring af kommunens vedligehold, på genopretningsområdet, når der energirenoveres. 

 
Konkret tilrettelægges indsatsen således, at potentialet for energiinvesteringer udarbejdes til 
konkrete aktiviteter som bl.a. vil bestå af vedvarende energi, pumpeudskiftning, skift af varme-
system, belysningsudskiftning og -styring, udskiftning af ventilationsanlæg, facaderenove-
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ring/vinduesudskiftning og mere komplette isoleringsløsninger, m.m. 
 

Der tilstræbes samtidig så helstøbte løsninger som muligt i tæt dialog med ejendommens bruge-
re og set i forhold til det samlede vedligeholdelsesbehov. 

 
Ud over ovenstående optimeringer og reduktioner af energiforbruget (el og varme) på 1,5 mio. 
kr. i 2019 stigende til 3,15 mio. kr. i 2022, så understøtter disse optimeringer og reduktioner 
også en optimering af det samlede Facilitet Management-område.  

 
Hertil kommer, at det forventes at investeringerne kan give en afledt driftsbesparelse på vedli-
gehold af kommunens ejendomme på 250.000 kr. om året således at den samlede besparelse vil 
andrage 3,4 mio. kr. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 22,5 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at 
ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjusteret med 3,0 mio. kr., jf. bud-
getopfølgningssag III i 2019.  

 

UNMG 120 Pulje – Midler til genopretning af folkeskolerne 

 

23.750 

Der er udarbejdet en samlet plan for anvendelse af midler med henblik på at sikre den bedst 
mulige renovering og vedligeholdelse af skoler ud fra en samlet oversigt over behov og trangs-
rækkefølge. Den samlede plan er udarbejdet bl.a. ud fra anbefalingerne fra samråd og Udvik-
lingsudvalget for folkeskoler.  

 
I forlængelse heraf blev det ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttet at etablere 3 puljer 
til genopretning af bygninger, toiletter og legepladser i årene 2018-2021, som nu ses samlet i en 
udbudsplan som vedrører den 4 årige periode (2018-2021). 

 
Genopretning af bygninger 
Kommunen råder over ca. 190 ejendomme, herunder 8 folkeskoler. Der er i alt tale om 241.000 
m2 etageareal, heraf ca. 82.000 m2 som vedr. folkeskolerne, hvor kommunen har vedligeholdel-
ses-forpligtelsen.  

 
Toiletter 
De senere års ændrede behov på skoleområdet har medført, at de nuværende faciliteter i og 
udenfor bygningerne ikke kan opfylde de aktuelle behov.  
 
Toiletpuljen har til formål at sikre et godt og ensartet serviceniveau på skoleområdet og under-
støtte elevernes trivsel i hverdagen, hvorfor der i 2014 og 2015 blev udarbejdet en liste over 
kvaliteten af toilet- og badefaciliteter på alle skolerne. 
 
Puljemidlerne på 1,75 mio.kr. i 2019, 2020 og 2021 er prioriteret til kommunens folkeskoler i 
forbindelse med trangsrækkefølgesagen fra marts 2018 og indgår i en udbudsplan for perioden 
2018-2021.  
 
Legepladser 
Furesø Kommune har ansvaret for ca. 80 legepladser placeret ved kommunens institutioner, 
skoler og i parker.  
Ved budgetvedtagelsen i 2011 blev det vedtaget at afsætte en årlig pulje til renovering af lege-
pladserne 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.  
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Puljemidler til legepladser på 2 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 er allerede prioriteret til 
kommunens folkeskoler i forbindelse med trangsrækkefølgesagen fra december 2017 og marts 
2018 og indgår i en udbudsplan for perioden 2018-2021 
 
Midlernes anvendelse vil ske i tæt samråd med ledelse og medarbejdere, samt bestyrelserne på 
skolerne.  

 
Midlernes formål er at fremme renovering og forbedre kommunens bygninger, forbedre 
læringsmiljøerne samt fastholde kapitalværdi, p.t. på folkeskolerne. 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.  
 
Øvrige bygninger 
Behovet for renovering og fornyelse af bygningerne vurderes løbende. Der er udført 
bygningssyn i 2018 på skolerne og alle øvrige ejendomme, som er samlet i en Bygningsanalyse, 
som Byrådet har behandlet i april 2019.  

 
Behovet for renovering og fornyelse af ejendommene vurderes løbende. På skoler, FFO og Fri-
tidsklubber er der over de næste 10 år registreret et behov på ca. 380 mio.kr. Bygningssynene 
viser, at der er behov for fortsat at sætte ind over for skolerne de kommende 10 år. På den bag-
grund er der årligt afsat en bevilling på 13,75 mio. kr. til genopretning af folkeskolerne 2018-
2021. 

 
I perioden 2022-2028 er disse midler videreført, så midlerne kan prioriteres inden for kommu-
nens samlede ejendomsportefølje til skoler og alle øvrige ejendomme. Disse midler som i perio-
den 2018-2021 har været øremærket til folkeskoler, vil derfor fra 2022 og frem til 2029 kunne 
anvendes på alle kommunens ejendomme, og er placeres på budgetforslaget ”UNMG 121 – 
Genopretning af alle kommunens ejendomme”.Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om 
investeringerne kan lånefinansieres.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der i 2020 afsat 23,750 mio. kr. og i 2021 og 2022 
er der afsat 13,750 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at ved overførselssagen i marts 2020 vil 
budgettet blive ønsket opjusteret med 4,0 mio. kr., jf. budgetopfølgningssag III i 2019.  

 

MPT 121 – Pulje - Genopretning af kommunens ejendomme 0 

Kommunen råder i dag over ca. 190 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale 
om 241.000 m2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelser.  

 
Forslaget har til formål at fremme renovering og forbedring af kommunens ejendomme samt 
sikre kapitalværdien. 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. Det betyder, at der efter 2021 (Folkeskoler) og 2022 
(Daginstitutioner) ikke vil være specifikke puljer til folkeskoler og daginstitutioner. Midlerne 
samles i en pulje til alle kommunens ejendomme som prioriteres årligt jf. Bygningsanalysen be-
handlet i Byrådet april 2019. 
 
Genopretningsmidlerne blev i 2018 allokeret for en 4-årig periode til genopretning, toiletter og 
legepladser på folkeskolerne, 24,5 mio. kr. i 2018 og 13,750 mio. kr. i 2019-2021. For 2022-2029 
ønskes det årlige niveau på 13,75 mio.kr. videreført til anvendelse og prioritering på samtlige af 
kommunens ejendomme. 
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Genopretningspulje til daginstitutioner ønskes ligeledes fortsat i 2023-2029 med 3,5 mio.kr. 
 

Det betyder at genopretningsmidlerne på 13,750 mio.kr. placeres i denne pulje fra 2022-2029 
sammen med genopretningspuljen til daginstitutioner på 3,5 mio. kr. der ligeledes placeres i 
denne her pulje fra 2023-2029. Det betyder, at genopretningspuljen til alle kommunens ejen-
domme i 2022 vil være 13,750 stigende til 17,250 mio.kr. i 2023 og frem til 2029. 
 
Samlet vil der i den kommende budgetperiode blive anvendt cirka 260 mio. kr. til nyetablering, 
renovering og vedligeholdelse af disse områder. 

 
Behovet for renovering og forbedringer på ejendommene vurderes løbende. Der er blevet ud-
ført bygningssyn i 2018 på alle ejendommene (daginstitutioner, skoler m.fl.). På alle ejendom-
mene er der over de næste 10 registreret et behov på ca. 600 mio.kr. som er beskrevet i udar-
bejdet Bygningsanalyse som er behandlet i Byrådet i april 2019. 

 
Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der i 2022 afsat 13,750 mio. kr. og i 2023 17,250 
mio. kr.   

 
UNMG – 122 Tagrenovering og solceller ved Farum Svømmehal 0 

Der har været afsat 13,5 mio. kr. i budget 2020 til udskiftning af tag og etablering af solceller på 
Farum Svømmehal samt udbedring af taget på Hareskovhallen. Hovedparten af disse midler 
(12,5 mio.kr.) blev i 2019 akut prioriteret til bassinrenovering af Farum Svømmehal, hvor klinker 
i 2 bassiner slipper i bunden og på siderne og falder af.  
Derfor ønskes fortsat, at der afsættes midler til udskiftning af tag og etablering af solceller i Fa-
rum Svømmehal i 2020. Investeringen til nedenstående projekter i 2020 forventes at give en 
årlig økonomisk besparelse på 0,3-0,5 mio. kr. fra 2020, alt efter omfanget af solceller. 

 
Beskrivelse af projekterne i 2020: 

 
Tagrenovering samt etablering af solceller på Farum Svømmehal. 
Taget vurderes udtjent/nedslidt med en restlevetid på ca. 2 år. Forvaltningen anbefaler, som 
forebyggende/genoprettende tiltag, en udskiftning af tagbelægning inden nedbrud. Ved samme 
renoveringsarbejde anbefales en efterisolering til tidssvarende energikrav. Bygningens beliggen-
hed samt tagets hældning giver samtidigt optimale forhold for et solcelleanlæg.  
I forhold til solceller skal der sikres godkendelse hos Energistyrelsen inden opsættelse af solcel-
ler og det kræver en selvstændig selskabsdannelse pr. solcelleanlæg, med mindre Energistyrel-
sen vil give dispensation.  
For at opnå en dispensation fra Energistyrelsen, skal svømmehallen hæves en energiklasse. 
Det betyder at tagets ovenlys og belysning tages med som nye tiltag, så der opnås en større 
energibesparelse, så projektet samlet kan hæve Farum Svømmehal en energiklasse. Udgiften til 
yderligere energirenovering afholdes over anlægsbudgettet til energirenovering i 2020 med 4,7 
mio. kr. De samlede udgifter til renoveringen er kr. 18,05 mio. kr. til Farum Svømmehal for at 
kunne løfte svømmehallen en energiklasse.  

 
Hareskovhallen.  
Det indstilles at udsætte renoveringen af taget nogle år. Der vil blive udført energirenoveringer 
på hallen i 2020 og der bliver foretaget de nødvendige reparationer af taget (for en anslået sum 
på anslået 0,4 mio.kr. som finansieres af energipulje- anlæg og vedligeholdelsespulje- drift). 
Men der kan samlet set p.t. ikke etableres en samlet projekt med solceller som løfter Hareskov-
hallen en energiklasse, hvorfor sagen ønskes udskudt.  
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Investeringer i energibesparende tiltag kan lånefinansieres. Selve energirenoveringen udgør ca. 
halvdelen af udgifterne.  

 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der i 2021 afsat 13,350 mio. kr.    

 
UNMG 123 Pulje - Tilgængelighedsplan for handicappede 500 

Med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention, som skal sikre, at personer med handicap fuldt 
ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre, har 
Furesø Kommune gennemført en systematisk gennemgang af de mest publikumsrettede ejen-
domme ud fra en standardiseret mærkningsordning. Mærkningsordningen anvendes i forvejen i 
høj grad af turist-, restaurations- og hotelbranchen og er således velkendt af brugerne. 

 
Forvaltningen udfører et løbende registrerings- og kortlægningsarbejde med fokus på tilgænge-
lighed. Registreringen udføres i tæt samarbejde med Furesø Handicapråd, som deltager i sta-
tusmøder omkring projektet. Indsatsen sikrer, at de afsatte midler prioriteres til de kommunale 
ejendomme, hvor der opnås størst effekt.  

 
Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2020 opretter en statslig pulje, hvor der kan søges om 
tilskud til projekter, ønsker forvaltningen sammen med Handicaprådet og Foreningen Tilgænge-
lighed for Alle at ansøge denne statslige pulje.  

 
Puljen omhandler kommunens ejendomme som består af ca. 192 ejendomme på 241.000 kvm. 
Puljen anvendes til at sikre god adgang til kommunens ejendomme – niveaufri adgang, tryk-
knapper for døråbning, handicapparkering  m.v. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der årligt afsat 0,5 mio. kr.  
 

 

UNMG 125 Ny daginstitution Sydlejren 31.893 

Byrådet besluttede i december 2017, at der skulle arbejdes videre med placeringen af instituti-
onspladser i den bevaringsværdige ”Officersskole” ved Perimetervej, og Byrådet godkendte i 
december 2018 byggeprogrammet for ny daginstitution Sydlejren. 

 
Projektet har været udbudt som et begrænset udbud med prækvalifikation efter tilbudsloven i 
en totalentreprisekonkurrence med efterfølgende projektering og udførelse. Den samlede byg-
gesum udgør 52,5 mio. kr. De 8,5 mio. kr. er anvendt i 2019 og den resterende bevilling på 44,0 
mio. kr. er i 2020. Hvoraf totalentreprisen udgør 35,5 kr. og øvrige udgifter - Grundkøb:5 mio. kr. 
Bygherrerådgivning: 2 mio.kr., løst inventar og møbler: 3 mio. kr., uforudsete udgifter:5 mio. kr. 
Risikopulje og indeksregulering: 2 mio.kr. udgør de resterende midler. 

 
Der er frigivet 20,5 mio. kr. i 2019. Midlerne anvendes til yderligere forundersøgelser, miljøsane-
ring, oprensning af forurenet jord samt projektering og udbud af opgaven. De resterende midler 
31,9 mio. kr. i 2020 vil blive anvendt til ombygning og renovering af bygningen samt etablering 
af udearealer og legeplads.   

 
I henhold til købsaftalen udgør købesummen for Officersskolen 5,0 mio. kr. Herudover afholdes 
tinglysningsafgift af Furesø Kommune. Der er i april 2019 aftalt en reduktion i købsprisen på 0,5 
mio. kr. som skal gå til håndtering af forurening som. 

 
Det forventes at daginstitutionen vil stå færdig medio 2020, hvorfor en større del af udgifterne 
vil ligge i 2020. Fordelingen af det samlede budget på 53,5 mio. kr. (P.t. er fordeling 1,1 mio.kr. i 
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2018, 20,5 mio. kr. i 2019 og 31,9 mio. kr. i 2020).  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der i 2020  afsat 31.893 mio. kr.    
 

UNMG 207 – Affaldssortering på kommunens egne institutioner 2.000 

Kildesortering ligger i tråd med kommunens politisk valgte grønne profil, og mindsker ressource-
forbrug, og CO2–udledning til gavn for klima og miljø. Kildesortering understøtter FN’s verdens-
mål nr. 11 og 12. 
I forlængelse af Furesøs vedtagne affaldsplan ”Affaldsplan 2013-2024; Affald = Ressourcer” og 
”156. Beslutning: Kildesortering på kommunale ejendomme og institutioner” (4/10 - 2018) im-
plementeres kildesortering på kommunale ejendomme). Som kommunens største arbejdsplads, 
har Furesø Kommune et særligt ansvar for, at gå foran med gode eksempler på bæredygtige og 
klimavenlige løsninger. Kommunen bidrager hermed til opfyldelse af regeringens ressourcestra-
tegi og emballagedirektiv. 

 
Den samlede anlægssum på 4,5 mio. kr. er fordelt med 1 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 2 
mio. kr. i 2020. 

 
På baggrund af erfaringerne fra gennemførte pilotprojekter, implementeres kildesortering på 
kommunale ejendomme 2018-2020. Der bliver implementeret affaldssortering på 10 daginstitu-
tioner og 3 skoler i 2019. Resten af daginstitutionerne og 4 skoler, får implementeret sortering i 
2020. Andre ejendomme implementeres sideløbende. 

 
Samme affaldssorteringsmetode (mad, plast, papir, glas, metal og restaffald plus pap), som er 
obligatorisk i rækkehuse, tæt/lav- og etagebyggeri, introduceres nu, så sorteringen vil være ens i 
private hjem og i skoler og daginstitutioner. 

 
Udrulningen giver behov for indkøb af materiel i form af indendørs beholdere til sortering, in-
formationsmateriale og skiltning. Desuden vil der være udgifter til etablering af affaldsstationer 
(standpladser og containergårde). 

 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2020.  
 

 

UNMG 209 – Genopretning af daginstitutioner 3.500 

Kommunen råder i dag over ca. 190 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale 
om 241.000 m2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelser. 26 ejendomme 
er daginstitutioner svarende til ca. 23.500 m2. 

 
Forslaget har afsæt i det politiske arbejdsprogram vedrørende dagsinstitutioner og har til formål 
at fremme renovering af kommunens ejendomme primært daginstitutioner samt sikre kapital-
værdien. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og 
harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø overfor daginstitutionerne 
og brugerne af de forskellige kommunale ejendomme.  

 
Behovet for renovering og fornyelse af ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført 
bygningssyn i 2018 på ejendommene (daginstitutioner, skoler m.fl.). 
På daginstitutionerne er der over de næste 10 år registreret et behov på ca. 68 mio.kr. Bygnings-
synene viser, at der er behov for at sætte ind over for daginstitutionerne de kommende 10 år. 

 
På den baggrund er der afsat en bevilling på 3,5 mio. kr. til genopretning af daginstitutioner i 
2019-2022. 
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I perioden 2023-2028 ønskes ligeledes afsat 3,5 mio.kr. årligt. Disse midler er placeret på UNMG 
(MPT 121) – Genopretning af kommunens ejendomme. 
 
Udover puljen på 3,5 mio.kr. er der midler i vedligeholdelsespuljen på drift og i energioptime-
ringspuljen. 
 
Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der årligt afsat 3,5 mio. kr. fra 2020 – 2022.. 
Det skal dog bemærkes, at ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjuste-
ret med 1,224 mio. kr., jf. budgetopfølgningssag II og III i 2019.  

 
UNMG 213 – Solvangskolen FFO / Kildehuset 6.000 

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 vedtog udvalget en handleplan, som 
danner grundlag for det videre arbejde med de fremtidige fysiske rammer for daginstitutionerne 
i Furesø. I handleplanen ønskes en redegørelse for, hvorledes de eksisterende bygninger ved 
Solvangskolen samlet set kan bringes i spil for at forbedre samspillet mellem skole, FFO og en 
evt. fremtidig daginstitution i området - samtidig med, at det stærke islæt af frilufts- og fritids-
arealer bevares. I forlængelse af dette blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af forældre-
repræsentanter fra forældrerådet og skolebestyrelsen, medarbejdere fra både FFO og skole 
samt ledelsen. 
I tråd med Furesømodellen for borgerinddragelse fremlagde arbejdsgruppen tre scenarier for de 
fremtidige fysiske rammer for Solvangsskolen for udvalget på mødet den 6. marts 2018 som led i 
sagens 1. behandling. 
På Udvalget for skole og ungdomsuddannelses 2. behandling af sagen i maj 2018 blev det be-
sluttet at arbejde videre med følgende scenarie: 
Løsningen indebærer, at FFO en får lokaler i Solvognen og Talehuset, og udearealet udvides til 
også at inddrage asfaltarealet mellem skolen og boldbanerne. Bifrost frigøres, og anvendes til 
daginstitutionen Kildehuset som flytter i Bifrost.  

 
Der er en brugerproces i gang der har udgangspunkt i rammerne af skolens scenarie og den be-
vilgede økonomi. Der arbejdes med Solvognens indretning og der arbejdes med en tilbygning til 
Solvognen og bibeholdelse af Talehuset som saneres for PCB (Efter ekstra undersøgelser af PCB i 
Talehuset – er konklusionen, at huset kan renoveres, så PCB kommer under de anbefalede vær-
dier). I den forbindelse er der et arbejde i gang med de nuværende brugere – Talepædagogerne 
som ser på mulige nye lokationer. Grundarealet, hvor Talehuset ligger inddrages i skolens og 
FFO ens areal, hvor affaldsstation og parkeringspladser indtænkes. 

 
Det samlede budget på 12 mio. kr. er bevilget af byrådet i oktober 2018 (P.t. til udførelse i 2019 
med 6 mio. kr. og med 6 mio. kr. i 2020). Projektet er samtidig besluttet udført sammen med 
projektet ”Flytning af Kildehuset til Bifrost som ombygges, hvortil der er afsat et budget på 2,4 
mio. kr. i 2019.  

 
De to projekter gennemføres som et projekt med et samlet budget på 14,4 mio.kr. 

 
Hen over sommeren 2019 er der udarbejdet byggeprogram der er ved at blive projekteret og 
som sendes i udbud, så udførelsen forventelig kan igangsættes medio oktober 2019 med afslut-
ning medio 2020. 

 
I forbindelse med den af forvaltningen nedsatte styregruppes beskrivelse af scenariet har for-
valtningen derudover beregnet et behov for vedligehold af Solvangskolen, der skal anvendes på 
skolen og FFOen over en fireårig periode. Disse midler skal koordineres i forhold til den samlede 
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APV handlingsplan som Kommunale Ejendomme og Solvangskolen har udarbejdet medio 2018. 
Forvaltningen kan oplyse, at de samlede midler til vedligehold af kommunens ejendom-
me prioriteres og udmøntes årligt som led i en samlet vurdering af ”trangsrækkefølgen” af den 
kommunale bygningsmasses stand. 

 
Forvaltningen gør opmærksom på, at ovenstående er estimater, er behæftet med en usikker-
hed.  Usikkerheden beror på, at beregningerne alene tager afsæt i de tidligere præsenterede 
skitseforslag og erfaringsmæssige vurderinger. Først i forbindelse med en konkret projektering 
og udbud vil det være muligt at beregne et retvisende udgiftsniveau.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der i 2020 afsat 6,0 mio. kr.  
Det skal dog bemærkes, at ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjuste-
ret med 5,0 mio. kr., jf. budgetopfølgningssag III i 2019.  
 
 

UNMG 214 Reparation af facadepartier og vinduer på Bybæksskolen 750 

For 9-11 år siden blev skolen som funktion flyttet fra Bybækskolen, og lokalerne har i en periode 
stået ubenyttede hen. I 2013 blev det besluttet at tage Stien i brug til bl.a. foreningsbaserede 
aktiviteter. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at ibrugtagningen var midlertidig. Bybæksko-
len har siden da også været anvendt til midlertidig placering af funktioner såsom byrådssal og 
byggekontor. 

 
Drift- og vedligeholdelsesmæssigt har bygningen i perioden tillige været prioriteret som en 
ejendom, der er taget midlertidigt i brug. Det vil sige, at vedligehold og genopretning har været 
holdt på et minimum. Den nuværende stand af bygningen bærer præg af, at vinduer og facade-
partier flere steder er i dårlig stand og bør udskiftes inden for de næste par år, ligesom der flere 
steder er rådskader. Vinduerne og facaderne er derfor så nedslidte, at forfaldet øges år for år 
med stor hast. Tag og kælder kan holde nogle år endnu, men begge dele er i dårlig stand. Der er 
blandet mekanisk og naturlig ventilation i dag i Bybækskolen, med stor variation på varme og 
kolde lokaler alt efter vejrliget. Ligesom flere andre bygningsdele er nedslidte og må forventes 
udskiftet eller repareret. 

 
Bybækskolen ønskes anvendt midlertidigt i yderligere 2-4 år, da det er besluttet, at Fremsteds-
værkstedet, Ungdomsskole/Sprogskole og Fontænehusets trykkeri er flyttet ind på Bybækskolen 
for en midlertidig periode på 2-4 år fra nu. Lokalerne er indrettet til institutionernes brug med 
det perspektiv, at de kun skal være der i alt 3-5 år.  

 
Der er bevilget 0,75 mio.kr i 2019 til vinduer, facader, døre m.v. og et tilsvarende beløb er sat af 
i 2020 ligeledes på 0,75 mio. kr. til de nedslidte bygningsdele.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 0,750 mio. kr. i 2020.  

 

 

UNMG 222 Rengøringsmateriel ved udvidelse af intern rengøringsfunktion 800 

Størstedelen af rengøringen af de kommunale ejendomme varetages pt. af et eksternt firma 
efter gennemført udbud i 2015. I forbindelse med kontraktudløb skal der tages stilling til den 
fremtidige organisering af rengøringsområdet, hvor en hel eller delvis hjemtagning er under 
overvejelse. 

 
Ved en delvis hjemtagning af den eksterne rengøring, omfattende skoler og haller i Farum samt 
Jobcenter i Furesø, vil der være behov for en engangsinvestering i materiel m.v. , skønsmæssigt 
anslået til 0,8 mio. kr. i 2020. Der er tale om materiel, som ejes af rengøringsleverandøren og 
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som sædvanligvis medtages af leverandøren ved kontraktudløb. Det er kutyme, at brugt materi-
el ikke overtages eller købes af en tidligere leverandør. Derfor skal der investeres i nyt materiel.  

 
Omkostningerne omfatter blandt andet indkøb af rengøringsmaskiner, rengøringsvogne og ren-
gøringsudstyr. Der er tale om materiel til brug for den daglige rengøring på alle enheder så som 
rengøringsvogne, mopper, moppegarn, gulvvaskemaskiner, vaskemaskiner, beklædning etc. 
Endvidere er der engangsomkostninger til etableringen af en intern rengøringsfunktion blandt 
andet arbejdsplaner m.v. til medarbejderne.  

 
Der er i nærværende forslag ikke taget højde for afledt driftsmæssige økonomiske konsekvenser 
ved skrift til ny leverandør ved en delvis hjemtagning af opgaven. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der årligt afsat 0,8 mio. kr.  

 

USS 202 - Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvile) 6.000 

I Budget 2019-2022 blev anlægsforslaget for etableringen af et midlertidigt botilbud til unge 
med autismespektrumforstyrrelser og psykisk sårbare unge på Hareskovhvile godkendt med et 
samlet budget på 10,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i budget 2019, 6,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 
mio. kr. i budget 2021.  
Som følge af en tidsforskydning i projektet blev det ved budgetopfølgning I i 2019 besluttet, at 
der skal overføres 1,0 mio. kr. Det vil blive søgt bevilget i forbindelse med den samlede 
overførselssag mellem 2019 og 2020 i marts 2020.   

 
Etableringen af et botilbud i kommunen vil betyde bedre ressourceudnyttelse og bedre mulig-
heder for tværgående koordinering. Samtidig kan den geografiske placering imødekomme bor-
gernes ønske om tryghed gennem nærhed til familie og omgangskreds. Herudover ligger forsla-
get godt i tråd med Furesø Kommunes intentioner om hjemtagelse og større selvforsyning på 
det specialiserede voksenområde. 

 
Hareskovhvile bruges i dag af hjemmeplejens Værløseafdeling. Furesø Kommunes hjemmepleje 
skal efter planen samles i én bygning på Widex grunden.   
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021.  
Det skal dog bemærkes, at ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjuste-
ret med 1,0 mio. kr., jf. budgetopfølgningssag III i 2019.  
 

 

UNMG 127 – Udruling af affaldssortering i tæt/lav og etageboliger 
 

6.500 

  
På Byrådsmødet den 25. juni 2014 blev det besluttet at indsamle papir, plast, metal og glas fra 
private husstande i hele Furesø Kommune. Senere blev det på byrådsmødet den 16. december 
2015 besluttet at udvide indsamlingsordningen med mulighed for at indsamle madaffald. 

 
Indsamlingsordningen skulle indføres i to etaper. Første etape vedrørte villaer og blev gennem-
ført i 2017. Anden etape vedrører kommunens ca. 4.824 etageboliger og ca. 4.972 tæt/lav-
boliger. Det er anden etape dette anlægsforslag omhandler. 

 
På byrådsmødet den 19. december 2018 blev det besluttet, at ordningen for tæt/lav og etage-
boliger skal være obligatorisk, men at der gives valgfrihed mellem forskelligt materiel og om 
indsamlingsordningen skal være en fællesordning eller om indsamling skal ske fra egen grund. 
Der blev afsat 17,5 mio. kr. til at implementere ordningen. 
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Der blev afsat 5,0 mio. kr. til implementeringen af ordningen i 2019. De resterende 12,5 mio. kr. 
er fordelt med 6,5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 6,5 mio. kr. i 2020 og 6,0 mio. kr. i 2021. 

 
 
 


