
Medlemsforslag fra Lokallisten Ny Egedal og SF om undersøgelse 
af økonomien forbundet med en langsigtet helhedsplan for 
Ølstykke og Smørum.  
 
 
I forlængelse af de nye befolkningsprognoser på dagtilbudsområdet og afledte omkostninger 
forbundet med skolelukningerne i Ølstykke og Smørum i 2018, er det en bekymring, om 
økonomien samlet set tegner positivt for helhedsplanenerne for områderne.  
 
Derfor stilles følgende forslag til beslutning  
 

1) At igangsætte en administrativ beregning af den samlede økonomi for helhedsplan 
Ølstykke, herunder afledte udgifter ved skolelukningen, muligheder og omkostninger ved 
opførelse af nye institutioner og skoler, kultur og fritidsfaciliteter, flytning af datacenter, 
trafiksikkerhed, m.m. Beregningerne stilles op mod salget af Toftehøjskolegrunden i 
Ølstykke som en sammenlignende analyse med henblik på at kunne vurdere den samlede 
økonomi ved de to scenarier.  

 
2) At der udarbejdes en administrativ beregning af den samlede økonomi for køb af jord, 

dagtilbudsbyggeri, dagpleje, SFO og kultur- og fritidskvadratmeter samt ny skoleopførelse 
med tilhørende etablering af sikre skoleveje og stier i Smørum med henblik på en 
sammenligning med en beregning af økonomien ved bevarelse og istandsættelse af skolen 
på Søagerskolegrunden i Smørum. 
 

Ved begge forslag bør der indgå en anvisning af egnede byggegrunde forud for opførelse af evt. 
nye institutioner samt en beregning af prisen for udvidelse af kommunens jordbesiddelser ved 
opkøb og evt. ekspropriationer.  
 
Evt. driftsudgifter ved de forskellige scenarier baseres på estimerede udgifter efter opførelse af 
energivenligt bæredygtigt byggeri i DNGB* guld-miljøcertificering og energi- og pvc-renoverede 
lokaler, der finansieres af midlerne i investeringsplanen og de sparede udgifter til opførelse af 
midlertidige kvadratmeter, f.eks. pavillon- eller modulbyggeri.  
 
Energiforsyningerne til begge scenarier baseres på tilslutning til bæredygtige, vedvarende 
energikilder, f.eks. udvidelse af fjernvarmeværket i Ølstykke, dog med den eventuelle besparelse 
indregnet, der ligger i en langsom udfasning af det eksisterende fjernvarmeværk, der forsyner 
både Toftehøjskolen, Rådhusparken m.m. i dag med fjernvarme.  
 
Dette forslag stilles som en konsekvens af den manglende analyse, der burde være lavet forud for 
skolelukningerne i 2018, ikke mindst fremskrivning af befolkningsudviklingen, når 
investeringsplanens udbygningsplaner blev taget i betragtning. Herudover oplever vi netop nu et 
pres på bygge- og anlægsmarkedet, som ikke alene skaber inflation i form af stigende priser og 
efterspørgsel på byggematerialer og anlægsentrepriser, men også indeholder en meget væsentlig 
klimamæssig belastning. Udvikling af nye byggematerialer udgør en væsentlig belastning af både 



klimaet i byggeprocessen og CO2 udledning ifm. med fremstilling af nye materialer, herunder især 
betonmoduler. Samtidig udledes betydelige mængder CO2 ved nedrivning og genanvendelse af 
beton. Analyser viser, at der er betydelig både klimamæssig og økonomisk gevinst ved at lade 
eksisterende bygninger stå og renovere dem. Det kan altid betale sig.  
 
Dette forslag imødekommer derved en ansvarlig økonomisk og klimamæssig politik med 
væsentlige bidrag til følgende verdensmål som en del af Egedals erklærede politik. Bidragene er 
især til nr. 7 (bæredygtig energi), nr. 8 (anstændige arbejdspladser og økonomisk vækst), nr. 11 
(bæredygtige byer og lokalsamfund), nr. 12 (ansvarlig forbrug-og produktion) samt nr. 13 
(klimaindsats).  
 
Endelig forventer forslagene at bidrage betydeligt til den lokale økonomi for Egedal kommune, 
idet store dele af renoveringsarbejdet kan udføres af lokale håndværkere og opdeles i mindre 
entrepriser, som giver muligheder for de lokale at være med i udbud eller helt gå under 
udbudsgrænserne for delopgaver. Samtidig giver forslagene muligheder for, at vi kan vinde fuldt 
udbytte af filosofien bag multifunktionelle kvadratmeter, idet vi kan genanvende eksisterende 
kvadratmeter til nye formål og midlertidigt indrette dagtilbud i nuværende skolelokaler, som 
efterfølgende kan forandres til skoleformål. Denne fleksibilitet kan indtænkes i renoveringen og 
således imødekomme fremtidige behov for multifunktionel anvendelse af kommunale 
kvadratmeter.  
 
Forslaget burde ifølge vores overslag, indhentede tilbud og beregninger spare kommunen og 
derved Egedals borgere for udgifter for flere 100 mio kr. Denne besparelse indeholder ikke en evt. 
klimamæssig besparelse for nationale bidrag til regeringens målsætning om nedbringelse af vores 
CO2 udledning med 70%.  
 
Besparelsen ville alene give Egedals byråd muligheder for eksempelvis opførelse af ny skole og 
dagtilbud i Kildedal Nord, totalrenovering af Lærkeskolen samt opførelse af ny sportshal.  
 
Der er ikke budgetmæssige forskydninger eller udgifter forbundet med forslaget, da arbejdet bør 
kunne udarbejdes inden for den almindelige ramme for vores administrationsudgifter. 
 
 
 

       
 
 
*DNGB miljøcertificering er en byggestandard, der tilgodeser anvendelse af bæredygtige materialer herunder FSC certificeret træ 
og genbrugsmaterialer op imod sociale og økonomiske hensyn.  


