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CEI
CENTER FOR EJENDOM OG INTERN SERVICE

• Forsikringsudbud 

• Service af ventilationsanlæg 

• Vagttjenester 

• Vinduespolering 

• Service for ventilationsanlæg 

• Gasservice 

• Rammeaftale på rådgivning om statik og brand-
sikkerhed

• Årligt lovpligtigt service på Brandmateriel

• Indkøb af systemlåsedele og service af låsesyste-
mer generelt

• Installation og service af TV-overvågning  
(kamera opsætning)

• Service og drift af TV-overvågning management 
platform (vores Milestone optagesystem)

• Service af dørautomatikker

• Service og installation af adgangskontrol døre

• Service og installation af tyverialarmer 

• Serviceaftaler på ”hejseanlæg” (skolescener etc.) 
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CAS
CENTER FOR ADMINISTRATIV SERVICE

• Kapitalforvaltning

• Indkøbsanalysesystem - markedsafdækning

• Tele og data (50.48 SKI Forpligtende)

• Møbler (50.30 SKI Forpligtende)

• Kontorartikler, (50.55 SKI Forpligtende)

• Tablets, (50.43 SKI Forpligtende)

CMS
CENTER FOR MYNDIGHED OG SOCIAL 
SERVICE 

• Ledsagerordning

CBK
CENTER FOR BY, KULTUR OG BORGER-
SERVICE

• Tidsskrifter (50.04 SKI Forpligtende)
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CTM
CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ 

Rådgiveropgaver:

• Udbuds- og tilsynsopgave
– Egedal Stationsområde

• Assistance til udbud af udviklingsaftale
– Kildedal Syd

Anlægsopgaver:

• Egedal Station ifm. Egedal By Syd
– mindre trafikforanstaltninger

• Egedal By Syd – aktivitetspladser

• Rekreativ sti i Smørum Vest.

• Anlæg af trafiksikkerhedsforanstaltninger

Større anlægsopgave:

• Egedal Stationsområde: Etape 1 fase 2
– færdiggørelse af yderligere sivegader, bygade
over evt. del af kvartersgade

• Egedal Stationsområde: Etape 2
– signalanlæg ved Dam Holme, BG03/06, fortov
mm. Dam Holme.

• Diverse teknisk rådgivning vedr. planlægning og
projektering af nye byudviklingsområder (trafikvur-
dering, støjvurdering, jordhåndtering, vejbelys-
ning, udbud, byggeledelse og tilsyn, besigtigelser
ift. udbygningsaftaler etc.
Anlæg af grønne områder – Egedal By Syd

Vandløb og vandplanprojekter:

• Rådgivning vedr. vandløbsprojekter. Herunder
hydrologiske redegørelser, modellering af vandløb
og konsekvenskortlægning

• Mindre entreprenøropgaver, som opgravning af vand-
løbsbund, fjernelse af spærringer og restaurering

• Badevandanalyser i Buresø (kræver akkrediteret
laboratorium)

• Undersøgelser af rørlagte vandløb, eks. opgrav-
ning, spuling og kameraundersøgelse

• Tilstandsundersøgelse af vandløb. DVFI, fisk mm.

• Vandløbsopmåling

Materielgården:

• Vintertjeneste

• Vejsalt

• Vejfejning

• Bortkørsel af vejfej

Natur:

• Rydninger af træer, buske og krat i forbindelse
med naturpleje

• Opsætning af hegn til naturpleje

• Vedligehold af naturstier (udlægning af grus),
samt rydning af krat og træer

• Indkøb af hegnsmaterialer

Grundvand/vandforsyning:
Konsulentbistand/rådgivning til løsning af opgaver i 
henhold til vandforsyningsloven: planer, tilladelser, 
grundvandsfaglige vurderinger.

Affald:

• Indsamling af dagrenovation

• Yderligere udbud på affaldsområdet

• Kommunikation, foldere og klistermærker

• Uddeling af materiale (foldere m.v.) til borgerne

• Eventuel opsætning af affaldsmateriel

• Indkøb af affaldsmateriel

• Etablering af standpladser/affaldsskur

• Slamsugning af drænrør

• Monitering og årsrapportering – gamle depoter

• Rådgivningsydelser

• Belægning (afvanding) på Ølstykke genbrugsstation

Trafik og Miljø:

• Rottebekæmpelse

• Udbud af rammeaftale for anlægsopgaver med
asfaltbelægning

• En række mindre vejanlægsopgaver af trafikal
karakter

• Brorenovering

• Renovering af vejbelysning
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CAY
CENTER FOR ARBEJDSMARKED OG  
YDELSE

• Aktive tilbud til ledige og sygemeldte borgerne

CSD
CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD

• Visiteret kørsel (Gennem Movia), CSD/CSO 

• Hobbyartikler

• Inde - og udelegetøj

• Sportsudstyr

• Fødevarer, nethandel (50.91 SKI Forpligtende)

CSO
CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG 

• Kompressionshjælpemidler (markedsafdækning)

• Kropsbårne hjælpemidler (markedsafdækning)

• Høretekniske Hjælpemidler (markedsafdækning)

• Høreapparater (markedsafdækning)

• Vask og leje af linned

• Tøjvask for visiterede hjemmeboende borgere

• Genbrugshjælpemidler  
(pulje 2, 50.99 SKI Forpligtende)
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Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Egedal Kommunes Erhvervsteam
Jane Mortensen: 7259 6259
Thomas Birger Hansen: 7259 7207

erhverv@egekom.dk 

egedalkommune.dk/erhverv

https://www.egedalkommune.dk/erhverv



