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Vurdering af beslutningsgrundlag for 
skolelukninger 
 

Baggrund 
I oktober 2018 besluttede et flertal i Egedal Kommunes Byråd at lukke skolerne 
Toftehøjskolen og Søagerskolen. Nu har to af kommunens borgere i et brev til Egedal 
Kommunes Byråd (herefter benævnt ”borgerhenvendelsen”) påpeget, at der forekommer 
fejl og mangler i det beslutningsgrundlag, der førte til beslutningen om skolelukningerne.  
 
Egedal Kommune har bedt PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab (”PwC” eller ”vi”) om at foretage en ekstern objektiv og neutral 
vurdering af borgerhenvendelsen samt grundlaget for beslutningen i byrådet i oktober 
2018 om lukning af skolerne Toftehøjskolen og Søagerskolen, med henblik på at vurdere 
om der forekommer fejl i det materiale, som ligger til grund for byrådets beslutning i 
2018. 
 
Ifølge indgået aftalebrev af 17. februar 2021 er rapporteringen af opgaven beskrevet 
således: 

”I et afsluttende notat vil vi redegøre for gennemgangens metode, fund og 
konklusioner. 
Notatet vil indeholde: 

• Gennemgang af baggrundsmateriale til sagsfremstilling for 
administrationens indstilling til byrådet i oktober 2018 om lukning af Toftehøj- 
henholdsvis Søagerskolen i forhold til sagsfremstilling med bilag og med 
konklusioner om eventuelle fejl 

• Vurdering af det åbne brevs tal og konklusioner i forhold til 
beslutningsgrundlag for byrådets beslutning i oktober 2018.  

 
Vi vil i forbindelse med afleveringen af redegørelsen forelægge denne for 
byrådet og vil i den forbindelse være til rådighed for spørgsmål fra byrådet i 
Egedal Kommune.” 

  
 

Metode – tilgang til analysen 
Vi har gennemgået det materiale, som Egedal Kommune har stillet til rådighed for os i 
relation til beslutningen om at lukke Toftehøjskolen og Søagerskolen. 
 
Konkret betyder det, at følgende materiale (dokumentation og bilag) er gennemgået: 
  

1. Politisk sagsfremstilling: ”Lukning af skoleafdelinger i hhv. distrikt Smørum og 
distrikt Ølstykke – beslutning” 

2. Bilag 1: Lukning af afdeling i Smørum skoledistrikt 
3. Bilag 2: Lukning af afdeling i Ølstykke skoledistrikt 
4. Brev til Byrådet i Egedal Kommune  
5. Nøgletalsberegning - Helhedsrenoveringer af skoler - Vedligeholdelsesefterslæb 

fra 2018 
6. Rapport fra Brøndum og Fliess: ”Læringsfællesskaber og multifunktionel 

anvendelse af kvadratmeter” 
7. Rapport fra Dansk Energi Management og Esbensen: ”Screeningsrapport for 

Toftehøjskolen” 
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8. Rapport fra Dansk Energi Management og Esbensen: ”Screeningsrapport for 
Hampelandskolen” 

9. Liste med vedligeholdelsesprojekter på driften i 2016-2018 for Hampelandskolen 
henholdsvis Toftehøjskolen 

10. Liste med anlægsprojekter i 2016-2018 for Hampelandskolen henholdsvis 
Toftehøjskolen 

11. Godkendelse af udviklingsplan og igangsættelse af lokalplanarbejdet for 
Søagerskolegrunden – beslutning 

12. Godkendelse af indgåelse af udviklingsaftale om Toftehøjskolegrunden – 
beslutning 

13. Budgetramme til omplacering af Ølstykke Skytteforening – beslutning  
14. Scenarier for omplacering af Ølstykke Skytteforening 
15. Erstatningsanlæg for LKV-Toftehøjskolen 
16. Egedal Fjernvarme Strategiplan 2019 – 2030. 

 
I forbindelse med gennemgangen har PwC talt med relevante nøglepersoner i Egedal 
Kommune: Direktør Sune Schou, Centerchef Mette Mylin og fagperson Nicklas 
Harrestrup om opgørelse af kvm, konklusioner i rapporten om læringsmiljø, kommunens 
registreringer for bygningers vedligeholdelse, fjernvarmeanlægget placeret på 
Toftehøjskolens grund og flytning af Skytteforeningen. 
 
Derudover har vi indhentet yderligere dokumentation fra åbne dagsordenpunkter og -
referater fra byrådsmøder i Egedal Kommune.  
 

Rapportens opbygning 
Vi er blevet anmodet om at foretage en gennemgang af beslutningsgrundlaget for den 
politiske beslutning i efteråret 2018 og vurdere de enkelte punkter i borgerhenvendelsen.  
 
Rapporten er opbygget således, at denne opgave besvares så fyldestgørende som 
muligt, hvor vi indledningsvis behandler det fremsatte beslutningsgrundlag for den 
politiske beslutning. Herefter vurderes borgerhenvendelsen punkt for punkt. 
 
Rapporten er bygget op på følgende måde: 

• Vurdering af sagsfremstillingen 

• Vurdering af anførte forhold i borgerhenvendelsen til Egedal Kommunes byråd 

o Prissætning på byggeretter 

o Fejl i anvendte arealer 

o Vedligeholdelsesmæssig standard 

o Forhold omkring læringsmiljø 

o Fjernvarmeanlæg 

o Flytning af Skytteforeningen 

• Konklusion 

 

Vurdering af sagsfremstillingen  
I nærværende afsnit gennemgår vi det beslutningsgrundlag for lukning af de to skoler 
Toftehøjskolen og Søagerskolen, som politikerne fik stillet til rådighed i oktober 2018. Vi 
har i det gennemgåede materiale identificeret nogle konkrete fejl i beslutningsgrundlaget: 
 
Toftehøjskolen er i Egedal Kommunes FM3-system (system til håndtering af facility 
management) registreret med 12.500 kvadratmeter. Dette areal stemmer ikke overens 
med hverken BBR eller det antal kvadratmeter, der er registreret i kommunens system, 
Dalux. Det korrekte tal vurderes til 10.326 kvadratmeter. 
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Tallene i tabel 2 i ”Bilag 2: Lukning af afdeling i Ølstykke skoledistrikt” er derfor 
fejlbehæftede for så vidt gælder Toftehøjskolen, da en samlet vedligeholdelsesudgift på 
57.187.500 kr. er beregnet efter de fejlagtigt anførte 12.500 kvadratmeter til en 
vedligeholdelsesudgift 4.575 kr. pr. kvadratmeter (12.500 x 4.575 = 57.187.500 kr.). 
Efterfølgende er tallet for den samlede vedligeholdelsesudgift blevet taget ud af sin 
oprindelige sammenhæng og fordelt på det korrekt opgjorte areal på 10.326 
kvadratmeter (57.187.500/10.326 = 5.539 kr./kvadratmeter). Hermed bliver udgiften pr. 
kvadratmeter fejlbehæftet.  
 
Det er naturligvis kritisabelt, at en sådan omberegning bruges til at argumentere for at 
der er et større vedligeholdelsesefterslæb på Toftehøjskolen, idet de anførte 5.539 
kr./kvadratmeter naturligvis er højere end de 4.575 kr./kvadratmeter.  
 
Når det så er sagt, vil konsekvensen af denne fejlregning kunne indkapsles til ca. 10 mio. 
kr. Og hvis man havde korrigeret herfor, ville det betyde, at det definerede efterslæb ville 
have været på niveau med Hampelandsskolen, men altså ikke signifikant under. 
 
En svaghed i sagsfremstillingen relaterer sig til argumenterne om skolernes egnethed i 
forhold til at skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer. Her gengiver 
administrationen vurderinger om læringsmiljøet, som ikke er dokumenteret i rapporten 
”Læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmeter” udarbejdet af 
Brøndum og Fliess.  
 
I rapporten fremgår der ikke konkrete vurderinger af de enkelte bygningers egnethed i 
forhold til at skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer. Det nævnes dog, at man i 
forbindelse med udarbejdelsen af rapporten blandt andet har forholdt sig til 
skolebygningernes funktionalitet: ”Det vurderes i hvert enkelt scenarie, hvordan 
skolernes kvadratmeter understøtter skolernes kerneydelser gennem kvadratmeternes 
funktionalitet”. Konklusionerne af disse vurderinger dokumenteres ikke i rapporten. Det 
må formodes, at konklusionerne udspringer af arbejdet med analysen, herunder den 
afholdte workshop d. 28. maj 2018 med deltagelse af skolebestyrelse, organisationer og 
politikere. 
 
Vi har ikke ved vores gennemgang af sagsfremstillingen fundet andre forhold, der bør 
adresseres. 
  
 

Vurdering af anførte forhold i borgerhenvendelse til Egedal 
Kommunes Byråd  
I efterfølgende afsnit vil vi gennemgå de anbringelser, som fremgår af den modtagne 
borgerhenvendelse til Egedal Kommunes byråd  
 
Prissætning på byggeretter 
I borgerhenvendelsen anføres det, at Toftehøjskole-grunden udbydes til en pris på 2.500 
kr. pr. byggeret/kvm, hvilket giver en salgspris for 19.000 kvm på 47,5 mio. kr. Det 
fremgår af borgerhenvendelsen, at ”… det til trods for at udviklingsselskabet har sagt, at 
de kan gå op til (vores fremhævning) 3.000 kr. pr. byggeret m2. Med en forventet 
byggeret på ca. 19.000 m2, giver dette en salgspris på 47,5 mio. kr. Egedal kommune 
risikerer altså at sige nej til 9,5 mio. kr.” (forskellen på 500 kr. for 19.000 kvm). 
 
Det anføres dog, at man er klar over, at det anførte tab er sat i forhold til en højere 
udbudspris, og altså derfor er et teoretisk beløb. 
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Det er vores erfaring, at værdien af byggeretter ofte er et forhold, som udbyder af 
byggeretten - og helt udenforstående borgere har modsatrettede holdninger til. 
Problemstillingen i forhold til prissætningen er, at der ikke findes et perfekt marked, hvor 
man kan finde en tilsvarende vare at sammenligne med. Prisen på, hvad en køber af en 
byggeret vil være villig til at betale, afhænger af en lang række andre faktorer: Hvilke 
omkostninger, der skal investeres i området til nedrivning af eksisterende bygninger, 
oprensning til andre formål, udbudte projekter i nabokommuner etc. Det vil også have en 
indflydelse på prisen, hvor hurtigt man som sælger ønsker at have ”varen” på lager, i 
stedet for at der hurtigere kan skabes aktivitet i området.  
 
Der er således ikke nødvendigvis tale om, at Egedal Kommune ”siger nej” til 9½ mio. kr. 
 
Fejl i anvendte arealer 
I borgerhenvendelsen beskæftiger man sig med omregningen af arealerne som følge af 
forskelle mellem BBR og de registrerede oplysninger i Egedal Kommunes 
vedligeholdelsessystem, hvorved der opstår en fejl i udgifterne til at imødegå 
vedligeholdelsesefterslæbet.  
 
Det er korrekt, at denne omberegning medførte, at udgiften for Toftehøjskolen blev 
fejlbehæftet, og derved blev efterslæbet opgjort til 57,2 mio. kr., hvor det rettelig skulle 
have været 47,2 mio. kr. Hampelandskolen opgøres til 43,6 mio. kr., hvor udgiften burde 
have været opgjort til 47,4 mio. kr. (i borgerhenvendelsen er der fejl i udregningen for 
Hampelandskolen i tabellen i afsnittet ”Vedligeholdelsesefterslæb – fejl i kommunens 
egne beregninger”, idet borgerhenvendelsen anvender 10.631 kvm, hvor det korrekte tal 
er 10.361 kvm). 
 
Vi har allerede udtalt kritik af kommunens fejl i sagsarbejdet. Men, som vi også har 
anført, kan fejlen trods alt indsnævres til forskellen mellem et opgivet 
vedligeholdelsesefterslæb på 57,2 mio. kr. som følge af omberegningen mod det 
korrekte niveau på 47,2 mio. kr.; altså 10 mio. kr. Og konsekvensen af denne korrektion 
betyder ikke, at Toftehøjskolen bliver markant billigere end Hampelandsskolen. 
 
Vedligeholdelsesmæssig standard 
I dokumentet ”Nøgletalsberegning - Helhedsrenoveringer af skoler - 
Vedligeholdelsesefterslæb fra 2018” findes en oversigt over skolebygningernes konkrete 
kendte vedligeholdelsesbehov. Vi har gengivet oplysninger for perioden 2019-2023 i 
nedenstående tabel. 
 
Tabel 1: Oversigt over det kritiske vedligeholdelsesefterslæb 
(Træk fra FM3 den 9. maj 2018)  
Kritisk 
vedligeholdelsesefterslæb 
i perioden 2019-2023 2019-2020 2021-2023 I alt 

Toftehøjskolen 2.440.000 kr. 11.460.000 kr. 13.900.000 kr. 

Hampelandskolen 6.223.000 kr. 1.060.000 kr. 7.283.000 kr. 

 
Af tabellen fremgår det, at det kritiske vedligeholdelsesefterslæb i perioden 2019-2023 er 
vurderet til at være markant større for Toftehøjskolen end for Hampelandskolen.  
 
I borgerhenvendelsen påpeges, at der i 2016 er udarbejdet 2 screeningsrapporter fra 
Dansk Energi Management og Esbensen A/S. Disse lægger borgerne til grund for at 
opgøre vedligeholdelsesefterslæbet.  
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Det er korrekt at der er udarbejdet disse screeningsrapporter i 2016 for henholdsvis 
Toftehøjskolen og Hampelandskolen. Vi har gennemgået rapporterne. Rapporterne 
anvendes i borgerhenvendelsen som argumentation om at vedligeholdelsesefterslæbet 
skulle være større på Hampelandskolen i forhold til Toftehøjskolen. 
 
I borgerhenvendelsen citeres fx således fra de 2 rapporter: 
 

”Hampelandskolen ”Skolens varmeforbrug ligger ca. 19% over 
gennemsnittet for tilsvarende bygninger. Det forholdsvist høje forbrug 
vurderes at skyldes dels at ejendommene er utætte, dels at 
varmeanlæggene ikke fungerer optimalt. Skolens elforbrug (inkl. el-
produktionen fra solcellerne) ligger ca. 100% over gennemsnittet for skoler 
(ELO nøgletal). Det høje forbrug kan til dels forklares af bygningernes lange 
driftstid kombineret med at belysningen hovedsageligt er af ældre dato, samt 
at der er to el-opvarmede pavilloner. Elforbruget bør analyseres nærmere for 
at afdække eventuelle andre årsager til det høje forbrug.”  

 
”Toftehøjskolen: ”Skolens varmeforbrug pr. m2 ligger meget tæt på 
gennemsnitstal for bygninger til undervisning, forskning o.l. Elforbruget 
ligger ca. 18% over ELO-nøgletal for skolers elforbrug.” 

 
De 2 citater er isoleret set korrekte. Og der anvendes i disse rapporter en terminologi om 
vedligeholdelsesefterslæb. Dette går dog på teknisk- og energimæssige forhold og det er 
derfor ikke rimeligt at anvende disse rapporter - der er udarbejdet med henblik på at 
kunne vurdere den energimæssige status på ejendommene - til at udstrække 
enkeltstående citater i disse rapporter som en underbygning af bygningernes samlede 
vedligeholdelsesmæssige niveau sat over for hinanden. Det er de 2 screeningsrapporter 
ikke beregnet til, hvorfor det er forkert at udstrække dem til at indkalkulere behovet for 
nye gulve, renovering af toiletfacilitere, maling, el-installationer etc som overhovedet ikke 
behandles i disse rapporter. 
 
Sluttelig vil vi henlede opmærksomheden på at Toftehøjskolen indplaceres i den lavere 
energiklasse ”E” og Hampelandsskolen i energiklasse ”D”. 
 
 
Forhold omkring læringsmiljø 
I borgerhenvendelsen stilles der spørgsmålstegn ved hvilken opgave Brøndum & Fliess 
egentligt var stillet, samt hvilken tilgangsvinkel de havde til deres konklusion. I brevet 
hedder det således: ”Det lader til, at den opgave som Brøndum & Fliess har fået, var 
alene at finde penge til at lave kreative læringsmiljøer og ikke til at vurdere skolernes 
potentiale.” 
 
I afsnit 1 til rapporten fra Brøndum & Fliess hedder det:  
 

”Denne analyse er blevet til via et ønske om at se på mulighederne for at 
anvende de fysiske rammer på andre måder, som understøtter bæredygtige og 
multifunktionelle læringsfællesskaber på skolerne. Skolens fysiske rammer skal 
således ses i sammenhæng med Egedal Kommunes mål om at øge elevernes 
læring, trivsel samt udvikling og dannelse. Der tages derfor udgangspunkt i, at 
skolernes fysiske rammer skal understøtte, at alle børn kan blive så dygtige, som 
de kan.” 
 

Desuden hedder det om det formelle grundlag for Brøndum & Fliess’ analyse:  
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”Grundlaget for analysen er rapporten ”Skoleanalyse i Egedal Kommune” fra 
september 2012, udarbejdet af Brøndum & Fliess samt input fra interviews og 
workshop med skolebestyrelser, organisationer og politikere afholdt 28. maj 
2018”.  

 
Af kommissoriet for analysen fremgår bl.a., at analysen skal undersøge hvilke 
geografiske områder, det giver mest mening at arbejde videre med, samt at det 
forventes, at der i distrikterne vil blive arbejdet med en kombination af mindre 
landsbyskoler og større skoler. Målet med analysen er således at danne udgangspunkt 
for en politisk beslutning om hvilke scenarier, der skal arbejdes videre med, set i forhold 
til den fremtidige skoleorganisering, samt angive mulige funktioner skolerne fremadrettet 
skal rumme. 
   
På den baggrund har analysen undersøgt ”hvordan skolernes driftsøkonomi kan 
effektiviseres, set i sammenhæng med at understøtte en positiv faglige udvikling af 
skolerne”. Analysen fokuserer på følgende:  
 

• Faglige og økonomiske konsekvenser af ny organisering af skolerne med fokus 
på antal matrikler og afdelinger 

• Mulighed for en øget dobbeltanvendelse af lokaler til bl.a. fritidsbrugere, 
biblioteker og klubber 

• Sammentænkning af lokaleanvendelse i dagtilbud, SFO’er, klubber og skoler. I 
sammentænkningen af klubber og skoler er det forudsat, at klubberne bevares 
som selvstændige organisatoriske enheder 

• Øget anvendelse af eksisterende lokaler i skolerne, herunder skolernes 
faglokaler 

• Mulighed for opdeling i indskolings-/mellemtrinsafdelinger og 
udskolingsafdelinger  

 
Analysen opstiller på disse præmisser to scenarier for Ølstykke-området: 
 

1. Scenarie, hvor der sker investering i nye læringsmiljøer på færre kvadratmeter. 
Scenariet indebærer, at skoledrift videreføres på Hampelandsskolen og på 
Maglehøjskolen, mens skoledriften på Toftehøjskolen indstilles 

2. Scenarie, hvor der investeres i nye læringsmiljøer gennem basis- og 
udskolingsskoler. Scenariet indebærer, at der drives basisspor (0.-6. klasse) på 
Hampelandsskolen, Maglehøjskolen og Toftehøjskolen og udskolingsspor (7.-9. 
klasse) på Hampelandskolen og på Maglehøjskolen. 

 
Scenarierne er udviklet på en workshop med skolebestyrelser, organisationer og 
politikere afholdt den 28. maj 2018, hvor også andre scenarier var under drøftelse. 
 
Det er PwC’s vurdering, at denne måde at løse opgaven på ligger inden for de rammer, 
som kommissoriet udstikker. 
 
Brøndum & Fliess’ rapport med i alt 8 scenarier – herunder to vedrørende Ølstykke-
området – forelå den 18. august 2018. Byrådet vedtager den 10. oktober 2018 et 
budgetforlig hvoraf det fremgår, at: ”Etableringen af kreative læringsmiljøer gennemføres 
over en årrække. Der frigøres økonomisk råderum hertil blandt andet ved på længere 
sigt at lukke en afdeling i Distrikt Smørum og en afdeling i Distrikt Ølstykke.” 
 
På denne baggrund udgør Scenarie 1 for Ølstykke området i Brøndum & Fliess’ rapport 
det legitime grundlag for forvaltningens indstilling til den politiske behandling i udvalg og 
byråd. 



 
 

7 af 9 

 
Fjernvarmeanlæg 
I borgenhenvendelsen beskæftiger man sig med det nødvendige investeringsbehov som 
påføres borgerne i Egedal Kommune som en konsekvens af lukningen af 
Toftegårdsskolen. Det anføres således:  
 

””….. er det dog ikke et problem at lukke skolen, da varmen sagtens kan 
afsættes til andre forbrugere i nærområdet”. Der er således intet der i 2018 
eller i 2020 der indikerer, at fjernvarmeanlægget er udtjent og skal flyttes – 
tværtimod.  
Efterfølgende laver det valgte udviklingsselskab planer, der ikke omfatter et 
fjernvarmeanlæg, samtidig med at Egedal Fjernvarme går i gang med at finde 
alternativ placering. Man må derfor formode, at det er med politikernes 
forventede efterbevilling, at der ikke længere er planer om at bevare 
fjernvarmeanlægget på Toftehøjskolegrunden.  
Et nyt anlæg (der er 50 % større end det der blev projekteret for enden af 
Udlejrevej) koster 110-130 mio. at bygge. Så et lavt estimat er derfor at 
anlægget i Ølstykke som minimum vil løbe op i 75-90 mio.” 

 
Vi har i den forbindelse gennemgået ”Strategiplan 2019 – 2030” fra Egedal Fjernvarme. 
Vi må medgive borgerhenvendelsen så langt, at der ikke i 2018 og 2020 er forhold, der 
indikerer at fjernvarmeanlægget er decideret udtjent.  
 
På byrådets møde den 26. februar 2020 blev ”Strategisk Klima- og Energiplan for Egedal 
Kommune” vedtaget. Heri fremgår det på side 4, at Egedal Kommune vil have fossilfri 
fjernvarme fra 2025. 
 
I strategiplanen anfører Egedal Fjernvarme at nødvendige tiltag for produktionen skal 
iværksættes for at opnå en reduktion i CO2: 
 

”På byrådsmødet i februar 2020 vedtoges Klima- og Energiplanen, som 
anfører en lang række ganske ambitiøse tiltag mhp. at reducere CO2-
udslippet, herunder at de i kommunen beliggende 3 Fjernvarmeværker alle 
overgår til fossilfri brændsler senest i 2025. Denne ambition er ikke udmøntet i 
konkreter, idet der ikke er gennemført forhandlinger på området.  
 
I korte træk vil det i praksis betyde, at Stengårdsskolen og Toftehøjskolen skal 
nedlægges i deres nuværende konfiguration som naturgas-baserede 
fjernvarmeenheder, og at selskabets 3 naturgasbaserede elværker ligeså skal 
ophøre med at producere el.” 

 
Og det fremgår videre i Egedal Fjernvarmes strategiplan om produktionen på de 
eksisterende anlæg, herunder anlægget på Toftehøjskolen: 
 

”Klimaforandringer, den lange og varme sommer i 2018 samt nedbørsfattigheden 
ind i 2019 har givet store udfordringer for el-produktionen i Europa.  
I Tyskland og Frankrig har forhøjede vandtemperaturer i floderne resulteret i 
køleproblemer på atomkraftværkerne, og manglende regn i Norge og Sverige 
resulterede i manglende vand i vandreservoirerne, hvilket dog har ændret sig 
markant i 2. halvår 2019, hvor hydro-balancen er gået i plus. Begge forhold har 
medført, at el-produktionen på Egedal Fjernvarmes 3 gasmotordrevne el-
generatorer (placeret ved Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen) 
tilsammen har været lige så stor i 2019 som 2016-2018 tilsammen. Det er næppe 
den rigtige vej at gå med el-produktionen, idet gassen unægteligt er en stor 
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bidragyder til CO2-forureningen, men omvendt var der knaphed på el-
produktionskapacitet, så vi kørte.” 

 
Der vil som en konsekvens af, at der skal omstilles til fossilfri brændsel allerede fra 2025, 
naturligt være et behov for investeringer i denne omstilling. Det er bare ikke korrekt, når 
der i borgerhenvendelsen sættes et lighedstegn mellem lukningen af Toftehøjskolen og 
behovet for investering i en miljøomstilling. 
 
Flytning af Skytteforeningen 
Ifølge borgerhenvendelsen vil det koste 8 mio. kr. at flytte Skytteforeningen i forhold til de 
lokaliteter denne forening har på Toftehøjskolen. 
 
Dette er ikke korrekt. Vi henviser til beslutning fra byrådets møde den 24. februar 2021, 
hvori der blandt flere scenarier blev vedtaget at bevillige 4 mio. kr. til flytningen af 
Skytteforeningen til andre faciliteter i tilknytning til Ølstykkehallen. Af beslutningen 
noterer vi, at der skal afsøges muligheder for medfinansiering hos Lokale- og 
Anlægsfonden, således at et tilskud fra denne fond direkte medgår til nedbringelse af 
udgiften for Egedal Kommune. 
 
 
Konklusion 
Vi har gennemgået det materiale, som Egedal Kommune har anmodet os om at vurdere, 
og som ligger til grund for beslutningen om at lukke Toftehøjskolen og Søagerskolen, 
med henblik på at afgive vores vurdering af beslutningsgrundlaget. 
 
Som vi har beskrevet ovenfor, er det naturligvis kritisabelt, at der forekommer fejl i 
sagsfremstillingen, og at der er tale om banal omberegning. Når det så er sagt, så kan 
fejlen indkapsles til 10 mio. kr., hvilket ikke ville have bragt Toftehøjskolen i en signifikant 
billigere niveau end Hampelandsskolen total set. Vurderet på det kritiske 
vedligeholdelsesefterslæb i perioden 2019-2023 ville Toftehøjskolen stadig være dyrere 
end Hampelandskolen.  
 
Omkring de enkelte anbringelser i borgerhenvendelsen har vi følgende sammenfatning: 

• Man kan ikke konkludere, at Egedal Kommune nødvendigvis går glip af 9½ mio. 
kr., fordi prisen ikke er ansat til det absolut højeste niveau. Vi har anført, at der 
skal en række andre parametre ind i sådanne overvejelser, som 
borgerhenvendelsen ikke tager højde for. 

• Der tages udarbejdede energiscreeninger som udtryk for 
vedligeholdelsesstandarden på de omtalte skoler. De omtalte rapporter 
beskæftiger sig alene med tekniske installationer til varmeregulering og 
bygningsmæssige forhold, der knytter sig til energiforbrug. Man kan ikke med 
rimelighed anvende disse på andre forhold, der er relevante, når der ses på den 
samlede vedligeholdelsesstand – alene af den grund at disse rapporter ikke 
beskæftiger sig hermed. 

• Der anfægtes på hvilket grundlag, der vurderes på forhold omkring 
læringsmiljøer på og i de berørte skoler. Egedal Kommune har fået udarbejdet 
grundige rapporter, der står ovenpå beslutninger helt tilbage fra 2012, og hvor 
der er arbejdet med inddragelse af en række interessenter. Indstillingen står på 
et af de anførte scenarier, hvorved vi anser legitimiteten som værende opfyldt 

• Egedal Kommune har truffet en legitim strategisk beslutning om, at man fra 2025 
ikke længere vil anvende fossilt brændsel. Det er derfor ikke rimeligt, at man 
sammenkobler udgifter til en energiomstilling som en omkostning, der skyldes 
beslutning om at lukke Toftehøjskolen.  
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• Flytning af Skytteforening anføres i henvendelsen til byrådet at ville koste op 
mod 8 mio. kr. Byrådet har netop vedtaget en bevilling på 4 mio. kr. til denne 
forenings flytning til lokaliteter ved Ølstykkehallen.  

 
Vi har således ikke kunnet imødekomme de enkelte kritikpunkter i borgerhenvendelsen 
fordi der lægges nogle forudsætninger ind, som ikke holder, og der anvendes rapporter 
som ikke er udarbejdet til de formål, de anvendes.  
 
 
 
København, den 1. marts 2021 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
 
 
 
Henrik Petersen  Finn Gaarskjær 
partner   specialkonsulent 


