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I perioden 2. september - 1. oktober 2022 har det været muligt for 
offentligheden at indsende forslag og ideer til Planstrategi 2023.  
Vi modtog i alt 52 forslag og ideer. 

Forslagene spænder over ønsker til cykelstier, nye arealer til byudvik-
ling, udvikling af landsbyer og mere generelle ønsker om bedre adgang 
til naturen og varierede boligtyper og -former i de mindre bysamfund og 
landsbyerne. 

Alle forslag og ideer bliver gennemgået i nærværende hvidbog. På kortet 
nedenfor er markeret de forslag, som handler om et fysisk arealudlæg. 

 
Kort over forslag, der handler om et konkret fysisk område med 
nummeret på pågældende høringssvar.   
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1. Bedre adgang til naturen 
Afsender: Signe Hansen Blegmand 

Opsummering af høringssvar 
Der bør være bedre adgang til naturen, så det er muligt at bruge natu-
ren. 

Høringssvaret indeholder et konkret forslag om at etablere ruter rundt 
om Skenkelsø – gerne med forskellige længder og med broer over våd-
områder. 

Administrationens bemærkninger 
Forslaget er i tråd med Byrådets vision om hverdag og fællesskab i be-
vægelse, hvor der er fokus på at arbejde aktivt for, at flere bruger natu-
ren i hverdagen. 

Planstrategien sætter dog kun den overordnede retning for kommunens 
fremtidige udvikling og indeholder således ikke konkrete forslag til nye 
stier. 

Administrationen forslår, at der arbejdes videre med et fokus på aktivi-
tet og bevægelse i naturen i Planstrategi 2023. 

2. Flere vandreruter 
Afsender: Monique Jul Holm  

Opsummering af høringssvar 
Ønsker flere sammenhængende vandrestier/gå-ruter i kommunen, så 
det er muligt at tage korte og lange ture – og gerne rundture, så man 
ikke skal ud og hjem ad samme vej. 

Hvis der ikke er mulighed for/opbakning til at etablere flere stier, så vil 
det være godt med mere reklamering for de eksisterende stier, så infor-
mation om rutens længde og kort er let at få fat på. 

Administrationens bemærkninger 
Forslaget er i tråd med Byrådets vision om hverdag og fællesskab i be-
vægelse, hvor der er fokus på at arbejde aktivt for, at flere bruger natu-
ren i hverdagen. 

Administrationen forslår, at der arbejdes videre med et fokus på aktivi-
tet og bevægelse i naturen i Planstrategi 2023 
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3. Skaterbane i Slagslunde 
Afsender: Theo Schwartz 

Opsummering af høringssvar 
Der bør etableres en skaterbane på den gamle BMX bane bag skolen i 
Slagslunde for at skabe glæde for de unge i byen. Byen er blevet lidt ke-
delig efter, at alt det gode i Slagslunde er forsvundet. 

Administrationens bemærkninger 
Det er et fint forslag, som sætter fokus på, hvad der kan være med til at 
skabe levedygtige lokalsamfund og liv og aktivitet i de mindre bysam-
fund for forskellige aldersgrupper. 

Planstrategien sætter dog kun den overordnede retning for kommunens 
fremtidige udvikling og indeholder således ikke konkrete forslag til facili-
teter og anlæg. 

Administrationen forslår, at der i Planstrategi 2023 sættes fokus hvor-
dan forskellige aktiviteter, funktioner og faciliteter kan skabe fællesskab 
og sammenhold i lokalsamfundene. 

4. Danmarks Naturfredningsforening 
Afsender: Danmarks Naturfredningsforening 

Opsummering af høringssvar 
Foreningen har til hvert af de fire arbejdstemaer skrevet en indledende 
motivering suppleret af en liste med konkrete initiativer. Disse er: 

Natur i balance – vi beskytter og benytter 
• Skaffe mere plads til naturen - udlægge og frede arealer 
• Fremme giftfri og pesticid frie have, park- og landbrug 
• Fremme bedre beskyttelse af vores drikkevand ved f.eks. skov-

rejsning i indvindingsområder 
• Bringe vandmiljøer i god økologisk tilstand 
• Fremme bynær natur og fremme høj bevoksning, der kan agere 

klimaskærm i og uden for byerne 
• Etablere og understøtte økologiske spredningskorridorer med ud-

gangspunkt i grønt danmarkskort og fingerplanen 
• Styrke vores naturpleje og bekæmpe invasive arter 
• Fremme regenerativt landbrug og økologisk fødevareproduktion 

Aktiv grøn omstilling 
• Fremme alternative energi - solceller så vidt muligt på tage og 

bygninger 
• Fremme offentlig transport. Opfør skyggende og “grønne” p-huse 

ved vores S-togs stationer. 
• Nedbring Co2. Indsæt mindre fossilfri busser i driften, sluk lyset 

på vejene og indfør energisparetiltag i alle offentlige bygninger 
og institutioner. 
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• Tiltrække grønne virksomheder der kan inspirere og servicere vo-
res egne til omstillingen 

• Fremme regenerativt landbrug og økologisk fødevareproduktion 
• Opret ungdomsuddannelse “natur og bæredygtighedsskole” med 

henblik på at uddanne vores unge i fremtidens livsstil og bære-
dygtige samfund, fødevareproduktion og genanvendelse. 

• Lave skovrejsning og naturgenopretning 
• Fremme naturens egne klimaskærme og bynær natur med vand-

miljøer og bassiner i byerne til vanding og overlevelse for insek-
ter og fugle i fremtidens tørker og højere temperaturer. 

• Sikre mod skybrud og lave multifunktionelle grundvandsparker 
og forsinkelsesbassiner. 

• Plante og bevare gamle og skyggende træer. Træer på alle p-
pladser 

• Genforvildningsprojekter i udvalgte områder. 
• Fremme genanvendelse - gøre det nemmere for borgere at få 

genanvendt og restaureret 

Sammenhængende byer 
• Sæt farten ned på byudviklingen og stop for tilflytningen. Vi skal 

have balance først og forrest. 
• Naturlig fortætning i form af dobbelthuse eller ombygninger, i ly-

set af vi bliver flere og ældre. 
• Krav til bynære naturarealer og biodiversitet - sammenhængende 

arealer til økologiske korridorer (for hver udlagt kvm vi udvikler 
skal vi genforvilde 10) 

• Genforvildning, mere plads til naturen og større rekreative områ-
der udenfor og med korridor ind i alle større byområder. 

Stærk erhvervsudvikling 
• Omlægge landbrug til mere regenerativ og økologisk drift 
• Understøtte grøn turisme - fremme oplevelsesøkonomien 
• Tiltrække flere virksomheder til vores eksisterende erhvervsom-

råder, der arbejder med at omstille vores samfund i en grøn ret-
ning og kan servicere os lokalt med teknologi og knowhow 

• Styrke vores muligheder for at bevæge os rundt i kommunen 
uden bil, fremme offentlig transport og cykelstier. 

Administrationens bemærkninger 
Forslaget indeholder mange spændende forslag og ideer til initiativer, 
hvoraf mange er i tråd med Byrådet vision for Egedal Kommune. De for 
planstrategien relevante input vil indgå i det videre arbejde, og øvrige 
kan indgå i kommmunens arbejde med f.eks. DK2020 og videregivet til 
de relevante myndigheder inden for miljø området.  
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5. Klimatilpasning og blågrønne løsnin-
ger i de eksisterende byer 
Afsender: Foreningen Bevar Stenløse Å 

Opsummering af høringssvar 
Klimatilpasning bør bruges som løftestang til at forbedre og styrke de 
eksisterende bysamfund i Egedal til glæde for biodiversitet, sundhed, 
bykvalitet, mobilitet mv. 

Håndtering af regnvand kan være en anledning til at forskønne, udvikle 
og modernisere lokalsamfundene. Investeringer til håndtering af regn-
vand bør ikke bruges på gravearbejde og underjordiske rørledninger, 
men på lokal værdiskabelse. 

Der bør fokuseres på eksisterende bysamfund, herunder kortlægning af 
lokale potentialer, grønne strukturer, bevægelsesmønstere mv. Endvi-
dere bør der arbejdes for at styrke naturværdien i den eksisterende by-
natur og de bynære naturområder. 

Det kræver tid og økonomi at lave samskabende processer – både in-
ternt i kommunen og i samspil med lokale borgere, så er det vigtigt, at 
der er Planstrategi 2023 er en anerkendelse af, at udviklingen kræver 
mere tid i forvaltningerne. 

Forslaget indeholder konkrete betragtninger og forslag til indsatser i 
Stenløse-Ølstykke og omkring Stenløse Å samt links til inspiration. 

Administrationens bemærkninger 
Der er mange gode ideer i høringssvaret, som kommunen kan arbejde 
videre med og som kan endvidere indgå i arbejdet med en klimatilpas-
ningsplan. 

For nuværende kan klimatilpasningsprojekter for eksempel indgå i kom-
munens anlægsprojekter i såvel renovering eller ombygning af skoler, 
institutioner og ved renovering af sti, parkering og vejprojekter.  
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6. Vindmøllepark og fjernvarmeværk 
ved Kildedal Nord 
Afsender: Susan Laugesen 

Opsummering af høringssvar 
Der bør etableres vindmøller og fjernvarmeværk ved Kildedal. De fleste i 
Ganløse er på gas. 

Administrationens bemærkninger 
I forbindelse med Kommuneplan 2013 undersøgte vi mulighederne for 
at opstille store vindmøller, med det formål at udpege potentielle vind-
mølleområder. Undersøgelserne viste, at vindmøller kun kan etableres få 
steder på grund af afstandskrav og beskyttelsesinteresser, hvor de så vil 
have store konsekvenser for de landskabelige værdier. Der blev derfor 
ikke udpeget vindmølleområder i Egedal. 

I arbejdet med klimahandlingsplanen (DK2020) og Planstrategi 2023 er 
der fokus på den grønne omstilling. I den forbindelse kan det overvejes, 
om kortlægningen skal genbesøges med henblik på at se, om der kan 
findes egnede vindmølleområder. 

Egedal Kommune har påbegyndt arbejdet med at lave en varmeplan. I 
første omgang er der tale om en udbredelsesplan for fjernvarmen til 
borgere i gasforsynede områder, herunder Ganløse. Med en stor udbyg-
ning af fjernvarme følger også et øget behov for en bæredygtig varme-
produktion, hvilket der skal findes areal til i kommunen. 

7. Ring 5 og Transportkorridor 
Afsender: Ida Vedel Lange 
(medlem i styregruppen i foreningen Nej til Ring 5) 

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør planlægge ud fra den mulighed, at arealreservationen til 
Ring 5 og Transportkorridor fjernes, da der er et flertal i folketinget for 
fjerne arealreservationen. 

Administrationens bemærkninger 
Kommuner er pålagt at sikre arealreservationer fra Fingerplan 2019 i 
deres planlægning (kommuneplan), herunder at der ikke planlægger i 
strid med arealreservationerne. 

Administrationen er ikke bekendt med, at der er aktuelle planer om at 
fjerne arealreservationerne fra Fingerplan 2019. 

Administrationen finder det ikke hensigtsmæssigt eller muligt at plan-
lægge ud fra en forventning om, at arealreservationerne nedlægges. 
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8. Ring 5, udbygning af Lille Veksø og 
Grønt Danmarkskort 
Afsender: Christian Bjerre Nielsen 

Opsummering af høringssvar 
Ring 5 - Kommunen bør arbejde aktivt for at fjerne arealreservationen 
til Ring 5 (Transportkorridoren). Der er for den nordlige del betydelige 
naturværdier (Mølleådalen og Natura 2002). 
 
Vindmøller - Der bør ses på muligheden for at opsætte større vindmøller 
som bidrag til at komme i mål med klima- og energimålene. Husstands-
vindmøller (som er det eneste, der kan etableres i Egedal ud fra gæl-
dende planlægning) kan kun dække en enkelt ejendoms el-forbrug. 
 
Udbygning af Lille Veksø - Der bør ses på muligheden for at udbygge 
Lille Veksø i stedet for Veksø Syd. Området ligger tæt på Frederiks-
sundsvej og vil kunne rumme f.eks ældreboliger, som der er mangel på i 
Veksø og Egedal. 
 
Grønt Danmarkskort - Kommunen bør arbejde mere aktivt med Grønt 
Danmarkskort, så det bliver tydeligere for lodsejere, hvordan de kan bi-
drage til at styrke de grønne korridorer til gavn for naturen og biodiver-
siteten. 
 
Højresvingsbane ved Kildedal - Der bør etableres en højresvingsbane 
ved Kildedal i Ballerup Kommune. Mange bilister svinger til højre mod 
Kildedal Station og Tværvejen, hvor en højresvingsbane med sammen-
fletning ville lette afviklingen af trafikken. 

Administrationens bemærkninger 
Ring 5 - I Kommuneplan 2021 fremgår det, at kommunen vil arbejde 
for, at den nordlige del af Ring 5 bliver aflyst.  
 
Vindmøller - Se administrationen bemærkninger til høringssvar 7 på side 
7. 
 
Lille Veksø - Byudviklingen i Egedal tager udgangspunkt i stationsnær-
hedsprincippet, der handler om at sikre, at byudviklingen etableres sta-
tionsnært for at fremme den kollektive trafik. Veksø Syd ligger mere 
stationsnært end Lille Veksø, og administrationen finder det derfor mere 
hensigtsmæssigt at fastholde Veksø Syd til byudvikling. 
 
Grønt Danmarkskort - Forslaget er videregivet til kommunens naturaf-
deling. 

Højresvingsbane ved Kildedal - Frederikssundsvej og Tværvej er stats-
veje, hvor Vejdirektoratet er myndighed – ikke kommunen. 
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9. Perspektiver på sammenhæng mellem 
byerne 
Afsender: Lilian Friis-Andersen 

Opsummering af høringssvar 
Egedal består af mange små bysamfund, der alle ønsker gode tidssva-
rende forretninger, sportshaller, grønne områder, god offentlige trans-
port samt gode erhvervsmuligheder. 

Det er svært at se de forskellige bysamfund som en sammenhængende 
by, hvorfor man skal beholde samlingsstederne i de forskellige bysam-
fund. For at skabe sammenhæng kunne det f.eks. laves temauger eller 
arrangeres busture rundt i kommunen, så man kan besøge de forskel-
lige bysamfund. 

Der skal ikke bygges på hver en lille grøn plet, hvis der skal arbejdes for 
en natur i balance. 

Der bør fortsat bakkes op om de foreninger, som støtter og giver pensi-
onister muligheder for at udfolde sig fysisk som psykisk, så de kan klare 
sig selv bedst muligt og længst muligt. 

Administrationens bemærkninger 
Forslaget har fine ideer til, hvordan man kan arbejde med sammenhæng 
på tværs af kommunens forskellige bysamfund gennem temauger og 
busture. 

Samtidig peges der på, at det er vigtigt at have forskellige faciliteter lo-
kalt for at sikre levende lokalsamfund og vigtigheden af støtte op om-
kring aktivitet og bevægelse og bevaring af grønne områder i byerne. 

Perspektiverne kan indgå i det videre arbejde med fokusområderne i 
planstrategien. 
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10. Knardrup og Kildedal Nord 

 

Afsender: Knardrup Grundejer- og borgerforening 

Opsummering af høringssvar 
Knardrup er og bør også i fremtiden være omgivet af åbent land, så 
landsbymiljøet og det landskabelige præg bevares. 

En eventuel ny bebyggelse i Kildedal Nord kunne etableres syd for Ro-
landsgården således, at arealet mellem Roladsgården og Knardrup for-
bliver landbrugsjord. 

Kommunen bør gøre sig umage med at sætte rammerne for ny bebyg-
gelse i Kildedal Nord, særligt i respekt for den historiske landsby Knar-
drup. 

Ny bebyggelse vil øge trafikken på Knardrupvej, og der bør etableres en 
cykelsti, som løber langs Måløvvej – ikke som nu gennem Knardrup. 

Vedlagt høringssvaret er forslag til rammer og opmærksomhedspunkter 
for ny bebyggelse. 

Administrationens bemærkninger 
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for udvik-
lingen af Kildedal Nord. Som opstart på dette arbejde, har der været af-
holdt en åben idékonkurrence om områdets udvikling. 

På baggrund af de mange input og idéer skal der nu udarbejdes en hel-
hedsplan for Kildedal Nord området, der skal sætte de overordnede ram-
mer for den videre planlægning og udvikling af området. Arbejdet med 
helhedsplanen forventes igangsat i 2023. 

Det indsendte forslag er i overensstemmelse med tidligere fremsendte 
forslag, og indgår derfor allerede i de materialer, der vil ligge til grund 
for udarbejdelse af helhedsplanen. 
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11. Nybølle 
Afsender: Nybølle Bylaug 

Opsummering af høringssvar 
For at styrke sammenholdet i landsbyfællesskabet i Nybølle, bør kom-
munen etablere et samlingssted i landsbyen. Det er vigtigt for landsby-
ens fællesskab at have et sted at mødes, men som også skal kunne bru-
ges af alle kommunens borgere. 

Høringsperioden bør være længere, så det er muligt for bylauget at sikre 
en inddragende proces omkring formuleringen af høringssvaret. 

Der bør arbejdes strategisk med trafiksikkerhed og adskillelse af bløde 
trafikanter. Hastigheden bør sættes ned til 40 km på Nybøllevej og Hove 
Overdrevsvej og til 20/30 km på andre mindre veje i lokalområdet. Byen 
kunne være et pilot område for afprøvning af alternative metoder for at 
få hastigheden ned. 

Cykelsti bør etableres fra Nybølle til Ledøje og Smørum så skolebørn kan 
cykle i skole. 

Kommunen opfordres til at samarbejde med Vejdirektoratet om at etab-
lere stiforbindelse, når Frederikssundsmotorvejen kommer. 

Administrationens bemærkninger 
Administrationen har forståelse for ønsket om et lokalt samlingssted i 
byen, men det ligger ikke inden for Planstrategien rammer at afsætte 
midler til det. Der er, som der nævnes i høringssvaret, mulighed for at 
bruge lokaler i andre landsbyer og bysamfund. 

Vi forventer, at forslaget til Planstrategi 2023 bliver vedtaget i marts 
2023, hvorefter planforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring, forvente-
ligt fra 1.april – 1. juni 2023. 

Forslag til trafikale tiltag og forsøg videregives til kommunes vejafdeling.  



 side 12 af 35 

12. Hove 
Afsender: Hove Bylaug 

Opsummering af høringssvar 
Dialogen mellem landsbyerne og kommunen kunne være bedre, da det 
opleves som værende svært at blive hørt i Egedal Kommune. Der kunne 
allokeres en medarbejder, som kunne hjælpe landsbyerne med at blive 
hørt, og som koordinerer sagsbehandlingen intern i forvaltningen. 

Kommuneplan 2021 afspejler ikke, at kommunen består af mange 
landsbyer, da fokus alene er rettet mod de større bysamfund. 

Kommunen bør iværksætte en dialog med landsbyerne inden en ny 
kommuneplan bliver udarbejdet. I høringssvaret bliver oplistet en række 
forslag til temaer, herunder vækstmuligheder, trafiksikkerhed, skole-
veje, ældrepleje, naturpleje og påvirkning af infrastrukturprojekter. 

Administrationens bemærkninger 
Administrationen har forståelse for, at der ønskes allokeret en medar-
bejder til at stå for kommunikation og koordinering med landsbyerne. 
Administrationen har ikke for nuværende ressourcer til at pege på en 
enkelt person, der kan varetage og koordinere alle henvendelser speci-
fikt fra landsbyerne. 

Administrationen er positive for at gå i dialog omkring udviklingen i de 
enkelte landsbyer, og finder de forslåede temaer meget relevante og 
som et godt udgangspunkt for dialog. 

I Kommuneplan 2021 fremgår det, at kommunen vil udarbejde udvik-
lingsperspektiver for landsbyerne, hvor disse input kan indgå. 

13. Boligsammensætning i Ganløse 
Afsender: Lillian Poppe 

Opsummering af høringssvar 
Der bør være flere ældreboliger i Ganløse; ikke kun 2 værelser. Der er 
mange ældre i Ganløse, som gerne vil have en mindre og nemmere bo-
lig.  

Administrationens bemærkninger 
Der blev i Kommuneplan 2021 udlagt et mindre nyt område til boliger 
syd for Ganløse (ramme B2-56), hvor der er mulighed for etablering af 
omkring 15-20 seniorboliger. Der arbejdes således på at imødekomme 
et ønske om flere senioregnede boliger i Ganløse.  

Der kan også ses på mulighederne for at fortætte og omdanne parcel-
huse i Ganløse, så der bliver en bedre balance i tilbuddet af boligtyper. 

Se endvidere administrationens bemærkninger til høringssvar 14 på side 
13.  
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14. Arealudlæg til boliger ved Vestager-
vej i Ganløse 

 
Vestagervej i Ganløse, del af matr. 3a Ganløse By, Ganløse – ca. 5 ha. 

Afsender: Arealudvikler (KSE Ejendomme APS) på vegne af grundejer. 

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør give mulighed for 40-50 seniorboliger i form af række-
huse i én etage på området ved Vestagervej i Ganløse. 

Bebyggelsen vil fylde omkring halvdelen af arealet. De resterende 2,5 
hektar fastholdes tilsyneladende som natur. Området ligger på kanten af 
Ganløse på et areal, der skråner mod sydvest ned mod Damvad Å. 

Vedlagt høringssvaret er en bebyggelsesplan. 

Administrationens bemærkninger 
Området er ikke omfattet af fredning eller naturbeskyttelse, men er helt 
eller delvist omfattet af en række udpegninger i Kommuneplan 2021 
herunder bevaringsværdigt landskab. 

Området vil med sin beliggenhed være meget attraktivt for boligbebyg-
gelse – både mht. udsigt og dagslysforhold. Det fremsendte forslag til 
bebyggelsesplan vurderes at være af god kvalitet, og bebyggelsen er 
godt indpasset i forhold til omgivende bebyggelse og landskab. 

Udlæg af arealet til boliger vil bidrage til at sikre en passende afstand 
mellem landbrug og by, så der undgås miljøkonflikter. Til gengæld vil 
udbygningen af området tage udsigten fra de eksisterende boliger. 

Kommunen er omfattet af statens Fingerplan 2019, der sætter rammer 
for, hvor og hvornår vi må udlægge arealer til byudvikling. Ganløse lig-
ger i udpegningen for det øvrige hovedstadsområde, hvor byudviklingen 
kun må være af lokal karakter og ske som afrunding af et bysamfund el-
ler huludfyldning. Dertil skal boligudbygningen begrundes i lokale behov. 
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Byudvikling i det øvrige hovedstadsområde må således ikke afsted-
komme, at der sker en relativ forskydning af byudviklingen fra de statio-
nære områder til det øvrige hovedstadsområde. 

I Kommuneplan 2021 er der udlagt 309 ha. til byudvikling, hvilket er ri-
geligt til at dække behovet for byudvikling i planperioden. Byudvikling 
tager udgangspunkt i stationsnærhedsprincippet fra Fingerplan 2019 og 
knytter sig primært til de fire byer ved S-togs stationerne. 

Der blev i Kommuneplan 2021 udlagt et mindre areal til byudvikling i 
Ganløse der rummer mulighed for omkring 15-20 boliger og der skal ses 
på den samlede rummelighed i byen, så det ikke oversiger det lokale 
behov for udvikling inden for den 12 årige planperiode. 

En forhandling med Staten om at tage nye arealer ind til byudvikling vil 
derfor formodentlig kræve, at andre arealer udlagt til byudvikling udgår. 

Administrationen anbefaler at der frem mod kommuneplan 2025 under-
søges nærmere, om det er muligt at udlægge arealet til boliger i en re-
duceret form, der sikrer, at udviklingen passer til det lokale behov. 
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15. Udstykning ved Hede Enge 

 
Hede Enge, matr. 31c Ledøje By, Ledøje - Ca. 15.000 m2. 

Afsender: Lis Blom Jensen 

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør give mulighed for udstykning til 4-6 boliger på matr. 31c 
i Hede Enge, da der er stor efterspørgsel på boliger tæt på naturen og 
stadig med nærhed til København. Det kunne samtidig styrke fællesska-
bet i Hede Enge. 

Administrationens bemærkninger 
Hede Enge ligger i landzone og er i planlovens forstand ikke at betragte 
som et bysamfund eller en landsby. 

Udlæg af nye arealer til byudvikling i hovedstadsområdet reguleres i 
planloven og af Fingerplan 2019. Planlovens overordnede formål er at 
fastholde landzonen til jordbrugserhvervene og at sikre, at byudvikling 
kun sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. 
Ifølge planlovens landzonebestemmelser § 35-38 må der ikke ske ud-
stykning og byvækst i det åbne land. 

Udstykning af 4-6 boliger i Hede Enge vil være at betragte som byvækst 
og vil betyde, at området skal overføres til byzone. Ifølge Fingerplan 
2019 må byudviklingen i ”det øvrige hovedstadsområde”, hvor den på-
gældende ejendom er beliggende, kun ske i tilknytning til kommunecen-
tre eller som afrunding af andre bysamfund. Det fremgår endvidere af 
planlovens §11 a stk. 8, at et nyt areal til byzone skal placeres i direkte 
tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. 

Det er administrationen vurdering, at det ikke muligt at udstykke områ-
det til boliger. 
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16. Kildedal Nord 

 

Afsender: Marianne Bjerre og Peder Schmidt 

Opsummering af høringssvar 
Kildedal Nord bør udvikles med naturen som omdrejningspunkt, hvor 
bebyggelsen etableres som klynger og med en lav bebyggelsesprocent. 

Ny bebyggelse i Kildedal Nord bør etableres syd for Rolandsgården, såle-
des at arealet mellem Roladsgården og Knardrup og området mod vest 
friholdes for bebyggelse og udlægges som aboret med spiselige planter 
og mulighed for et aktivt friluftliv med lærende elementer omkring natur 
og miljø. 

Der bør også skabes adgang til flyvestationen og videre til supercykelsti-
erne i området. 

Der bør ikke etableres et ”fyrtårn” med regional tiltrækningskraft i om-
rådet. 

Administrationens bemærkninger 
Se administrationens bemærkninger til høringssvar 10 på side 10. 
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17. Landsbystrategi for Ledøje 
Afsender: Ledøje Bylaug 

Opsummering af høringssvar 
Ledøje Bylaug har udarbejdet en strategi for landsbyen. Landsbystrate-
gien er blevet til på baggrund af fire åbne møder hvor alle borgere i 
byen har været inviteret. 

I strategien bliver der peget på fire hovedtemaer: 

- Udvikling af de fysiske rammer, der blandt andet handler om at lands-
byen fortsat skal have tilstrækkeligt med indbyggere til at være en bæ-
redygtig landsby i forhold til institution og foreningsliv samt, at det skal 
være muligt at finde et boligtilbud i Ledøje som passer til alle alders-
grupper.  

Det forslås at der sikres en begrænset, mulighed for etablering af nye 
boliger. Nye boliger ønskes primært inden for landsbyens nuværende af-
grænsning. 

- Udvikling af infrastruktur, der blandt andet handler om, reduktion af 
den oplevede trafikhastighed, tiltag for svage trafikanter på byens gen-
nemfartsveje, renovering af Ledøjetoften og cykelsti til Bygaden samt 
ønske om udbygning af stinettet omkring landsbyen, herunder mulighed 
for rundture i forskellige længder. 

- Udvikling af kultur, fritid og naturområder, der blandt andet handler 
om vigtigheden af, at foreningslivet har fysiske rammer til rådighed for 
deres aktiviteter. Samt et ønske om en fortsat udvikling af naturområ-
derne omkring landsbyen med henblik på at fremme biodiversitet. 

- Udvikling af vores faciliteter, der både handler om konkret fysiske lo-
kaler og om fællesforsyning af vand og varme. 

Administrationens bemærkninger 
Det lokale engagement er tydeligt, og det er imponerende at landsbyen 
på eget initiativ har udarbejdet en samlede strategi for, hvordan de øn-
sker den fremtidige udvikling af deres landsby. 

Administrationen er meget positive overfor at indlede en dialog om, 
hvordan kommunen kan understøtte udviklingen af landsbyen og der-
igennem sikre, at Ledøje også i fremtiden er en bæredygtigt lokalsam-
fund. 
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18. Arealudlæg til boliger øst for Ledøje  

 
Matr. 34a, Ledøje By, Ledøje. Syd for Risbyvej fra Bjørnetoften til Ledøje 
Mølle – ca. 12.000 m2. 

Afsender: Helle Brønnum 

Opsummering af høringssvar 
Der er mangel på mindre billige boliger i Ledøje, for at landsbyen kan 
fastholde de unge og ældre og familier, der splitter op, men ønsker at 
blive boende i byen.  

Kommunen bør give mulighed for boliger syd for Risbyvej fra Bjørnetof-
ten til Ledøje Mølle på Matr. 34a, Ledøje By, Ledøje, som menes at være 
en naturlig huludfyldning af randbebyggelsen i landsbyen. 

Administrationens bemærkninger 
Planloven og Fingerplan 2019 sætter rammerne for, hvor og hvornår 
kommunen må give mulighed for byudvikling på et nyt areal. Det kræ-
ver blandt andet, at området skal være en naturlig afrunding af en by 
(byzone) eller en huludfyldning inden for en eksisterende landsbyaf-
grænsning. Endvidere skal udviklingen være begrundet i et lokalt behov 
og samtidig ikke konkurrere med den stationsnære byudvikling. 

Det foreslåede område ligger uden for den eksisterende landsbyaf-
grænsning, og kan derfor ikke betegnes som en huludfyldning. Derimod 
vil det være en udvidelse af landsbyafgrænsningen, som betragtes som 
byudvikling. 

Områder til byudvikling skal overføres til byzone. Pågældende ejendom 
ligger i fingerplanens udpegning for ”det øvrige hovedstadsområde”, 
hvor byudvikling kun må foregå i tilknytning til kommunecentre eller 
som afrunding af andre bysamfund. Dertil stiller planloven krav om, at 
et nyt areal til byzone, skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende 
bymæssig bebyggelse i byzone. Det er administrationen vurdering, at 
det ikke muligt at udlægge området til byudvikling. 
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19. Arealudlæg til boliger nordvest for 
Ledøje 

 
Matr. nr. 6.o Ledøje by, Ledøje. Areal mellem landsbyen og vandværket 
- ca. 11.000 m2. 

Afsender: Anker Bay Rasmussen 

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør give mulighed for boliger på del af matr. 9m, Ledøje by, 
Ledøje, som menes at være en naturlig hul udfyldning mellem vandvær-
ket og landsbyen. 

Administrationens bemærkninger 
Det er administrationen vurdering, at det ikke muligt at udlægge områ-
det til byudvikling. Se administrationens svar til høringssvar 18 på side 
18. 
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20. Arealudlæg til boliger nord for Le-
døje 

 
Del af Matr. 9m, Ledøje By, Ledøje. Beliggende ved Råbrovej nord for 
Ledøje – ca. 9.000 m2. 

Afsender: Nørgaard Skødt Ejendomme APS 

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør give mulighed for boliger på del af matr. 9m, Ledøje by, 
Ledøje, som menes at være en naturlig hul udfyldning mellem en gård 
og landsbyen. 

Vedlagt høringssvaret er en række forskellige dokumenter, herunder be-
folkningsprognose, artikler mv., der skal understøtte, at der er et lokalt 
behov for etablering af senior-egnede boliger i Ledøje. 

Administrationens bemærkninger 
Det er administrationen vurdering, at det ikke muligt at udlægge områ-
det til byudvikling. Se administrationens svar til høringssvar 18 på side 
18. 
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21. Byudvikling fra Ledøje til motorvej 

 
Matr. 9m, 11u, 11a, 12 b Ledøje By, Ledøje mf. Areal fra motorvej til 
Ledøje – ca. 36 ha. 

Afsender: Nørgaard Skødt Ejendomme APS 

Opsummering af høringssvar 
På baggrund af befolkningstilbagegang i Ledøje lægges op til en langsig-
tede visionsplan for udviklingen af Ledøje med et 36 ha. område over en 
10-20 årig periode. Området vil kunne rumme boliger, detailhandel, in-
stitution, privatskole og grønne områder. Området ligger op ad ”Tof-
terne”, der ligger i byzone. 

Administrationens bemærkninger 
Planloven og Fingerplan 2019 sætter rammerne for, hvor og hvornår 
kommunen må give mulighed for byudvikling på et nyt område. Det 
kræver blandt andet, at området skal være en naturlig afrunding af en 
by (byzone) eller en huludfyldning inden for afgrænsningen af en 
landsby. Endvidere skal udviklingen være begrundet i et lokalt behov og 
samtidig ikke konkurrere med den stationsnære byudvikling. 

Projektet kan med dens beliggenhed, størrelse og omfang ikke vurderes 
som en naturlig afrunding af et eksisterende bysamfund, og vil konkur-
rere med den stationære byudvikling. 

Det er administrationen vurdering, at det ikke muligt at udlægge områ-
det til byudvikling. 
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22. Detailhandel og erhverv ved motor-
vejen vest for Ledøjetoften 

 
Matr. 12eg Ledøje By, Ledøje 12eg (nord for motorvejen) – ca. 57.000 
m2. 

Afsender: Nørgaard Skødt Ejendomme APS 

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør give mulighed for dagligvarebutik og erhverv på områ-
det nord for motorvejen/øst for Ledøjetoften. 

Administrationens bemærkninger 
Udlæg af nye arealer til byudvikling reguleres i planloven og for hoved-
stadsområdet endvidere af Fingerplan 2019.  

I fingerplan 2019 er arealet beliggende i det øvrige hovedstadsområde 
og uden tilknytning til eksisterende byzone. Byudvikling i det øvrige ho-
vedstadsområder skal ifølge Fingerplan 2019 (§ 22) være af lokal karak-
ter og sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre 
bysamfund. 

I planloven bestemmelser om byvækst (§ 11a stk. 8) fremgår det at et 
nyt areal til byzone skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende by-
mæssig bebyggelse i byzone. 

Det er administrationen vurdering, at det ikke muligt at udlægge områ-
det til byudvikling dels fordi området ikke ligger i tilknytning til bymæs-
sigbebyggelse og del fordi et erhvervsområde i tilknytning til en motor-
vej ikke har en lokalkarakter. Derudover vil etablering af detailhandel 
uden for de eksisterende byer være i strid med kommunens detailhan-
delsstrategi, der søger at styrke bymidterne. 
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23. Detailhandel og erhverv ved motor-
vejen øst for Ledøjetoften 

 
Matr. 1e Ledøje By, Ledøje. Ledøjetoften 14, 2765 Smørum (nord for 
motorvejen) – ca. 49.000 m2. 

Afsender: Christian Jantzen 

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør give mulighed for dagligvarebutik og erhverv på områ-
det nord for Frederikssundsmotorvejen/øst for Ledøjetoften, hvor der er 
gode terræn- og tilkørselsforhold. 

Administrationens bemærkninger 
Se administrationens svar til høringssvar 22 på side 22. 
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24. Perspektivområde syd for Smørum-
nedre/Skebjergvej 

 
Område syd for Smørumnedre langs Skebjergvej – ca. 30 ha. 

Afsender: Arealudvikler (Mitoflex Koncernen) 

Opsummering af høringssvar 
Området syd for Skebjergvej bør udpeges som perspektivområde, så 
der på sigt kan arbejdes for at inddrage området til byudvikling. 

Området ligger tæt på de bymæssige funktioner omkring Smørumby-
midte og i 10 min cykelafstand fra S-tog stationen. 

Området ligger inden for fingerplanens grønne kiler, men arealudvikler 
mener, at en udvikling af området kan skabe bedre forbindelse fra byen 
og ud i naturen samt bringe by og land tættere sammen. 

Området kunne udvikles med bl.a. nye boligtyper, der kan supplere det 
mere traditionelle udbud af parcelhue og rækkehuse i Smørum. 

Administrationens bemærkninger 
Området i Fingerplan 2019 er udpeget som Grøn Kile, hvilket betyder, at 
området skal fastholdes som en del af kommunens overordnede bynære 
grønne struktur og den regionale grønne struktur. Områderne må ikke 
inddrages til byzone og skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bebo-
else, erhverv og lignende bymæssige formål. 

Arealet kan derfor ikke umiddelbart inddrages til byudvikling, da det vil 
kræve en ændring af Fingerplanen, og udlægning af andet areal til grøn 
kile som erstatning. 

Området fremstår i dag med en blanding af forskellige bebyggelser, der 
ikke udgør en rekreativ værdi som grøn kile, hvorfor en omdannelse po-
tentielt kan skabe bedre adgang og mere tilgængelighed til det åbne 
land og nye udbygningsmuligheder i Smørum. 
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De allerede udlagte arealer til byudvikling vurderes at være tilstrække-
ligt til at dække behovet for byudvikling inden for planperioden. En for-
handling med Staten om at tage nye arealer ind til byudvikling, vil der-
for formodentlig kræve, at andre arealer udlagt til byudvikling udgår. 

Såfremt der ønskes at arbejde for en omdannelse af området, vil der 
både skulle gennemføres en dialog med Statens om omfordeling af area-
ler til byudvikling og udlægning af erstatnings areal til grøn kile. 

Administrationen anbefaler at der frem mod Kommuneplan 2025 under-
søger om det er muligt at udlægge området til perspektivområde, hvor 
der på sigt arbejdes for at inddrage arealet til byudvikling. 
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25. Arealudlæg til boliger vest for Øl-
stykke Stationsby 

 
Søholmvej 2, 3650 Ølstykke Matr. 6a Udlejre By, Ølstykke. Område vest 
for Ølstykke Stationsby og syd for Skenkelsø Sø – ca. 21 ha. 

Afsender: Arealudvikler (Lind og Risør) på vegne af grundejer. 

Opsummering af høringssvar 
Foreslår at der udlægges 21 hektar til boliger vest for Ølstykke Stati-
onsby. Forslår at området udvikles til villagrunde og seniorvenlige ræk-
kehuse – alt i ét plan. 

Administrationens bemærkninger 
Området i Fingerplan 2019 er udpeget som Grøn Kile, hvilket betyder, at 
området skal fastholdes som en del af kommunens overordnede bynære 
grønne struktur og den regionale grønne struktur. Områderne må ikke 
inddrages til byzone og skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bebo-
else, erhverv og lignende bymæssige formål. 

Arealet kan derfor ikke inddrages til byudvikling, da det vil kræve en 
ændring af Fingerplanen, som er et landsplandirektiv, før at det ville 
kunne lade sig gøre. 

Samtidig er der i Ølstykke Stationsby allerede udlagt store arealer til by-
udvikling i nordbyen (88 ha) samt muligheder for fortætning i den eksi-
sterende by. 

Det er administrationen vurdering, at der ikke behov for yderligere areal 
til byudvikling i Ølstykke Stationsby inden for denne planperiode. 
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26. Arealudlæg til boliger vest for Slags-
lunde 

 
Matr. 18a Slagslunde By, Slagslunde. Område vest for Slagslunde - Ca. 
16 ha. 

Afsender: Drewsen - grundejer 

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør give mulighed for nyt boligområde á 16 ha. vest for 
Slagslunde (71 parcelhusgrunde, 55 rækkehuse og 80 tæt-lav bebyg-
gelse). 

Administrationens bemærkninger 
Kommunerne i hovedstadsregionen er omfattet af Fingerplan 2019. 
Slagslunde ligger uden for byfingrene, i det øvrige hovedstadsområde, 
hvor byudvikling udelukkende må være af lokal karakter. 

Samtidig kan byudvikling i det øvrige hovedstadsområde kun ske som 
afrunding af et bysamfund eller en huludfyldning, og boligudbygning 
skal begrundes i lokale behov. Byudvikling i det øvrige hovedstadsom-
råde må således ikke afstedkomme at der sker en relativ forskydning af 
byudviklingen fra de stationære områder til det øvrige hovedstadsom-
råde.  

Administrationen vurdere at det ikke vil være muligt at udlægge arealet 
til byudvikling. 
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27. Arealudlæg til erhverv vest for Væ-
rebro 

 
Roskildevej 31, Ølstykke matr. 7a Svestrup By, Ølstykke – ca. 10-15 ha. 

Afsender: Grundejer (HCS) 

Opsummering af høringssvar 
Der er stillet forslag om at inddrage del af matr. 7a Svestrup By, Øl-
stykke til erhvervsformål. 

Det fremgår af henvendelsen, at virksomheden har behov for omkring 
47.000 m2 bebygget areal og 30.000m2 udvendigt areal til et anlæg. 
Der forventes omkring 200-300 biler til anlægget pr. dag. 

Virksomhedens aktiviteter omfatter bl.a. internationale og nationale 
transporter, terminal og lagerhotel, alm. vedligeholdelses værksted/va-
skehal, indsamling og håndtering af affald mv. 

Det fremgår ikke af henvendelsen om alle virksomhedens aktiviteter øn-
skes etableret i området. 

Administrationens bemærkninger 
Området er beliggende i landzone og en del af arealet er i Kommuneplan 
2021 udlagt til biogasanlæg. Området er omfattet af kystnærhedszone 
og udpeget som bevaringsværdigt landskab. 

Nord for området er der reserveret areal til Frederikssundsmotorvejens 
udvidelse og reservation til udbygning af overordnet vej A6 fra Finger-
plan 2019 (Roskildevejens udvidelse i forbindelse med Frederikssunds-
motorvejens forlængelse). 
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Det fremgår allerede af Kommuneplan 2021, at der i planperioden skal 
ses på muligheden for at inddrage arealerne omkring den kommende 
Frederikssundsmotorvej ved Værebro Erhvervsområde til erhvervsudvik-
ling. Det fremgår endvidere, at hvis der ikke inden for planperioden er 
interesse for at etablere biogasanlæg på arealet, vil Byrådet overveje og 
undersøge mulighed for anden anvendelse af området.  

Administrationen er positive overfor at se på mulighederne for at udvide 
erhvervsområdet ved Værebro og i den forbindelse også at inddrage 
arealet, som nu er udlagt til biogasanlæg.  

Udlæg af arealet til erhvervsformål har en størrelse, hvor det forvente-
ligt vil kræve forhandling med staten, at udlægge arealet til byzone og 
det kan i den forbindelse blive nødvendigt at lave en omfordeling af are-
aler udlagt til byudvikling.  

Beslutningen om at udvide erhvervsarealer i Værebro skal derfor over-
vejes i sammenhæng med den strategi Byrådet ønsker sig for erhvervs-
udviklingen i Egedal, da der forventeligt ikke samtidigt kan inddrages 
store erhvervsareal andet sted i kommunen.  

Det vil samtidigt også betyde, at vi opgiver arealet til et fælles biogsan-
læg. 
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28. Arealudlæg til erhverv nord for Væ-
rebro 

 
Lyshøjvej 21 i Værebro, matr. 7a Svestrup By, Ølstykke - ca. 20.000 m2 

Afsender: Minerva Imaging erhvervsdrivende i Værebro 

Opsummering af høringssvar 
Ønsker del af matr. 2 co, Svestrup By, Ølstykke udlagt til erhverv samt 
højere bebyggelsesprocent for ejendom (matr. 2 cm, Svestrup By, Øl-
stykke) beliggende i ramme E3-3. 

Virksomheden er vokset fra 10 til mere end 100 ansatte på 3 år, og de 
har behov for, at sikre langsigtede udviklingsmuligheder for virksomhe-
den, dels i form af mulighed for tættere bebyggelse på den ejendom 
virksomheden allerede ejer (matr. 2cm, Svestrup By, Ølstykke) og i 
form af mulighed for at tilkøbe jord langs Skatskærvej og inddrage til 
erhvervsformål. 

Administrationens bemærkninger 
Området er beliggende i landzone og ligger mellem boliger på Svalehøj-
vej i Værebro og på Skatskærvej, og i den forbindelse skal det sikre at 
der ikke opstår miljøkonflikter mellem boliger og erhverv. 

Arealet er relativt kupperet og der er et terrænfald på omkring 7 meter 
over 80 meter, det kan således være kompliceret at anvende arealet til 
erhverv og det vil kræve en del terrænbearbejdning. 

Administrationen er positive overfor at se på mulighederne for at hæve 
bebyggelsesprocenten for ejendommen, såfremt det kan gøres på en 
hensigtsmæssig måde ift. vandhåndtering mv. og anbefaler endvidere, 
at det undersøges om det er muligt at udlægge landzone arealet til er-
hvervsformål. 
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29. Boliger på gartnerigrunden i Øl-
stykke Stationsby 

 
Gartnerigrunden – Udlejrevej 3 B, 3650 Ølstykke m.fl. (ramme E2-2). 

Afsender: Rema Etablering A/S 

Opsummering af høringssvar 
Anvendelsen for Gartnerigrunden bør ændres til boliger, da det menes 
at være problematisk at bruge ejendommen til erhverv af hensyn til bo-
ligerne nord for området. 

Efter dialog med seniorrådet har de erfaret, at der er en stor efterspørg-
sel på seniorboliger i Egedal Kommune, herunder i Ølstykke Stationsby. 

Administrationens bemærkninger 
Området vurderes at være velegnet til erhverv, da det ligger ved det 
overordnede vejnet og er støjbelastet fra trafik på Frederikssundsvej. 
Dertil er der en generel efterspørgsel på erhvervsgrunde i kommunen. 

Da støjbelastningen er højere end det tilladte niveau for boliger, vil der 
være krav om at skærme området mod støjen. For at sikre en effektivt 
støjafskærmning, skal det ske langs vejen på en længere strækning, 
altså uden for rammeområdet, hvilket ikke vurderes at være realistisk. 

Det er administrationens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at 
fastholde anvendelsen til erhverv. Derfor anbefaler administrationen, at 
anvendelsen fastholdes til erhverv. 
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30. Arealudlæg til boliger ved Engholm-
vej i Stenløse 

 
Engholmvej 31 (matrikel: Stenløse By, Stenløse 1h, 4bi, 4c samt 4d - 
ca. 70.000-90.000 m2. 

Afsender: Arealudvikler (UFT Group) på vegne af grundejer. 

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør give mulighed for boliger (fortrinsvis seniorvenlige boli-
ger) på området øst for Degnebakken/idrætsanlægget. Området ligger 
tæt på Stenløse station og Egedal Centret. 

Administrationens bemærkninger 
Stenløse-Ølstykke er den største stationsby i kommunen med ca. 
14.000 indbyggere. Der er allerede udlagt ca. 95 hektar til byudvikling i 
Stenløse-Ølstykke området (Egedal By og Stenløse Syd), og dertil kom-
mer muligheden for fortætning i den eksisterende by. 

De udlagte arealer er tilstrækkelige til at dække behovet for byudvikling 
inden for planperioden. En forhandling med Staten om at tage nye area-
ler ind til byudvikling vil derfor formodentlig kræve, at andre byudvik-
lingsarealer udgår. 

Administrationen anbefaler ikke, at der arbejdes for at inddrage arealet 
til byudvikling. 
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31. Arealudlæg til boliger på Lindendal-
vej 

 
Lindendalvej, 3660 Stenløse, syd for Agertoftegårdsvej del af matr. 16a, 
Stenløse by, Stenløse – ca. 22.000 m2. 

Afsender: Arealudvikler (UFT Group) på vegne af grundejer. 

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør give mulighed for boliger (fortrinsvis seniorvenlige boli-
ger) på området syd for Agertoftegårdsvej, mellem lokalplan nr. 45 
(rækkehusbebyggelse) og fjernvarmecentralen. 

Administrationens bemærkninger 
Stenløse-Ølstykke er den største stationsby i kommunen med ca. 
14.000 indbyggere. Der er allerede udlagt ca. 95 hektar til byudvikling i 
Stenløse-Ølstykke området (Egedal By og Stenløse Syd), og dertil kom-
mer muligheden for fortætning i den eksisterende by. 

De udlagte arealer er tilstrækkelige til at dække behovet for byudvikling 
inden for planperioden. En forhandling med Staten om at tage nye area-
ler ind til byudvikling vil derfor formodentlig kræve, at andre byudvik-
lingsarealer udgår. 

Området ligger endvidere syd for Agertoftegårdsvej, der i dag danner en 
klar og tydelig grænse mellem by og land. 

Administrationen anbefaler ikke, at der arbejdes for at inddrage arealet 
til byudvikling. 
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32. Cykelsti fra Slagslunde til Stenløse 
Afsender: Borgergruppen for en cykelsti mellem Stenløse og Slagslunde 
langs Stenlillevej (5 medunderskriver) 

Opsummering af høringssvar 
Planstrategi 2023 bør sætte endnu større fokus på etablering af cykel-
stier – særligt mellem de større byer og mindre lokalsamfund, så der 
sikres sammenhæng mellem kommunens mange naturoplevelser, kul-
turinstitutioner, indkøb og offentligt transport.  

Cykelstier vil kunne skabe øget folkesundhed, bidrage til at nå nationale 
klimamål, styrke den lokale sammenhængskraft og være en investering 
i fremtiden. Trafiksikkerhed bør sættes i højsædet, og cykelstier øger 
trafiksikkerheden markant. 

Administrationens bemærkninger 
Forslaget er fint i tråd med Byrådets visionen om hverdag og fællesskab 
i bevægelse, hvor der blandet andet er fokus på at sikre sammenhæng 
og at binde Egedal sammen. 

Administrationen forslår, at der arbejdes videre med et fokus på bevæ-
gelse, tilgængelighed og sammenhæng i Planstrategi 2023. 

33. Cykelsti fra Slagslunde til Stenløse 
Afsender: Borger  

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør etablere en cykelsti fra Slagslunde til Stenløse via Sten-
lille således, at der kommer en sikker og fornuftig mulighed for at rejse 
mellem Slagslunde og Stenløse. 

Der er også behov for gode asfalterede stier i og omkring Slags-
lunde/Buresø, så det er muligt at komme ud i naturen, også med barne-
vogn. 

Administrationens bemærkninger 
En stiforbindelse mellem Slagslunde og Stenløse via Stenlillevej er alle-
rede på listen over prioriterede stier i Kommuneplan 2021. Det betyder 
dog ikke, at kommunen har afsat midler til at etablere stien. Forslaget 
videregives til vejgruppen, der står for budgetter, etablering mv. 

For så vidt angår forslag om generelt bedre adgang til naturen, se admi-
nistrationens svar til høringssvar 1 på side 3. 
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34-52. Cykelsti fra Knardrup til Kildedal 
Afsender: 19 høringsbrev fra forskellige borgere om samme emne 

Opsummering af høringssvar 
Kommunen bør etablere cykelsti fra Knardrup til Kildedal. De 19 frem-
sende forslag og ideer har mange forskellige begrundelser og argumen-
ter såsom trafiksikkerhed, sundhed og CO2-reduktion. 

Administrationens bemærkninger 
En stiforbindelse mellem Knardrup og Kildedal station er allerede på li-
sten over prioriterede stier i Kommuneplan 2021. Det betyder dog ikke, 
at kommunen har afsat midler til at etablere stien. Forslaget videregives 
til vejmyndigheden, der står for budgetter, etablering mv. 
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