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Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? 

• Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens 
fremtidige udvikling. 

• Agenda 21 strategien er Byrådets redegørelse for 
kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. 
århundrede.  

• Kommunens stillingtagen til den kommende 
kommuneplan, hvad og hvor meget skal revideres? 

• Skal vedtages af Byrådet og offentliggøres i mindst 8 
uger i første halvdel af Byrådsperioden. 
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Nuværende grundlag 



Hvad bruges Plan & A21 strategien til? 

• Politisk strategi, der viser retning både indadtil og 
udadtil. 

• Dialog med borgerne om de politiske visioner. 

• Fagligt indhold og formelle krav i forhold til fysisk 
planlægning. 

   

 Udfordringer: 

• Bredt ejerskab i organisationen 

• Relevans i forhold til borgerne, der gør det 
meningsfuldt  at involvere dem. 

 



 

4 tværgående temaer: 

• Offentlig service i bevægelse 

• Sundhed og bevægelse 

• Vand i bevægelse 

• Miljøet i bevægelse 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 
”Helhed og bevægelse” 



Konkrete eksempler på hvordan strategien 
føres ud i praksis: 

• Vi planlægger byudviklingsområdet ved 
Egedal Station med fokus på bevægelse 
og fysisk aktivitet. 
 

• Vi udvikler pladsen ved det kommende 
sundhedshus som en multifunktionelt 
byrum, der udover genoptræning kan 
benyttes til ophold, leg, sport og 
bevægelse. 

 



• Vi udarbejder en stiplan, der giver overblik 
over det eksisterende stinet og sikrer 
sammenhæng og tilgængelighed til 
rekreative områder. 

 
• Vi bevarer og opgraderer de eksisterende 

grønne lommer i byerne.  
 

• Vi udarbejder og gennemfører projekter for 
frilægning, genslyngning af rørlagte 
vandløb og reetablering af vådområder. 
 

• Vi udnytter vand som landskabeligt og 
rekreativt element, f.eks. i 
byudviklingsområdet ved Egedal Station.  
 

• Vi stiller krav om lavenergi, lokal 
regnvandshåndtering og etablering af 
anlæg til genanvendelse af regnvand i nyt 
boligbyggeri. 

 



I Egedal indgår visionen som en del af 
Plan- og Agenda 21 strategien 



Byrådets visionsseminar 25-26. april 2014 

Opgaven var at formulere en vision  
for Egedal Kommune der er: 

 

• Særegen for Egedal 

• Tydelig og retningsgivende 

• Giver mening for Byråd, borgere, 
ansatte og omverdenen 

• Kort 



Vi er en kommune med utrolig mange styrker 

• Erhvervsstruktur 

• Befolkningssammensætning 

• Natur 

• Landskab 

• Velfungerende bysamfund og landsbyer 

• Plads til byudvikling 

• Foreningsliv 

• Nærhed til hovedstaden 

• En profil indenfor lavenergi-byggeri 

 



Missionsmærker 

 

 

 

 

 

 

 



Missionsmœrkerne- de færdige produkter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

tryghed, fællesskab, natur, sundhed, sociale relationer - relationer mellem 

naboer, relationer mellem unge og ældre. Arbejdspladser, landbrug, de 

bedste skoler og forskellige måder at bo på – i en landsby eller 

stationsby,  og ikke mindst solen over Egedal – vi har solceller og vi bygger 

lavenergihuse. 



En vision med fokus på hverdagslivet 

 

Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse 
 
• Muligheder for alle  

• Energi og miljø i balance 

• Mangfoldighed i den nære natur og kultur 

• Let adgang til arbejde 





Eksempler på udfordringer 

 Hvordan skaber vi let adgang til arbejde og 
erhverv for alle? 

 

 Hvordan skaber vi det gode hverdagsliv i 
Egedal – for både de unge og ældre? 

 

 Hvilken rolle spiller sportsklubberne i Egedal 
og hvordan kan man understøtte 
idrætsinitiativerne? 

 

 Hvordan kan vi som borgere komme 
tættere på naturen og de lokale råvarer? 

 

 Hvordan kan man drive landbrug i balance 
med natur, energi og miljø? 

 

 Hvordan skaber vi attraktive nye byområder 
med fællesskab hvor borgerne kan være 
med til at tage ansvar for miljøet? 

 

 Hvordan kan vi skabe nærhed til natur, 
kunst  og kultur? 

 

 Hvordan kan vi få aktiviteter i byernes 
fællesarealer 

 



4 film der viser eksempler fra hverdagen i Egedal 

http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-

egedal-kommune/kommunens-vision 

 

http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-vision
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-vision
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-vision
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-vision
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-vision
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-vision
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-vision
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-vision
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-vision




Erfaringer fra processen… 

• Engagement 

• Begejstring for at borgerne får ordet 

• Masser af potentialer, der bare 
venter på at blive aktiveret 

• Udfordring i forhold til  
kommunikation og formidling af 
mulighederne  



• Naturen skal være tæt på hvor man 
bor og tilgængelig 

• Hvordan kommer man ud i naturen? 

• Hvor må man egentlig gå? 

• Trafiksikkerhed især Stenlillevej 

• Mere sammenhængende stinet 

• Ikke mange der kender stikortet på 
egedalkommune.dk – og svært at 
bruge 

• Info til handicappede om bænke mm. 

 

 



Dialog med borgerne 

• Vision og strategi sendes til debat hos 
borgerne 

• ”Forhøring” med 4 dialogmøder 

• 8 ugers høring af forslag til Plan- og 
Agenda 21 strategi  

 
Vision  dialogfase          forslag til strategi    

     (februar 2015)  

      høring   endelig strategi 

                         (april 2015)                  (Juni 2015)  

Møde i TMU 11. juni 2014 


