
1 

 

 

 
 

Oversigt over spørgsmål til informationsmødet om Kildedal Nord  

 
Hø Afsen

sen-

der: 

 

Spørgsmål  Administrative svar 

 

Politiske svar givet under liveud-

sendelse den 27. april 2020. 

1.  

 

Gun-

nar 

Brüsc

h fra  

Fri-

lufts-

rådet 

Friluftsrådet er positivt indstillet over for anvendelse af 

Kildedal Nord! Dette skyldes at Friluftsrådet i mange år 

har arbejdet for sikre stiforbindelser. Området ligger i tæt 

tilknytning til en af de grønne ringe i Fingerplanen. Der er 

fin cykelsti til Ganløse, men der mangler cykelsti til Kilde-

dal Station. Spørgsmålet er om udviklingen af Kildedal 

Nord kan virkeliggøre den manglende cykelsti? 

Som led i udviklingen af Kildedal 

Nord vil kommunen se på mulighe-

den for etablering af cykel- og gang-

sti til Kildedal Station.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Jør-

gen 

Bengt

sson  

 

Vil en evt. realisering af Casa-projektet fordre en ændring 

af områdets planmæssige status?  

Baggrund for spørgsmålet: Området har tidligere været 

udlagt til erhvervsformål og sidenhen rekreative formål. 

Sidstnævnte formål kan Casa-projektet næppe siges at 

opfylde. Det foreliggende forslag vil påvirke landskabet 

meget voldsomt. Omtalen af området som naturskønt 

mister helt sin mening hvis dette projekt føres ud i livet. 

Ja, kommuneplanrammen skal æn-

dres og dette vil indgå i den kom-

mende kommuneplanproces, hvis 

man vælger at arbejde videre med 

hele eller dele af CASA’s projekt. 

 

3 Birgit-

te 

Tegl-

kamp 

Jeg er borger i Egedal kommune og kan læse mig til at 

man evt. vil bygge et arresthus ved Kildedal. 

Min første tanke var, om man har tænkt på den utryghed 

det kan give for dem der tager S-toget i de sene aftenti-

mer? 

Jeg arbejder på et af regionens sygehuse og bruger toget 

når jeg eksempelvis skal hjem efter en aftenvagt. Jeg vil 
føle mig meget utryg hvis der kommer til at ligge et ar-

resthus ved Kildedal, da der er meget få passagerne med 

efter Ballerup hvor rigtig mange står af. Turen fra Balle-

Vi forstår dit spørgsmål således, at 

du vil være nervøs for at møde men-

nesker i S-toget, der er på vej til og 

fra besøg i arresthuset. 

Vi forventer, at arresthuset vil være 

omfattet af de samme besøgsregler, 

som gælder andre arresthuse og 
fængsler. I det omfang, den arreste-

rede har lov at modtage besøg sker 

det efter tilladelse. Max. 2 voksne 
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rup mod Frederikssund kan føles utryg da der ikke er 

noget opsyn i togene. Jeg er godt klar over at arrestan-

terne er låst inde, men deres venner og bekendte er ikke 

og de skal måske også med toget. 

samtidig. Besøgstiden i f.eks. Vestre 

Fængsel, der også rummer arrest er 

8-20 mandag – torsdag og kortere i 

weekenden.  

Besøg vil typisk være familie til den 

indsatte.  

Vi ser derfor ikke grund til at forven-

te, at en eventuel etablering af et 

arresthus i området vil give grund til 

utryghed i S-toget. 

4 Jør-

gen 

Bengt

sson 

Det bør være kendt i det politiske niveau, at der længe 

har været lokale og andre meninger om udviklingen i om-

rådet nord for Kalveholmvej. Der har været ønsker om, at 

friholde området for bebyggelse. Hvilke undersøgelser har 

Kommunalbestyrelsen foretaget i retning af afsøgning af 

alternative erstatningsarealer for dette område området 

(nord for Kalveholmvej) og dermed muliggøre en opret-

holdelse af status quo for området? 

Der er endnu ikke set på, om der kan 

findes andre arealer til byudvikling – 

og såfremt det sker vil det være i  

kommuneplanprocessen og efter 

dialog med Erhvervsstyrelsen 

 

5 Jør-

gen 

Bengt

sson 

Kommuneplanen omtaler i et afsnit om kulturmiljøer føl-

gende: 

 

”Kulturmiljøer i det åbne land 

Kommuneplanen udpeger 10 områder som værdifulde 

kulturmiljøer, der i særlig grad skal beskyttes og formid-

les. Områderne er udpeget på baggrund af deres potenti-

ale for formidling af kommunens udvikling fra oldtiden til i 

dag. 1.KnardrupOmrådet rummer spor fra middelalderen 

og nyere tid. Området dækker landsbyen og de omkring-

liggende dyrknings- og mosearealer med et varieret land-

skab af jævne, frodige flader omgivet af brede vådområ-

der. Landskabet omkring byen er forholdsvis uberørt og 

afspejler træk fra middelalderlandskabet.” 

 

Hvorledes tænker Byrådet at Kildedal Nord, som ligger i 

omhandlede område i fremtiden kan beskyttes som vær-

difuldt kulturmiljø. Hele området nord for Kalveholmvej er 

jordtilliggende under gårde i Knardrup? 

Selve Kildedal Nord er ikke udpeget 

som værdifuldt kulturmiljø i Kommu-

neplan 2019. Der ligger netop i ud-

pegningen som byudviklingsområde, 

at der kan ske ændringer i området.  

 

I en kommende helhedsplan for om-

rådet skal der arbejdes med belig-

genhed og udformning af bebyggel-

sen, med henblik på at terræn, kul-

tur- og landskabsværdier i området 

fortsat kan opleves, afvejet med ud-

nyttelsesmulighederne til byudvik-

lingsformål. En harmonisk afgræns-

ning af bebyggelsen imod kulturmil-

jø-området i nord bør gives særlig 

opmærksomhed. 

 

Området imellem Kildedal Nord og 

Knardrup Landsby er udpeget som 

værdifuldt Kulturmiljø. Arealet vil 

også i fremtiden ligge som land-
brugsjord i landzone.  

 

Ligeledes forventes naturområderne, 

herunder vådområderne fastholdt og 
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det overordnede terræn ønskes fast-

holdt i videst muligt omfang. 

6 Jør-

gen 

Bengt

sson 

I de udgivne dokumenter på kommunens hjemmeside 

omtales et projekt for arresthus placeret på kommunens 

jord. Placeringen strider ikke umiddelbart mod hensyn til 

det åbne land på begge sider af Knardrupvej hvor land-

brugslandet har en smuk sammenhæng med moseområ-

derne og flyvestationen på den anden side af vejen. 

I fald der alene påtænkes at bygge f.eks. arresthus på 

den angivne placering kan der udmærket tænkes udsigts-

forbedrende tiltag, som kan afbøde nogle af de indven-

dinger der måtte forekomme vedr. anlæggets synlighed. 

 

I tilfælde af byggeri af både arresthus og yderligere byg-

gerier vil jeg gerne vide hvilke overvejelser der er gjort 

vedr. den samlede trafikbelastning ved et sådant scena-

rie. 

Kommunen vil som led i arbejdet 

med helhedsplanen se på den over-

ordnede trafikafvikling herunder, 

hvilken effekt det har på det eksiste-

rende vejnet. Der har de sidste år 

været en trafikstigning på Knardrup-

vej på 8 % pr. år og der skal som led 

i miljøvurderingen af lokalplanen ses 

på kapaciteten på det eksisterende 

og omkringliggende vejnet.  

Det vil være op til en faglig vurde-

ring, om der er kapacitet på det eksi-

sterende og omkringliggende vejnet 

samt om der er behov for trafikregu-

lering.  

Det formodes på nuværende tids-

punkt, at hovedparten af færdslen vil 

være sydgående trafik i retning mod 

motorvejsnettet i Købehavnsområ-

det. 

Der vil ligeledes blive arbejdet med 

mulighederne for de bløde trafikanter 

herunder en cykel- og gangsti i om-

rådet og tilknytning til det øvrige 

stinet samt Kildedal Station. 
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7 Jør-

gen 

Bengt

sson 

I den gældende Kommuneplan skrives:” En væsentlig del 

af Egedal kulturhistoriske identitet finder man i det åbne 

landbrugsland med velafgrænsede landsbyer, stjerneud-

skiftede marker samt variationen mellem det dyrkede og 

det naturprægede landskab. Bevæger man sig i vestlig 

retning fra København, sker der omkring Egedal et skifte 

fra det overvejende bymæssige landskab til det åbne kul-

turlandskab med stor tilgængelighed og oplevelsesværdi.  

Måler er at sikre og beskytte nogle af de endnu velbeva-

rede kulturlandskaber, der afspejler samfundsudviklingen 

igennem de sidste mange tusinde år.” 

1. Hvorledes tænker Byrådet disse tanker indpasset i de 

foreliggende to projektforslag ? 

2. Kan det overhovedet passes ind i Kommuneplanens 

ide?  

3. Skal man blot springe over og undlade at læse den 

slags passager i Kommuneplanen? 

 

Det åbne land vil også fremover ud-

gøre en stor del af Egedals Kommu-

nes identitet og kommuneplanen 

indeholder en lang række bestem-

melser, der beskytter natur- og land-

skabsværdier. 

 

Ønsket om at beskytte og bevare 

kulturlandskaber skal afvejes med 

ønsket om udviklingsmuligheder i de 

stationsnære arealer, som også er et 

vigtigt tema i kommuneplanen og et 

bærende princip i Fingerplanen. 

 

I de områder, som er udpeget som 

byudviklingsområder vil muligheder-

ne for byudvikling og byggeri være 

væsentlige. Derfor vil vægtningen af 

beskyttelse og bevaring være lavere 

prioriteret her. Til gengæld kan by-

udviklingen give nogle muligheder 

for at sikre tilgængelighed og ople-

velse for flere mennesker.  

 

Arealmæssigt udgør byudviklingsom-

råderne dog kun en mindre del af 

kommunens samlede areal. De fleste 

andre områder vil det primært være 

beskyttelsen, der er vigtig.  Derfor er 

de nævnte formuleringer fra kom-

muneplanen fortsat relevante, selv-

om de ikke kan bruges 1:1 i forhold 

til ethvert areal i kommuneplanen. 

 

 

8 Jør-

gen 

Lund-

Han-

sen 

Det være relevant også at drøfte den trafikale situation i 

forbindelse med projektet, specielt trafikken igennem 

Ganløse by. Som tilflytter i 1967 blev vi af det dengang 

værende sogneråd stillet i udsigt, at  der ville blive anlagt 

en omfartsvej øst og nord om Ganløse, med afkørsel til 

Farum, Lynge og Slagslunde/Slangerup. Henset til, at der 
i årene fremover regnes med ca. 100.000 flere beboere i 

Hovedstadsområdet vil det være påkrævet, at der gøres 

noget ved den trafikale struktur. 

Kommunen vil som led i arbejdet 

med helhedsplanen se på den over-

ordnede trafikafvikling herunder hvil-

ken effekt det har på det eksisteren-

de vejnet og der kommer en vurde-

ring af trafikken som led i miljøvur-
dering af lokalplanen. Det vil være 

op til en faglig vurdering, om der er 

kapacitet på det eksisterende og 

omkringliggende vejnet.  
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Det formodes på nuværende tids-

punkt, at hovedparten af færdslen vil 

være sydgående trafik i retning mod 

motorvejsnettet i Købehavnsområ-

det. 

9. Mari-

anne 

Bjerre 

Har Egedal kommune lavet en kalkulation (på kommu-

nens jord på Langagergård) som viser de indtægter der 

vil komme år for år i form af ejendomsskat og skatteind-

tægter fra beboere ved udmatrikulering af jorden til be-

boelse - sammenlignet med de løbende indtægter der 

måtte komme hvis området bebygges med et arresthus? 

 

Nej, det har vi ikke. Det vil også væ-

re en ret kompliceret beregning. Hvis 

hele området anvendes til boligbe-

byggelse vil det ganske rigtigt kunne 

give skatteindtægter. Men markedet 

for boliger er ikke ubegrænset, så en 

stor ny udbygning her vil sandsynlig-

vis påvirke udbygningstakten af an-

dre områder i nærområdet, så de 

forventede salgsindtægter og skatte-

indtægter reduceres tilsvarende an-

dre steder. Samtidig vil det være en 

udfordring at forsyne området med 

skole og institutionskapacitet, både 

pga. den lidt afsides beliggenhed og 

den begrænsede kapacitet i de to 

nærmest liggende skoledistrikter. Så 

det vil givetvis også medføre en 

række nye og ikke hidtil forudsete 

udgifter for kommunen. 
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10 Chri-

stian 

Fert-

ner 

 

Jeg ser frem til informationsmødet i dag. Her spørgsmål 

angående den fremtidige trafik: Kildedal Nord ligger i ret 

langt afstand fra stationen, 700 m til den tættest grænse 

af området, til krydset med Jungshøjvej hvor hovedad-

gangen måske vil ligge er 1 km væk og til en del af om-

rådet (især i boligprojektet) vil det være meget længere. 

 

1. Hvordan vil man sikre at området er knyttet bedst til 

stationen og at ansætte eller beboer alligevel ikke vil køre 

med egen bil, men vil gå eller cykle til stationen trods den 

lange afstand? 

2. Har man tænk på fx 

- Bedre stier til Kildedal? 

- Mere direkte stier til Kildedal, så det bliver kortere end 

de 1km+? 

- Hastighedsreduktion på Måløvvej? 

- Flere busser? 

- Flere togafgang? 

3. Har man tænkt på den generelle biltrafikudvikling i 

projekterne, fx på Måløvvej nord/syd og Tværvej? 

1) Der vil blive arbejdet med mulig-

heder for bedre tilknytning til sta-

tionen herunder muligheden for 

etablering af cykel- og gangsti til 

Kildedal Station. 

2) Der vil blive arbejdet med den 

overordnede trafikafvikling som 

led i helhedsplanen og en vurde-

ring af trafikken som led i miljø-

vurderingen af lokalplan herunder 

stisystem, trafikkonsekvenser for 

Måløvvej/Knardrupvej og mulig-

heder for offentlig transport. 

3) Der har de sidste år været en 

trafikstigning på Knardrupvej på 

8 % pr. år og der skal som led i 

miljøvurderingen af lokalplanen 

ses på kapaciteten på det eksi-

sterende og omkringliggende 

vejnet.  

 

11 Frank 

Gøtt-

ler 

Ved præsentationen af DBU projektet blev der ikke nævnt 

noget om belysning/ lysforurening. Hvordan ser kommu-

nen at dette vil blive vurderet i en VVM undersøgelse? 

Der vil blive lavet en vurdering af 

belysningen som led i arbejdet med 

planerne. Vi kender ikke på nuvæ-

rende tidspunkt belysningsbehovet 

for DBU-projektet. 

 

12 Jacob 

An-

drup 

Kan Kommunen regne med, at de kan beholde skatteind-

tægter fra nye borgere, eller skal hovedparten gå til ud-

ligning? Hvad er nettoprisen for en: 

- Vuggestueplads 

- Børnehaveplads 

- Skoleplads. 

Hvad er den gennemsnitlige KOMMUNALE skatteindtægt 

pr. husstand. 

Vil øgede skatteindtægter medføre øgning af serviceram-

men, eller skal den service der skal ydes til de nye borge-

re holdes indenfor den eksisterende serviceramme. 

Er det korrekt, at ejendomsskat ikke kan opkræves på et 

arresthus, men at man derimod kan opkræve dæknings-

afgift for offentlige ejendomme 

De rejste spørgsmål ang. skatteind-

tægter og afledt kommunal service 

er ikke særskilt belyst i forhold til 

Kildedal Nord, hvorfor de ikke kan 

besvares nu. 

Det er korrekt, at der ikke betales 

grundskyld af statens ejendomme, 

og at det kan besluttes af kommu-

nalbestyrelsen, at der opkræves 

dækningsafgift. 

 

 

 

13 Lena 
og 

Peder 

Dam-

Hermed et par kommentarer vedr. div. planer for Kildedal 
nord. 

Først vil vi tilslutte os de kritiske røster omkring et evt. 

arresthus på arealet.  

Vi har noteret os, at I ikke finder et 
arresthus attraktivt som nabo. 

 

Det er korrekt, at byudvikling i visse 
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gaard 

Knar-

drup 

Det er altså ikke særligt attraktivt at få et arresthus som 

nabo, ligegyldigt hvor spændende politikerne synes det er 

for kommunen. 

En anden ting der undrer os, er hvorfor nogle personer 

mener at en udvikling vil ødelægge naturen i området? 

Hvis vi ser på området inde på den gamle flyvestation, så 

har det boligbyggeri der er foregået derinde resulteret i at 

det samtidigt  er blevet til et rekreativt område for rigtig 

mange mennesker. 

Det samme vil ske for området nord for Kildedal.  

I dag har offentligheden ingen adgang til området. Hvis 

det bliver udviklet til f. eks boliger m.m. vil der blive an-

lagt diverse stisystemer og naturområder inden for græn-

serne.  

Det vil give adgang for offentligheden til at komme ud og 

nyde naturen på en måde man ikke kan i dag. 

Hvis vi kigger på området syd for Kildedal er der sket en 

stor udvikling de sidste 30-40 år, og rigtig mange menne-

sker færdes dagligt til fods og på cykel, med meget stor 

glæde. 

Så vi mener ikke man skal kigge på en udvikling med 

negative briller, det er tværtimod meget positivt. 

Der er også kommet nogle forslag om at evt. plante skov 

på et lille areal af kommunens jord ved Langager. 

Det danske skovareal er steget en del de sidste 100 år, så 

Danmark er ikke bagud på den front. 

Men hvis der skal plantes skov, kan man nok finde nogle 

mere egnede arealer med marginaljorde nogle andre ste-

der i landet. 

Det er frås at anvende et så stationsnært område til skov, 

når det nu er hensigten at sådanne områder skal bruges 

til byudvikling. 

Samtidigt har kommunen altså brugt mange millioner 

kroner på at købe jorden for 30 år siden, og en skovrejs-

ning vil være en direkte nul forretning for kommunen. 

Dels får man ikke pengene igen for jorden og der kommer 

ikke nogen løbende indtægt. 

tilfælde kan lette adgangen til natu-

ren. Det forhold vil kommunen også 

indarbejde i den senere lokalplan-

lægning for området. 

Der indgår ikke planer om egentlig 

skovrejsning i de foreløbige udkast til 

disponering af området. Men som led 

i byudviklingen vil der blive etableret 

grønne fællesområder, hvor der vil 

blive plantet træer. 

 

14 Ida 

Mat-

thes 

Kære Egedal, Jeg må på det kraftigste fraråde et arrest-

hus i området Kildedal. Det ville være katastrofalt for 

kommunens image og ønske om at tiltrække børnefamili-
er og borgere som betaler skat og bidrager. 

Dine bemærkninger er noteret og vil 

indgå i notatet med de samlede 

spørgsmål og kommentarer til udvik-
lingen i området som udarbejdes til 

brug for den videre politiske behand-

ling som opsamling på borgermødet. 
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15 Kristi-

na og 

An-

dreas  

 

Som tilflyttere til Smørum ærgrer det os at høre at man 

overvejer at der skal opføres et nyt arresthus ved Kildedal 

nord. Vi hober så inderligt at det ikke sker, da vi som 

beboere i Smørum frygter hvad det vil gøre ved området 

og vores sikkerhed. Havde vi kendt til dette, da vi købte 

byggegrund i Smørum for 2 år siden var vi aldrig flyttet til 

Smørum. Hvis området endelig skal bebygges håber vi 

som borgere i det mindste at man vil kigge mod noget 

der påvirker Smørum positivt.  

Vi har forståelse for jeres usikkerhed 

over for, om et arresthus vil medføre 

en øget utryghed for de borgere, der 

bor tæt ved. 

Vi har haft flere drøftelser med Kri-

minalforsorgen omkring sikkerheden 

på disse nye institutioner. Senest ved 

Byrådets besøg på statsfængslet 

Enner Mark ved Horsens, der har et 

sikkerhedsniveau tilsvarende det, der 

planlægges for Kildedal Nord. De 

indsatte har ikke kontakt med om-

verdenen udover de aftalte besøg på 

stedet. Det er typisk besøg af fami-

liemedlemmer. Vi er blevet betrygget 

i, at der ikke vil skabes en trafik til 

og fra, der skulle skabe utryghed i 

nærområdet. Herudover vil politiet 

ofte være på stedet, hvilket generelt 

hæver sikkerheden og følelsen heraf. 

 

16 Katri-

ne 

Øxen-

bjerg 

Han-

sen  

 

Vil I ikke nok vælge et andet byggeprojekt end et arrest-

hus. Der er jo ingen grund til at bede om problemer og 

gøre os borgere utrygge.  

Jeg ville allerhelst ønske, at I ville bevare vores dejlige 

natur, men hvis det ikke kan lade sig gøre. Så vælg dog 

et projekt, som ikke skaber utryghed og får huspriserne i 

området til at falde. Der er ikke ret mange, der ønsker et 

arresthus som nabo.  

Dine bemærkninger er noteret. Se 

svar 15 omkring utryghed. 

Angående et forventet fald i ejen-

domsværdierne, har vi ikke belæg for 

at forvente, at det vil ske i Smørum-

området. Men vi har heller ikke fået 

lavet en dokumentation af, at det 

ikke vil ske. Vi har kendskab til den 

amerikanske undersøgelse, der er 

refereret til i en henvendelse til 

kommunen. Det kan ikke vurderes 

på baggrund af rapporten, om for-

holdene umiddelbart kan overføres til 

danske forhold. Men der er nogle 

væsentlige forskelle mellem det i 

USA undersøgte og danske forhold. 
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17 Jør-

gen 

Bengt

sson 

På vegne af underskriverne af vedlagte dokument sender 

jer hermed vores skriftlige forslag til Kommuneplan 2021 

 

Se brev via dette link 

https://www.egedalkommune.dk/media/8768/forslag-til-

egedal-kommunes-kommuneplan-2021_uden-

adresser.pdf 

 

Jeres forslag om at udtage den nord-

lige del af Kildedal Nord som byud-

viklingsområde og i stedet udlægge 

det som landbrugs- og naturområde 

er noteret og vil indgå i det videre 

arbejde med forberedelse af kommu-

neplan 2021. Det samme gælder 

jeres forslag om at ændre anvendel-

sen i den sydlige del til boligbebyg-

gelse og samtænke den med udvik-

lingen på Flyvestation Værløse.  

 

 

 

18 Ron-

nie 

Graad

al 

I forlængelse af Christoffer L Jessens brev vil jeg da lige 

indskyde at vi er en meget stor del af Egedals borgere der 

mener det er en fremragende ide at få et arresthus til 

kommunen. 

Er selv tidl. fængsels betjent så ved en del om hvad et 

arrest hus og hvordan det fungerer.  

At hus priserne falder i nærområdet er det rene nonsens. 

For det første vil tilstedeværelsen af politi blive øget og 

for det andet er der stort set ingen flugtmuligheder / for-

søg i danske arrest huse. Skulle det ske at en indsat flyg-

tede er jeg ret overbevist om han ville forlade kommunen 

i en hulens fart.  

Antallet af arbejdspladser i kommunen vil blive øget hvil-

ket kun er en fordel.  

Og der er ingen der vil vælge kommunen fra vedr tilflyt-

ning pga et evt arresthus spørg bare i alle de andre 

kommuner der huser arresthuse.  

Egedal er efter min mening en åben og favnende kom-

mune så selvfølgelig skal vi have et arresthus.  

Skulle der være evt spørgsmål skal i endelig henvende 

jer. 

Dine bemærkninger er noteret og vil 

indgå i notatet med de samlede 

spørgsmål og kommentarer til udvik-

lingen i området som udarbejdes til 

brug for den videre politiske behand-

ling som opsamling på borgermødet. 

 

19 

 

Anja 

Berg-

holdt, 

oplæ-

ses 

ved 
mødet 

(55:3

9) 

Anja 

1. ved et nyt boligområde, må børnetallet  forventes at 

stige, er der påtænkt i kommunensplaner at tilføje flere 

ressourser til Ganløse skole, og øge kvaliteten og for-

håblig tiltrække flere blivende og uddannet lærer 

2. Trafik - er der planer for at opfører det sidste stykke 
cykelsti på knardrupvej (sikker skolevej) samt evt lave en 
rundkørsel mere ud fra Knardrup  

1. Hvis det besluttes at bygge boliger 

på arealet skal det afklares, hvordan 

man bedst kan forsyne området med 

skoler og dagtilbud. Antallet afhæn-

ger af boligtyper. Det er der ikke 

regnet på. 
 

2. Der vil blive arbejdet med mulig-

heden for cykel- og gangsti i området 

og tilknytning til det øvrige stinet 

 

https://www.egedalkommune.dk/media/8768/forslag-til-egedal-kommunes-kommuneplan-2021_uden-adresser.pdf
https://www.egedalkommune.dk/media/8768/forslag-til-egedal-kommunes-kommuneplan-2021_uden-adresser.pdf
https://www.egedalkommune.dk/media/8768/forslag-til-egedal-kommunes-kommuneplan-2021_uden-adresser.pdf
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Berg-

holdt, 

oplæ-

ses 

ved 

mødet 

(56:3

4) 

3. Spildevand, hvis projektet færdiggøres indenfor 12-15 

år og inden der kommer nyt rensningsanlæg i Frederiks-

sund. Hvilken tanker er der lavet mhs til den øget mænge 

og Måløv rensningsanlæg ikke kan følge med (lukke uren-

set ud i vores å og forurener vores marker) påtænkes der 
at lave private spildevandsanlæg i husene?  

 

samt Kildedal Station. 

 

3. Nej, der påtænkes ikke private 

spildevandsanlæg i husene og vi 

planlægger ikke nye byudviklingsom-

råder med henblik på at udlede spil-

devandet urenset. Der skal indledes 

en dialog med Novafos om en hold-

bar løsning, så området spildevands-

forsynes på forsvarlig vis. 

20 Frank 

Mor-

ten-

sen 

 

Hvad tror I at det betyder for ejendomsværdien af min 

villa at i vælger at lægge et arresthus i min baghave? 

Har i tænkt jer at kompensere mig for mit værditab på 

min villa? 

Og forslag:Der er masser af muligheder for at lægge et 

arresthus, uden at det skal ligge i nærheden af et villa-

kvarter. Læg det i nærheden af det nye rådhus i Ølstyk-

ke! Når man nu har valgt at Ølstykke/Stenløse skulle ha-

ve rådhuset (som er en positiv ting) – så vil det være fair 

hvis også de får arresthuset (som er en negativ ting). Så 

får man lidt sødt og lidt surt – men retfærdigt fordelt. 

Hvorfor skal Smørum kun have det sure? 

Eller læg det på markerne i nordøst for Ølstykke – der er 

masser af plads uden man kommer for nær på beboelse. 

Og en bitter kommentar: Hvis i alligevel ignorerer de lo-

kale Smørum-borgere og lægger arresthuset i Kildedal, så 

sørg gerne for at i sætter jeres navn på, så vi kan se 

hvem det er der ”varetager” vore interesser… For jeg går 

ud fra at når man laver et sådan projekt – så er man stolt 

af det og vil gerne sætte sit navn på projektet i offentlig-

hed?! 

Angående et forventet fald i ejen-

domsværdierne i Smørum, har vi 

ikke belæg for at forvente, at det vil 

ske som frygtet. Men vi har heller 

ikke fået lavet en dokumentation af, 

at det ikke vil ske.  

Vi har kendskab til den amerikanske 

undersøgelse, der er refereret til i en 

henvendelse til kommunen. Det kan 

ikke vurderes på baggrund af rappor-

ten, om forholdene umiddelbart kan 

overføres til danske forhold. Men der 

er nogle væsentlige forskelle mellem 

det i USA undersøgte og danske for-

hold. 

 

 

21 

 

Char-

lotte 

Kjær-

gaard 

Bentzi

zi-

en  (5

7:53) 

37:19 Undrer mig over, at under afledte effekter af det 

sidste oplæg med bebyggelse af området, at der ikke 

tages med, at der kommer øget skatte indtægter fra nye 

borgere, der flytter til kommunen. Man har i stedet kun 

haft fokus på de negative effekter, som behov for flere 

skoler og dagtilbud. 

Vi beklager hvis det har været ind-

trykket. Vi synes der i oplægget også 

var mange positive effekter fremhæ-

vet. Nye borgere i et område vil have 

samme positive effekter som i andre 

byudviklingsområder. Men de negati-

ve effekter er større i Kildedal Nord i 

den forstand at vi ikke har indregnet 

service i prognoserne. Nye borgere 
giver nye skatteindtægter og det vil 

være et plus for kommunen. 
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22 Jør-

gen 

Bengt

zon  

Hvorledes tænker Byrådet at Kildedal Nord i fremtiden 

kan beskyttes som værdifuldt kulturmiljø. Hele området 

nord for Kalveholmvej er jordtilliggende til gårde Knar-

drup by. 

Kildedal Nord er ikke udpeget som 

værdifuldt kulturmiljø i vores kom-

muneplan. Kulturmiljø-udpegningen 

omfatter området der ligger lige nord 

for. I helhedsplanen skal vi arbejde 

med bedst mulig beliggenhed og 

udformning, så kultur- og landskabs-

værdier bevares bedst muligt.  

 

23 Dorte 

Valør 

oplæ-

ses  

1:00:06 Jeg finder det meget uhensigtsmæssigt at lægge 

et arresthus i nærheden af et boligområde. Det vil forrin-

ge attraktionen for boligejere. Fangerne skal næppe køre 

til afhøring med tog til København. Så hvorfor ikke plan-

lægge en placering langt væk fra bebygget område? 

Det er vores vurdering, at et arrest-

hus godt kan ligge i nærheden af 

andre bebyggede områder, herunder 

boligbebyggelse uden problemer. 

Kriminalforsorgen har i dag andre af 

deres institutioner liggende i  

tætbebyggede områder, f.eks. Vestre 

Fængsel i København og i Køge og 

Albertslund. Der er det vores indtryk 

at det ikke opleves som usikkert af 

naboerne.  

 

Den ejendom hvor man overvejer et 

arresthus, ligger ikke tæt op ad eksi-

sterende nuværende boligområder. 

Placeringen er især valgt på grund af 

den gode trafikale beliggenhed. 

 

24 Dorte 

Valeur 

Jeg forstod på det virtuelle møde med politikerne d.27/4, 

at det var en tillokkende løsning at placere et arresthus 

på den nordlige del af grunden, Kildedalnord. 

Når overskriften for projektet lyder:" Den smukkeste na-

tur i Egedal" og man derefter overvejer at bygge et ar-

resthus  med høje murer omkring, virker det ikke gen-

nemtænkt. Det er simpelthen synd. 

Man skal selvfølgelig bygge nogle boliger, hotel mm, så 

beboerne/gæsterne kan få glæde af det smukke område. 

Til politikerne vil jeg sige: lad nu være med, at vælge det 

første, der kommer på banen, fordi det er det nemme-

ste!. "Ryst posen" og find den kreative side frem. Det har 

stor betydning for området i fremtiden. 

 

Dine bemærkninger er noteret og vil 

indgå i notatet med de samlede 

spørgsmål og kommentarer til udvik-

lingen i området som udarbejdes til 

brug for den videre politiske behand-

ling som opsamling på borgermødet. 

 

25 Gan-
løse 

Bylau

g 

Ganløse Bylaug er for udvikling af Kildedal Nord, med 
garanti for en grøn kile mellem Egedal Kommunes areal 

og Knardrup. Arresthus, DBU projekt og/eller boligprojekt 

er ikke det væsentligste.Det væsentligste er at Egedal 

Kommune sikrer, at et valgt projekt resulterer i: 

Egedal Kommune er i henhold til de 
gældende regler for salg af kommu-

nens ejendomme pligtig til ikke at 

sælge under markedsprisen. Forud 

for et salg vurderes grunden af en 
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1) at kommunal jord sælges til den højst mulige pris 

2) at størrelsen på det fremtidige estimerede skattepro-

venu for Egedal Kommune er en væsentlig del af beslut-

ningsprocessen 

3) og dette skal holdes op mod forventede kommunale 

investeringer relateret til hvert projekt 

Kan Egedal Kommune give os denne garanti ? 

 

uvildig ejendomsmægler. 

I forbindelse med byudviklingen la-

ves normalt ikke et direkte estimat af 

et kommende skatteprovenu. Det 

sker via Boligindflytningsplanen og 

den heraf afledte befolkningsprogno-

se.  

Forud for beslutningen om igangsæt-

ning af en givet byudvikling oplyses 

Byrådet omkring alle forventede in-

vesteringer og tilhørende indtægter. 

Arealet ved Kildedal Nord er erhver-

vet for over 25 år siden. Der er såle-

des bundet en del kapital i området, 

som forventes frigjort ved en gen-

nemført udvikling, til glæde for den 

kommunale økonomi. 

26 Palle 

Hal-

trup 

Knar-

drup 

byga-

de 9 

I oplægget omkring et arresthus regnes der med 300 nye 

arbejdspladser. Har Egedal kommune klausul på at de 

arbejdspladser bliver besat af borgere i Egedal kommune 

og har vi faguddannede borgere nok til at besætte stillin-

gerne ( f.eks fængselsbetjente )?? 

I skriver også at opførsel af et arresthus vil medføre op-

gaver til lokale virksomheder! Det er et stort anlægsar-

bejde som sikkert bliver udført af større entreprenør virk-

somheder ved udlicitering. Når byggeriet står færdig vil 

Egedal kommune så overtage service og vedligehold af 

byggeriet og dermed sikre at arbejdet bliver udført af 

lokale håndværksvirksomheder mm?? 

 

Et muligt kommende arresthus er en 

arbejdsplads som alle andre. Det står 

Kriminalforsorgen frit at hyre de 

bedst kvalificerede medarbejdere til 

jobbet uanset bopæl. Men det vil da 

være glædeligt, hvis nogle af de 

kommende medarbejdere er Egedal-

borgere eller kunne finde på at bo-

sætte sig i nærområdet. 

I de hidtil førte drøftelser med Krimi-

nalforsorgen har Kommunen under-

streget ønsket om, at små og mel-

lemstore virksomheder får mulighed 

for at deltage i tilbudsgivningen i 

forbindelse med både opførelsen og 

den efterfølgende drift. 

Staten vil varetage driften af bygge-

riet fremover såfremt det realiseres. 

 

27 Mikki 

Øster

gaard 

Se brev via dette link: 

https://www.egedalkommune.dk/media/8770/til-byra-

det-29-april-2020.pdf 

 

Kommunen har haft flere drøftelser 

med Kriminalforsorgen omkring sik-

kerheden på deres nye institutioner. 

Senest ved Byrådets besøg på stats-

fængslet Enner Mark, der har et sik-
kerhedsniveau tilsvarende det, der 

planlægges for Kildedal Nord. De 

indsatte har ikke kontakt med om-

verdenen udover de aftalte besøg på 

 

https://www.egedalkommune.dk/media/8770/til-byra-det-29-april-2020.pdf
https://www.egedalkommune.dk/media/8770/til-byra-det-29-april-2020.pdf
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stedet. Det er typisk besøg af fami-

liemedlemmer.  

Kommunen er blevet betrygget i, at 

der ikke vil skabes en trafik til og fra, 

der skulle skabe utryghed i nærom-

rådet. Herudover vil politiet ofte væ-

re på stedet, hvilket generelt hæver 

sikkerheden og følelsen heraf. Der er 

tale om et moderne arresthusbygge-

ri, hvor disponeringen, arkitekturen 

og de indbyggede sikkerhedszoner 

forhindrer mulighed for visuel eller 

verbal kontakt imellem indsatte og 

folk udenfor.  

Den ejendom hvor man overvejer et 

arresthus, ligger cirka 1,3 km fra 

Kongeskrænten, med både overord-

nede veje og jernbane og fremtidig 

bebyggelse imellem, så der er ikke 

tale om, en placering umiddelbart op 

ad Kongeskrænten. Ud fra den in-

formation kommunen har fået fra 

Kriminalforsorgen, er der ikke grund 

til at tro, at I vil blive påvirket af 

arresthuset. Den primære byudvik-

ling som vil ske op mod Konge-

skrænten er udviklingen af Kildedal 

Syd området omkring Kildedal stati-

on, hvor Egedal og Ballerup kommu-

ner planlægger en tæt byudvikling 

med et stort antal arbejdspladser og 

boliger i de kommende år. 

Vi har noteret os, at du mener at der 

burde være lavet en række økonomi-

ske beregninger og analyser. Kom-

munen er ikke enig i, at dette er 

økonomisk uforsvarligt.  

Se evt. også svar 20 omkring ejen-

domspriser, svar 9 og 12 omkring 

beregninger af økonomiske konse-
kvenser, svar 32 omkring tryghed og 

svar 25, 33 og 45 vedr. økonomiske 

konsekvenser og salgspris. 
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28 Nina 

Binne-

rup.  

 

Jeg skriver da min mand, søn og jeg kigger på hus i om-

rådet omkring Kongeskrænten syd for Kildedal station. Vi 

har dog erfaret, at der er planer om at bygge et arresthus 

nord for Kildedal station, og vi vil derfor skrive til dig, For 

at høre, hvor langt i processen I er omkring det som en 

mulighed. 

Vi er meget begejstrerede for Smørum og især området 

omkring Kongeskrænten, men vi er ikke interesserede i at 

bo op ad et arresthus. Vi er derfor ret interesserede i at 

høre om vi bør søge andetsteds hen. Jeg håber du kan 

forstå vores situation, og har mulighed for at besvare 

vores spørgsmål.   

 

Det er korrekt, at der for tiden er 

overvejelser om evt. at etablere et 

arresthus ved Kildedal Nord. 

På Byrådsmøde den 24. juni 2020, 

forventes Byrådet at tage stilling til, 

hvorvidt man vil arbejde videre med 

et arresthus. Men den endelige be-

slutning vil først blive taget senere 

på året. 

 

Den ejendom hvor man overvejer et 

arresthus, ligger cirka 1,3 km fra 

Kongeskrænten, med både overord-

nede veje og jernbane og fremtidig 

bebyggelse imellem, så der er ikke 

tale om, en placering umiddelbart op 

ad Kongeskrænten. Ud fra den in-

formation kommunen har fået fra 

Kriminalforsorgen, er der ikke grund 

til at tro, at I vil blive påvirket af 

arresthuset. Den primære byudvik-

ling som vil ske op mod Konge-

skrænten er udviklingen af Kildedal 

Syd området omkring Kildedal stati-

on, hvor Egedal og Ballerup kommu-

ner planlægger en tæt byudvikling 

med et stort antal arbejdspladser og 

boliger i de kommende år. 

 

Et arresthus er en lukket institution, 

der rummer varetægtsfængslede, 

der afventer rettens behandling af 

deres sag. Institutionen er meget 

sikker, og de indsatte har begrænset 

adgang til besøg. Vi forventer derfor 

ikke at borgerne kommer til at ople-

ve usikkerhed, såfremt institutionen 

tages i brug. Faktisk forventer Krimi-

nalforsorgen en stigende tryghed, da 

politiet vil have en større synlighed i 
området i forbindelse med de trans-

porter til og fra arresthuset, som de 

skal udføre. 
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29 An-

ders 

Kofod 

Peder-

der-

sen 

Set fra landsbyen Sørup vil alle forslag ødelægge den 

nuværende uspolede natur. Hvordan påtænkes byggeri-

erne indpasset mht lysforurening og beplantning?  

Det er der ikke taget stilling til pt., 

men det er noget vi vil være op-

mærksomme på i forbindelse med 

den kommende planlægning for om-

rådet. 

 

30 Erik 

Dam-

gaard 

 

Det er meget nemt at være enig i at Kildedal nord er et 

særdeles spændende udviklings område med en unik be-

liggenhed tæt på København. Derfor spørger vi: I hvilket 

omfang har man brugt ekspertviden* vedrørende udvik-

ling af så stort og værdifuldt område og med sit tænkeligt 

store indtægts potentiale for Kommunen i fremtiden? (I 

modsat fald vil dette, efter vor opfattelse, være stærkt 

betænkeligt).  

* Her tænkes feks. på et firma Colliers som jo er et firma 

med udstrakt international erfaring med ejendoms udvik-

ling også for Kommuner. 

Egedal Kommune råder over meget 

kvalificerede medarbejdere, der ar-

bejder med byudviklingen. Men der-

udover inddrages der normalt eks-

terne rådgivere i alle projekterne 

hvor det kan tilføre projektet værdi, 

herunder også ejendomsmæglere 

som foreslået.  

 

31 Palle 

Hal-

trup 

Knar-

drup 

byga-

de 9 

Ved de 3 viste forslag vælger man at koble Knardrup By-

gade sammen med boligområdet vejnet! Skal Knardrup 

Bygade så være “ indkørsel/smutvej til det det evt nye 

boligområde?? Eller genvej/smutvej til Ganløse fra det 

nye boligområde?? 

Vi er i forvejen plaget af mange cyklister i høj fart da cy-

kelstien drejer ind i byens nordlige ende 

Knardrup har en del børnefamilier og børnene leger ofte i 

gaden og det skal de have lov til uden at være i fare. 

Kommunen vil som led i arbejdet 

med helhedsplanen se på den over-

ordnede trafikafvikling herunder, 

hvilken effekt det har på det eksiste-

rende vejnet og hvilke adgangsveje 

der er mest hensigtsmæssige at be-

nytte eller som eventuelt bør etable-

res. 

 

32 Palle 

Hal-

trup 

Knar-

drup 

byga-

de  

På det virtuelle møde nævnte flere politikere undersøgel-

ser der fortæller hvor trygt det er at bo op ad et arrest-

hus og det er trygt at færdes i nærheden omkring et ar-

resthus  

Man nævnte flere eksempler bl.a. i Albertslund og Vestre 

Fængsel mfl. Hvor kan man læse/se dokumentation for 

disse undersøgelser?  

Kommunen er ikke i besiddelse af 

undersøgelser af oplevelsen af tryg-

hed ved at bo som nabo til et arrest-

hus. De oplysninger vi har om emnet 

er fra Kriminalforsorgen om deres 

erfaringer med naboskab til boligom-

råder samt oplevelser fra Byrådets 

besøg i fængslet Enner Mark uden for 

Horsens. Desuden har nogle byråds-

politikere kendskab til forholdene 

omkring de pågældende fængsler. 
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33 Tho-

mas 

1. Hvilke analyser ligger til grund for, at arbejdspladser 

og opgaver skabt ved arresthus-projektet vil blive for 

beboere i Egedal Kommune? 

2. Hvilke analyser er lavet for, hvad betydningen af ar-

resthuset vil være for videreudviklingen af området om-

kring i fremtiden?  

3. Hvilke analyser er lavet ift. den forventede omkostning 

sfa. af lavere jord-/ejendomsværdier og anderledes frem-

tidige beboer-sammensætning omkring arresthuset?" 

4. Hvorfor vælger Egedal at sammenligne sig med Glos-

trup fremfor kommuner, der ligger længere nord/nordvest 

for København?"   

Et muligt kommende arresthus er en 

arbejdsplads som alle andre. Det står 

Kriminalforsorgen frit at hyre de 

bedst kvalificerede medarbejdere til 

jobbet uanset bopæl. Men det vil da 

være glædeligt, hvis nogle af de 

kommende medarbejdere er Egedal-

borgere eller kunne finde på at bo-

sætte sig i nærområdet. Der er ikke 

udført egentlige analyser af, hvad 

etableringen af et arresthus vil bety-

de for udviklingen af det resterende 

område. Men det er drøftet med de 

selskaber, der har udvist interesse.  

Som nævnt i andre besvarelser har 

kommunen ikke grundlag for at vur-

dere, om etableringen af et arresthus 

vil medføre lavere ejendomsværdier i 

nærområdet. 

 

34 Laugs

kriver 

Niko-

laj 

Han-

sen 

I Hove glæder vi os over, at udviklingspotentialet i områ-

det omkring Kildedal i nær fremtid kan blive udnyttet. For 

at kunne udnytte potentialet for Kildedal anser vi det som 

væsentligt, at der bliver etableret 5 minuttersdrift fra 

stationen. Dette vil ligeledes øge potentialet for resten af 

kommunen. Er kommunen enig i, at 5 minutterdrift fra 

Kildedal Station er essentiel for udviklingen omkring Kil-

dedal, og vil kommunen prioritere bedre S-tog? 

Egedal Kommune ønsker at øge bor-

gernes muligheder for anvendelse af 

kollektiv trafik også på Kildedal Sta-

tion. Der arbejdes for at sikre 10 

minutters drift på Kildedal Station 

blandt andet som led i byudviklingen 

af området.  

Det er ikke politisk drøftet om kom-

munen arbejder for 5 minutters drift 

fra Kildedal Station. 

 

35 Chri-

sto-

pher 

Jessen 

Her fremsendes borgerbrev i forbindelse med Kildedal 

Nord. Jeg gør opmærksom på at brevet har været opslået 

på facebook i 21 timer, og i alt 122 borgere i Egedal 

Kommune har medunderskrevet brevet, hvoraf størstede-

len er bosiddende i området nær Kildedal Nord.  

 

Det er mit håb, at byrådsmedlemmerne ved deres afgø-

relse vil tage højde for den store opbakning brevets ind-

hold har fået på så kort tid. 

 

Se brev via dette link: 
https://www.egedalkommune.dk/media/8767/borgerbrev

-kildedal-nord-uden-navne.pdf 

 

Se bilag via dette link: 

Dine bemærkninger er noteret og vil 

indgå i notatet med de samlede 

spørgsmål og kommentarer til udvik-

lingen i området som udarbejdes til 

brug for den videre politiske behand-

ling som opsamling på borgermødet. 

 

Angående et forventet fald i ejen-

domsværdierne i Smørum, har vi 

ikke grundlag for at vurdere, om det 

vil ske.  
Kommunen har kendskab til den 

amerikanske undersøgelse, der er 

refereret til i jeres skrivelse. Det kan 

ikke vurderes på baggrund af rappor-

 

https://www.egedalkommune.dk/media/8767/borgerbrev-kildedal-nord-uden-navne.pdf
https://www.egedalkommune.dk/media/8767/borgerbrev-kildedal-nord-uden-navne.pdf
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https://www.egedalkommune.dk/media/8769/the-local-

economic-impact-of-prisons.pdf 

 

 

ten, om forholdene umiddelbart kan 

overføres til danske forhold. Men der 

er nogle væsentlige forskelle mellem 

det i USA undersøgte og danske for-

hold. 

 

 

Med de aktuelle planer for udbygnin-

gen af områderne omkring Kildedal 

Station både i Ballerup og Egedal 

Kommuner, vil der blive etableret en 

del tæt by med boliger og erhverv 

mellem Kildedal Nord og Smørum.  

 

Vi tager den udtrykte utryghed til 

efterretning.  

36 Ricky 

Kofo-

ed-

Mad-

sen ·  

1:08:10 Hvad er den nuværende trafikbelastning i områ-

det. 300 kørsler i døgnet virker meget lidt i forhold til en 

normal dagligdag 

1:44 Fra Knardrupvej kører cirka 

6.000 biler i døgnet. Og der er 300 

ekstra ikke så meget ifht. det samle-

de. Når vi skal se på trafikbelastnin-

gen i området vil vi også kigge på 

andre veje (Tværvej). Det skal også 

ses i sammenhæng med andre pla-

ner for området.  

 

37 Jesper 

Bund-

gaard  

1:45:22 Hvad gør man for at få en sammenhængende 

by? Området er jo delt op i 6 dele af Frederikssundsvej, 

jernbanen og Tværvej og underføringer, særligt under 

jernbanen, er rasende dyrt 

1:59 Området nord og syd for statio-

nen. Kildedal Syd er særligt skåret 

over af jernbane og veje. Her er en 

strukturplan som Egedal og Ballerup 

kommuner har lavet sammen. Den 

giver nogle bud på hvordan man 

skaber forbindelser for veje, gående 

og rekreative forbindelser mellem 

områderne. Strukturplanen lægges 

på hjemmesiden.  

Den siger ikke noget om hvordan 

Kildedal Nord kan blive koblet op på 

Kildedal Syd. Det skal der arbejdes 

med i en ny helhedsplan: Cykelstier, 

overgange, gode vejforbindelser osv.  

 

https://www.egedalkommune.dk/media/8769/the-local-economic-impact-of-prisons.pdf
https://www.egedalkommune.dk/media/8769/the-local-economic-impact-of-prisons.pdf
https://www.facebook.com/Ricky.KofoedMadsen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzYxMjU5MDQzMjI2
https://www.facebook.com/Ricky.KofoedMadsen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzYxMjU5MDQzMjI2
https://www.facebook.com/Ricky.KofoedMadsen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzYxMjU5MDQzMjI2
https://www.facebook.com/Ricky.KofoedMadsen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzYxMjU5MDQzMjI2
https://www.facebook.com/Ricky.KofoedMadsen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzYxMjU5MDQzMjI2
https://www.facebook.com/skomagervals?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5Mzg2NDU5MDQwNzA2
https://www.facebook.com/skomagervals?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5Mzg2NDU5MDQwNzA2
https://www.facebook.com/skomagervals?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5Mzg2NDU5MDQwNzA2
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38 Jan 

Ludvig

vig-

sen  

31:15  

Hvad er odds for at få fodboldcenter i forhold til de øvrige 

kommuner? 

1:45  

Det er vanskeligt at svare på. Vores 

dialog med DBU; dels har DBU et 

konsulent firma til at vurdere forskel-

lige områder på flere parametre og vi 

ved ikke hvordan vi bliver vurderet. 

DBU er en politisk ledet organisation 

så i sidste ende er det også et poli-

tisk valg fra deres side. Så vi kan 

ikke sige noget om det.  

Ole Hovøre: Om DBU’s overvejelser. Vi 

kan ikke vide hvem de peger på. Jeg 

tror ikke de vælger os. 

39 Rikke 

Bang 

Ander

der-

sen ·  

1:04:56  

Har Egedal Kommune en udregning af hvad området bør 

kunne koste? 

Jeg tænker at en så høj salgspris som mulig er at fore-

trække? 

 

 

1:04:56  

Egedal Kommune er forpligtet til at 

sælge til markedspris. Det betyder, 

at der før et salg udarbejdes en vur-

dering af en ejendomsmægler. Den 

er endnu ikke lavet, så vi kan ikke 

sige noget om prisen for dette områ-

de.  

 

 

40 Pernil-

le 

Kjølby 

Kri-

sten-

sen ·  

42:44  

Hvor højt kan sådan et hotelbyggeri egentligt blive? 

1:58  

Gældende plan for området siger 

max højde 20 meter, men Byrådet 

skal nu lave en helt ny plan, hvor 

man vil skulle fastlægge nye ram-

mer.  

 

41 Lars 

Lang-

hof  

Kildedal Nord er et dejligt sted og jeg tænker hvorfor 

planlægger I ikke selv området udviklet, feks. laver ram-

men for området og så udstykker det i 900 m2 bygge 

grunde i dejlig natur? Hvorfor vente til der kommer nogle 

med forslag? Hvis kommunen ingen evner har på dette 

område, så kan vel søge hjælp hos et firma? Er det ikke 

rigtigt at der er behov for en familie huse tæt på Køben-

havn? Er det ikke rigtigt at der er en god pris ved salg af 

små grunde,(høj m2 pris) ? Er det ikke rigtigt at det vil 

tiltrække gode skatte borger der betaler grundskyld og 

ejendomsværdiskat samt indkomst skat i mange år.? Er 

det ikke rigtigt at der ikke ville være pres på kommunen 

af store kapital fonde, men i stille roligt tempo vil blive 

bygget betalt af de enkelte borger?  

I forbindelse med byudviklingen i 

Egedal Kommune er der lavet flere 

undersøgelser af, hvilke boliger vi 

mangler for at have et dækkende 

boligtilbud til alle borgere.  

Kommunen kan ikke afvise, at der 

kunne sælges parcelhusgrunde i om-

rådet. Men vi ved fra en analyse af 

efterspørgslen efter forskellige bolig-

typer i kommunen foretaget i 2019, 

at det ikke er den boligtype vi har 

mest behov for at tilføre.  

Kommunen har af samme grund ikke 

undersøgt, hvilken pris der ville kun-
ne opnås for disse grunde. Men det 

vil helt sikkert trække ned i vurde-

ringen, at der ikke er nogen hverken 

offentlig eller privat service i områ-

 

https://www.facebook.com/jan.ludvigsen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzM3MzIyMzc4OTUz
https://www.facebook.com/jan.ludvigsen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzM3MzIyMzc4OTUz
https://www.facebook.com/jan.ludvigsen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzM3MzIyMzc4OTUz
https://www.facebook.com/jan.ludvigsen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzM3MzIyMzc4OTUz
https://www.facebook.com/rikke.bang.39?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzU5MTkyMzc2NzY2
https://www.facebook.com/rikke.bang.39?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzU5MTkyMzc2NzY2
https://www.facebook.com/rikke.bang.39?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzU5MTkyMzc2NzY2
https://www.facebook.com/rikke.bang.39?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzU5MTkyMzc2NzY2
https://www.facebook.com/rikke.bang.39?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5MzU5MTkyMzc2NzY2
https://www.facebook.com/pernille.k.kristensen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5Mzg0NjE5MDQwODkw
https://www.facebook.com/pernille.k.kristensen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5Mzg0NjE5MDQwODkw
https://www.facebook.com/pernille.k.kristensen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5Mzg0NjE5MDQwODkw
https://www.facebook.com/pernille.k.kristensen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5Mzg0NjE5MDQwODkw
https://www.facebook.com/pernille.k.kristensen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5Mzg0NjE5MDQwODkw
https://www.facebook.com/pernille.k.kristensen?comment_id=Y29tbWVudDozMTkyOTYxMDkwNDk3NDFfMzE5Mzg0NjE5MDQwODkw
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det. 

Kommunen har netop i 2019 gen-

nemført en bosætningsanalyse. Her 

har vi bl.a. fået analyseret effekten 

på kommunens økonomi af forskelli-

ge grupper, herunder børnefamilier, 

som typisk tiltrækkes til nye parcel-

husområder. De vil have en positiv 

økonomisk effekt, men den er min-

dre end flere af de andre målgrup-

per.  

42 Mari-

anne 

Bjerre 

Hvorfor er politikerne så vilde med at anvende et usæd-

vanligt smukt naturområde til et arresthus? Det vil forrin-

ge kommunens image, give boligejerne ængstelser, redu-

cere ejendomspriser. I det hele taget være negativt for 

området, når det kunne udnyttes til kreativt, nytænkende 

grønt boligområde med høje priser og gode skatteborge-

re. 

 

 1:04 

Karsten Søndergaard: Vi har fået en 

henvendelse fra KRF der er interesse-

ret i Kildedal Nord. Og så indgår det i 

den prioritering som byrådet skal lave  

for udviklingen af området. Jeg er ikke 

enig i ængstelserne om følgevirkninger 

af arresthus. Ex i Albertslund er der et 

fængsel og de bygges boliger tæt om-

kring til dyre priser. landbrugsjord, 

ikke et naturområde.  

 

Charlotte Haagendrup:Det er et ar-

resthus, vi ved ikke om de er skyldige 

eller uskyldige. Vi har set Emmer 

mark-fængsel. Ængstelsen om sikker-

hed/tog om aftenen: Der er meget lidt 

uro. Husker gummigeden der vælter 

mur, men det er ikke hverdagskost. 

Jeg ser store glæder ved et arresthus. 

Det vil give mange jobs til lokale og 

opgaver til erhvervsliv.  

 

Ulrik John Nielsen: Jeg synes man 

haster noget igennem uden at kigge 

på konsekvenserne for området;  øko-

nomisk. Den bedste løsning er at be-

grænse området til den del som kom-

munen ejer. Det vil bevare den smuk-
ke natur udenom Knardrup. Vi skal 

bygge blandet bolig og erhverv. Det vil 

give en bedre pris og vi skal bygge 

noget, der kunne blive rigtigt spæn-
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dende, og som kan brande kommu-

nen. Ærgerligt at lægge et arresthus 

med 6 meter høj mur. Blandet er-

hverv/hotel kan give mange arbejds-

pladser.  

 

Bettina Zarp: Jeg har modsat holdning 

af Ulrik John. Jeg er kommet meget i 

fængsler og har set hvor tæt der byg-

ges opad. Det er roligt i fængslerne 

ingen støj og larm. Det er landbrugs-

jord men det er også et område vi skal 

bruge. Samfundet skal have et arrest-

hus – socialt ansvar. Det er en god 

investering: Giver ro og arbejdsplad-

ser.  

 

Jacob Peter Loessl: Arresthus er for 

kriminelle men de er jo indenfor mu-

rene og ikke udenfor. Ønsket kommer 

fra KRF. Vi har ikke taget stilling til 

hvilket projekt, der skal sættes i værk, 

projektet skal vurderes omhyggeligt. 

Jeg frygter ikke for et arresthus. Det 

er lettest at indplacere i områdets na-

tur. Jeg hælder mere til et nationalt 

fodboldcenter.   

 

Ole Hovøre: Nogle spørger om vi ikke 

bare skal henlægge området til natur. 

Der har været udviklingsplaner i mere 

end 30 år. Jeg er tilhænger af at her 

skal ske noget. 3 projekter: Vi har 

tidligere troet på et badeland. Pt er 

arresthuset aktuelt – de er interesse-

rede pga. infrastrukturen. Men det 

synes vi ikke er den eneste mulighed. 

Vi frygter det ikke. Tryghedsmålinger 

af folk ved arresthuse – de føler sig 

mere trygge for der er meget politi. 
Angående trafik: 300 kørsler i døgnet. 

Ved Novo er der meget mere. Man 

skal ikke frygte at bo ved et arresthus. 
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Jens Skov: Henvendelse fra KRF skal 

tages seriøst. Vi bakker op om dele af 

DNs forslag om at udlægge noget af 

området til natur. Udvikling på den 

sydlige del – foretrækker DBUs pro-

jekt. 

 

Ib Sørensen.: Planstrategi gav unik 

mulighed for at gentænke området. 

Badeland og ferieboliger er ikke reali-

seret. Vi har nu tre muligheder. Vi skal 

ikke lægge os fast. Foretrækker at 

planlægge det sydlige område – finde 

den bedste løsning…det vil fremtiden 

vise. Også efter en høring. Vi skal ikke 

udelukke noget nu.  

 

43 Mari-

anne 

Bjerre 

Hvis det ender med at hele Langager bliver bebygget med 

et arresthus, vil Egedal kommune så være indstillet på at 

lave skovplantning på det område nord for Kalveholmsvej 

som kommunen ejer? 

 1:33.  

Karsten Søndergaard.: Vi skal ikke 

beslutte noget i aften. Glad for inte-

ressen fra borgerne. Alle spørgsmål og 

kommentarer kommer med til den 

endelige beslutning. Spændende med 

skov – men kan ikke sige om det kan 

lade sig gøre.  

 

Charlotte Haagendrup: Skov lyder 

spændende. Vi skal indtænke noget 

natur allernordligst. Opfordrer borger-

ne til at komme med deres gode ideer.  

 

Ib Sørensen: Vi skal forholde os til 

hvad et restareal kan bruges til. Vi har 

en unik chance til at gentænke områ-

det. Hvis vi ikke tager beslutningen i 

denne periode så er det stadig muligt 

med gældende planer at lave et bade-

land med boliger helt op til Knardrup. 

Vi skal gøre noget hvis der skal ske 

noget. Det er vigtigt at vi beslutter 
noget også selvom det kan føles som 

et tidspres. 

 

Ole Hovøre: Skov er dejligt. Sjældent 
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at nogen er imod skov. Novo er vist på 

vej med en skov på arealet lige ved 

siden af. Det kan vi sikkert også blive 

inspireret af. 

 

Jens Skov: Jeg er også glad for skov. 

Det er en mulighed vi skal kigge på. 

Nemmere når det er kommunalt ejet. 

 

Helle Anna Elisabeth Nielsen.: Jeg sid-

der og lytter med store øre. Vanskelig 

sag fordi vi har et ønske om udvikling 

og vi har vidt forskellige forslag. Ar-

resthuset kan virke kontroversielt for 

nogen. Kildedal området er udpeget til 

planlægning; vi skal se på det og evt. 

flytte nogle grænser. Jeg savner at vi 

kigger på området og kigger ud over 

forslagene – for vi er begrænsede af 

forslagene og ser ikke på hvad vi kun-

ne tænke os. Vi har investeret i at 

markedsføre området – men måske vi 

skal markedsføre det med vores ideer. 

Der er mange forskellige hensyn og 

kvaliteter ved området. Enig med John 

i at områder et attraktivt pga. infra-

struktur. Se det i et stort perspektiv. 

Kommunalt ejet – hvad er godt for 

kommunen? Boliger, fortsætte den 

grønne kile. Grunden ligger attraktivt 

ifht. store virksomheder. Jeg svaner at 

kigge ud fra helikopterperspektivet. Vi 

skal give den en tur mere i visions-

maskinen.  

44 

 

 

Mari-

anne 

Bjerre 

Er der i kommunalbestyrelsen vilje til at friholde resten af 

Kildedal nord området fra Langager til Knardrup for byg-

geri og give det tilbage til naturen/ landbrug? Så det for-

bliver et åbent landskab? 

 (1:46) 

Karsten Søndergaard: Jeg synes at 

DNs forslag om at tage et stykke kun-

ne sagtens være aktuelt. Hvor stort 

det område skal være ved jeg ikke. 

Men lad os tage det hele med i over-
vejelserne.  

 

Ole Hovøre: Kan det norlige område 

bruges som grøn kile fra Knardrup til 
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midt på området. Vi er kendt for vore 

grønne kiler.  

 

Charlotte Haagendrup. Til Helle om 

ønsket om at blande bolig og erhverv. 

Vi har et fælles projekt med Ballerup 

og på vores del har vi planlagt blandet 

bolig/erhverv. Det har vi allerede – 

skal vi ikke prøve noget nyt. 

 

Helle Anna Elisabeth Nielsen: Til Ole 

om ventetiden: Hvor længe har vi pro-

aktivt markedsført området med vores 

egen vision. Vi startede først sammen 

med Ballerup for omkring 1 år siden. 

Vi har et forslag fra CASA og jeg tror 

vi har et potentiale. Vi har ikke et ene-

ste hotel- det har også Novo efterlyst.  

 

Ib Sørensen: Kommentar til Helle: 

Forskellige byråd har haft forskellige 

visioner for området. Der har været 

mange udviklingsvisioner for området. 

Nu har vi en unik chance for at gen-

tænke det.  

Om skov: Det vil være naturligt at 

gennemføre Hjortespringkilen. Også 

nu hvor Værløse lufthavn er nedlagt. 

Deres restriktioner er væk. Og områ-

det indgår i naturen. Det er godt at vi 

får alle disse drøftelser.  

 

Jens Skov: Jeg synes vi skal have no-

get alternativt boform. Ala Torup; en 

landsby med natur. Bakker op om Ib 

Sørensen og de grønne kiler.  

 

Ole Hovøre: Om markedsføring: Inve-

storer til store projekter søger selv. 

Området blev landskændt da vi for 13 
år siden snakkede om badeland. Jeg 

tror store investorer kender området.  
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45 Mi-

chael 

Gra-

ver-

sen 

Vester

ster-
gaard 

 

Jeg kan forstå at kriminalforsorgen vil lave et arresthus i 

området. Jeg må melde mig i koret af skarpe kritikere af 
dette. Lad mig opføre nogle synspunkter: 

- Det bremser udviklingen i hele området. Hvem vil være 

nabo til et arresthus? Helt sikkert hverken DBU, eller pri-

vate investorer, som bliver i tvivl om hvorvidt deres boli-
ger kan sælges/udlejes. 

- Selv nuværende erhverv kan søge væk. Novo Nordisk 

mm. som måske får behov på sigt for større faciliteter - 

de vil kigge mod andre områder, idet Kildedal Nord og 

området omkring ikke længere er attraktivt som investe-
ring eller til at tiltrække medarbejdere. 

- Egedal kommunes generelle udvikling: Vi skal ikke 

sammenligne os med Albertslund e.l. men have større 

ambitioner og kigge mere mod nord og vest. Der kommer 

disse år ressourcestærke familier til bl.a. Smørum, som 

arbejder i f.eks. IT husene i Ballerup og Novo Nordisk i 

Måløv. Disse familier vil givetvis overveje andre områder, 
hvis de skal være nabo til et arresthus. 

- Vi har selv netop købt grund i Dyvelåsen (Små Gryde 

1). Vi ville ikke have købt denne grund, hvis jeg vidste at 

der kom et arresthus så tæt på. Vi er bekymrede for det 

socioøkonomiske og udviklingen i Smørum generelt. Kil-

dedal station er i forvejen en smule uhyggelig - med et 

arresthus ved siden af, vil hele området blive trukket ned 

- og jeg har helt ondt i de familier som netop har købt 

rækkehuse på Kongeskrænten. 

- De 300 nye arbejdspladser vil formentlig slet ikke blive 

besat af borgere i Egedal kommune, men i Ballerup/Måløv 

området og længere væk. Andre typer erhverv vil ligeså 

kunne skabe arbejdspladser, så dette argument er for 
tyndt. 

- "Nogen skal jo bygge arresthuset" - det kan bare ikke 
være et politisk argument. I er folkevalgte politikere i 

Egedal - I skal ikke påtage jer at løse nationale proble-

mer. Det er et typisk symptom i København - det samme 

Kommunen betragter primært dit 

indlæg som kommentarer til de for-

slag, Byrådet skal overveje. Dine 

bekymringer tages naturligvis alvor-

ligt, og vi har derfor forsøgt at for-

holde os til de væsentligste forhold. 

 

Flere af de omkringliggende større 

virksomheder er blevet orienteret om 

Kriminalforsorgens forespørgsel. In-

gen af dem, kommunen har talt med, 

har givet udtryk for de bekymringer, 

du lufter. Så vi forventer ikke den 

meget negative effekt, såfremt Byrå-

det skulle beslutte sig for at forhand-

le om at placere arresthuset i Kilde-

dal Nord. 

 

Angående et forventet fald i ejen-

domsværdierne i Smørum, har vi 

ikke grundlag for at vurdere, om det 

vil ske  

 

Kommunen har kendskab til en ame-

rikansk undersøgelse, som forholder 

sig til effekterne af at få et fængsel 

som nabo. Det kan ikke vurderes på 

baggrund af rapporten, om forholde-

ne umiddelbart kan overføres til dan-

ske forhold. Men der er nogle væ-

sentlige forskelle mellem det i USA 

undersøgte og danske forhold. 

 

Med de aktuelle planer for udbygnin-

gen af områderne omkring Kildedal 

Station både i Ballerup og Egedal 

Kommuner, vil der blive etableret en 

del tæt by med både boliger og er-

hverv mellem Kildedal Nord og Smø-

rum.  
 

Byrådets medlemmer tager naturlig-

vis borgernes bekymringer alvorligt, 

og de vil indgå, når Byrådet skal 
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sker i Hvidovre, hvor man vil håndtere spildevand for hele 

København (for Hvidovre er jo ikke så attraktiv som 

Amager osv.). Hav nu lidt større ambitioner på hele Ege-

dals vegne. I skal turde sige nej til denne type projekter, 

så vores kommune bevæger sig i den rigtige retning på 
både kort og lang sigt. Arreshuset er super kortsigtet. 

- "Mulige opgaver til Egedals eksisterende virksomheder i 

anlægs og driftsfasen." Dette er ikke et validt argument. 

Det er slet ikke sikkert der falder en eneste håndværker 

time hos Egedal kommunes håndværkere. Denne type 
opgaver løses sjældent bare af nærmeste murersvend. 

- Det er for tynde argumenter over hele linjen - og man 

har slet ikke undersøgt de negative konsekvenser (udover 

trafik!) som dette arresthus kan have. Der findes masser 

af internationale undersøgelser omkring påvirkning i lo-

kalområder til fængsler. I skal som minimum have sat jer 

ind i dette, før I overvejer hele projektet - for I bliver 
holdt op på det ved næste valg. 

Jeg vil bede jer politikere have ambitioner for vores 

kommune, og lytte på borgerne, som ikke ønsker dette 

arresthus så tæt på byområdet. Hvis I finder en mark 20 

kilometer væk fra byen, så har vi intet problem, men det-

te er for tæt på både attraktive erhvervs- og privat grun-

de. Den langsigtede økonomiske effekt vil være katastro-

fal - uanset om I tæller nye arbejdspladser i arresten 

med. 

træffe det valg om, hvorvidt der skal 

arbejdes videre med at placere et 

arresthus i Kildedal Nord. 

46 M. 

Linde-

gaard 

Jeg skriver omkring projektet ved Kildedal Nord. Min re-

spekt er stor for byrådets generelle arbejde og alle de 

kræfter, der må lægges i for hver og en.  

 

Vi er imidlertid flere tilflyttere, som er meget bekymrede 

for, at det netop nu går for stærkt. For stærkt med at 

takke ja til et arresthus, som for altid vil forandre områ-

dets karakter og værdi. 

 

Dertil har jeg fire vigtige pointer, som jeg ønsker at 
trænge igennem med, iblandet nogle spørgsmål til kom-

munens videre overvejelser. 

 

Kunsten at virkeligt lytte 

Kommunen tager bestemt bekymrin-

gerne alvorligt og lytter til dem.  

 

Vi vil forelægge dine kommentarer 

for Kriminalforsorgen, og anmode 

dem om at kommentere på disse. 

 

I forhold til spørgsmålet om behovet 

for daginstitutioner, kan det oplyses, 

at de forventede boliger i kommu-
nens øvrige byudviklingsområder er 

indregnet i boligindflytningsplanen, 

som danner baggrund for befolk-

ningsprognosen og de behovsanaly-
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Jeg lyttede koncentreret til byrådsmedlemmerne på det 

virtuelle møde den 27. april. Jeg må dog konstatere, at 

der generelt ikke lyttes den anden vej. Det er udemær-

ket, at Kriminalforsorgen, og at dele af byrådsmedlem-

merne ikke er bekymrede, men det der slår mig er, at 

mange af borgerne, der henvender sig i forbindelse med 

projektet, IKKE ønsker et arresthus, eller som minimum 

er bekymrede. Særligt fra nærområdet omkring Kildedal 

Nord. Mange borgere er bekymrede.  

 

Byrådetsmedlemmerne er valgt af borgerne, og derfor her 

en høflig påmindelse om, at medlemmerne reelt lytter til 

borgernes bekymringer. 

 

Tryghedsfølelsen 

Jeg hører argumenter med, at f.eks. borgere i Alberts-

lund, der bor op af Herstedvester Fængsel, føler sig me-

get trygge. Det er der også en konkret grund til, og dén 

del af sandheden skal med. For klods op af fængslet (kun 

20 meter væk fra det trygge nybygområde, som der refe-

reres til) ligger politigården på Københavns Vestegn med i 

omegnen af 900 ansatte politibetjente. 

 

Det påtænkte arresthus i Kildedal vil ligge tæt på bebyg-

gelse, men 19 kilometer væk fra den  nærmeste lokale 

politistation beliggende i Gentofte. Der til kommer, at 

Kildedal er beliggende i yderkanten af politikredsen. Det 

kan på ingen måde sammenlignes med forholdene om-

kring Herstedvester. Vestre Fængsel ligger også væsent-

ligt tættere på nærmeste politistation. 

 

Til orienteringsmødet blev det også nævnt, at der kan 

forventes flere politibiler i området, som skaber mere 

tryghed. Tidligere blev arrestanter transporteret af politi-

et, men transport af arrestanter blev sidste år ændret til 

at blive foretaget af Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen 

kører i sorte anonyme biler og er uden politimyndighed - 

de vil ikke påvirke oplevelsen af bybilledet eller trygheds-

følelsen. Det er altså en misforståelse, når det antages, at 

der vil komme mere politi i området, og Kriminalforsor-
gens kørsler vil ikke bemærkes af almindelige borgere. 

Igen erindres den lange afstand til nærmeste politistation.  

 

I øvrigt må mange arrestanter stadig få besøg af deres 

ser, som udarbejdes for blandt andet 

institutionskapacitet. 
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venner, som så vil færdes i området på daglig basis. Per-

soner, som normalt ikke ville have lagt deres vej forbi 

bydelen. Tager politikerne højde for det? 

 

Det er vigtigt, at byrådsmedlemmerne tager alt dette 

med i deres betragtning, når de vurderer sagen og spør-

ger Kriminalforsorgen kvalificeret ind hertil. 

 

Betydning af salg til arresthus for fremtidige muligheder 

De foreslåede kombi-modeller indeholder begge et ar-

resthus i syd. Det er klart, at man finder det attraktivt at 

takke ja til fuglen i hånden, som arresthuset repræsente-

rer. Men har man tænkt næste skridt igennem? Hvilken 

investor vil købe grund, der i forvejen ligger lettere afsi-

des, og som nu ligger lige op ad et arresthus og med 2 

km til nærmeste offentlige transport? 

 

Skulle arresthuset absolut blive en realitet, bør man over-

veje, om det da ikke ligger bedre i den nordlige del af 

arealet, idet den sydlige del af Kildedal Nord trods alt er 

den af højest værdi for fremtidige investorer, når den er 

tæt på stationen, og så potentielt fremtidige beboere ikke 

skal forbi arresthuset hver dag, når de kommer fra stati-

on eller motorvej? 

 

Jeg kan dog ikke understrege nok, at ved at takke ja til 

arresthuset, vil I med stor sandsynlighed sige nej til frem-

tidige reelt attraktive udviklingsmuligheder, uden at I har 

lavet egentlige beregninger herpå. 

 

Ændring i beboersammensætning og skattegrundlag 

Jeg har købt bolig i det nordlige Smørum, og ville jeg 

have købt bolig i området, hvis jeg vidste, at der lå et 

arresthus inden for gåafstand? Nej, jeg ville end ikke ha-

ve overvejet området. Med kendskab til forskellen mellem 

arresthus og fængsler ved jeg godt, at der er øget sikker-

hed omkring et arresthus, og at der ikke gives uledsage-

de udgange. Det ændrer ikke på, at et sådan område ikke 

er attraktivt for beboere, der har alternative muligheder - 

netop på grund af folks usikkerhed omkring, hvad det 
egentligt går ud på. Min antagelse er, at så vil mange 

hellere placere deres penge et andet sted.  

 

Smørum er netop kommet i land med at tiltrække købe-
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stærke nye borgere, som hjælper på skatteindtægterne 

for hele kommunen. Skal dette sættes over styr ved at 

gøre andre kommuner mere tiltrækkende for ressource-

stærke familier? Resultatet kan blive fraflytning af de 

ressourcestærke familier og faldende huspriser og færre 

skatteindtægter.  

 

Nuvel kræver flere borgere flere daginstitutioner, men 

den planke er kommunen allerede ved at gå ud med de 

allerede planlagte nye boligenheder syd for Kildedal Stati-

on - når nu der, som konsekvens deraf, uundgåeligt vil 

opstå behov for flere offentlige institutioner, bør man 

tiltrække så mange gode privatøkonomier som muligt til 

at dække udgiften - og ikke skræmme dem væk. Tak, 

fordi I lytter. 

47 

 

Mikkel 

Soel-

berg   

26:45 Hvilke af de tre fremlagte projekter - eller rettere 

måske 4-5 hvis I kombinerer dem, vil være den mest 

attraktive for Egedal Kommune ...? 

 1.24  

Karsten Søndergaard: Sune fortalte at 

man godt kunne kombinere dem. Og 

jeg lytter til dem der ønsker DBU. Men 

her skal vi overveje hvor sandsynligt 

det er. Det tvivler jeg på. Det er vig-

tigt at tænke på lysforurening; det vil 

der være på et stadion. Jeg synes det 

er attraktivt at lægge arresthus i den 

sydlige del og boliger/erhverv i det 

nordlige og måske pille det nordligste 

ud til natur/fortsat landbrugsjord.  

 

Betina Zarp: Mulighed at dele det op i 

sektioner. Kombinere grønt fra DN og 

et arresthus kombineret med boliger. 

Det ene projekt udelukker ikke det 

andet. Tænke stort og tænke helhed 

ifht. tilbud. 

 

Ole Hovøre: Det optimale er flere end 

en ting. Men vi må tage det i række-

følge, Hvis KFR er klar til kontrakt kan 

vi ikke bede dem vente på DBU. KRF 

kommer ikke til at fylde hele området. 
Der er plads til mere end 1 ting. 

 

Jens Skov.: Kombination af de tre for-

slag. Vi ser gerne blandet bolig, olle-
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koller -  men vi mangler projekter. 

Den nordlige del bør udlægges til no-

get grønt.   

 

Jacob Peter Loessl: Der skal tænkes 

videre i kombination. Arresthus i syd 

og evt. et nationalt fodboldcenter – 

men vi mangler at se projekterne og 

gøre ulemper og fordele op. Skeptisk 

på blandet bolig/erhverv for der er 

projekteret på den anden side af Fre-

derikssundsvej.  

 

Karsten Søndergaard: Ballerup kom-

mune er i gang med et større byudvik-

lingsområde ved stationen. 

 

Ulrik John Nielsen: Ballerup er i fuld 

gang. Egedal har siddet på hænderne 

ift. erhverv. Kildedal vil være alle ti-

ders til bolig og erhverv. Vi har ventet 

længe og hvis vi venter mere bliver 

jorden mere værd. Det betyder ikke 

noget om vi venter 5 år mere. Det er 

borgernes penge så vi skal tage det 

seriøst før vi sælger det dejlige områ-

de. Motorveje til Frederikssund vil gøre 

området endnu mere værd. Slå koldt 

vand i blodet.  

 

 


