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Kære borgere i Fredensborg Kommune 

 

Socialdemokraterne har i et bredt samarbejde med byrådet opnået mange flotte resultater. Vi har 

en sund økonomi med over 250 millioner kr. i kommunekassen. Vi bliver en ud af fem kommuner i 

Danmark, som er gældfri i 2023. Et enigt byråd vedtog budgettet for 2021. 

 

Når det handler om kvaliteten i kommunens service, så er det vigtigt, at du er tilfreds, uanset om 

det gælder sundhed og ældreomsorg, grøn omstilling, borgerinddragelse, kultur og idræt, natur og 

byplanlægning, cykelstier og veje eller vores vuggestuer, børnehaver og skoler. På trods af en fal-

dende kriminalitet så er der stadig områder, hvor borgerne ikke oplever tryghed, dette skal vi gøre 

noget ved. Vi skal trygt kunne færdes alle steder i vort lokalsamfund.  

 

Kommunen skal have et sundhedshus i hvert bysamfund og der skal bygges flere senioregnede bo-

liger. Vi vil styrke det lokale erhvervsliv ved at skabe flere lokale arbejdspladser, så færre borgere 

skal pendle. Vi har nogle af landets bedste vuggestuer, børnehaver og skoler, og den position skal 

vi fastholde. Der sker i øjeblikket byudvikling i alle vores fire bysamfund, hvor borgerinddragelse 

og grønt byggeri altid har stået højt på socialdemokraternes dagsorden.  

 

Socialdemokratiets kandidater er alle aktive i vores fire bysamfund, landområdet og foreningslivet. 

Jeg kender dem rigtig godt. Stem personligt på den kandidat, der vil arbejde for de politiske områ-

der, som du finder er vigtig for, at Fredensborg Kommune fortsat kan være en af landets bedste. 

 

med venlig hilsen 

 

Thomas Lykke Pedersen (S) 

Borgmester  
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Økonomi 

 

En kommune tæt på borgerne 

Fredensborg Kommune består af fire større bysamfund og flere lokalmiljøer. Socialdemokratiet 

ønsker at bevare disse som levende lokalsamfund og en del af vor fælles styrke og identitet. 

 

At vi vil skabe Danmarks bedste skoler. En kommune på forkant med udviklingen. Ikke mindst den 

teknologiske udvikling, som går stærkere end nogensinde. 

 

En kommune hvor generationerne bliver blandet ved at bygge boliger til alle aldersgrupper. Der 

bør være boliger til store børnefamilier, mindre boliger til par uden børn, og der bør være boliger, 

der er velegnede til seniorer. Vi har senioregnede boliger som vores førsteprioritet. 

 

Nordsjællands bedste arbejdsplads 

Socialdemokratiet ønsker, at Fredensborg Kommune skal være en af Danmarks bedste arbejds-

pladser.  En kommune hvor engagerede og tilfredse medarbejdere i samarbejde med byrådet og 

borgerne er aktive deltagere i Kommunens udvikling og drift. Socialdemokratiet ønsker ikke en 

topstyret kommune. 

 

Der skal løbende foretages trivselsundersøgelser på kommunale arbejdspladser, så det sikres, at 

medarbejdere, brugere, forældre og borgere hele tiden har mulighed for at bedømme Kommunen 

og den kommunale service. Medarbejdere kan i fortrolighed udfylde trivselsundersøgelserne, da 

de foretages anonymt. 

 

Der skal fortsat afsættes ressourcer til medarbejdernes kompetenceudvikling samt til tidssvarende 

IT-værktøjer og systemer. Medarbejdere skal trives og udvikle sig. Det tror vi på giver god service 

til borgerne. 

 

Rekruttering og fastholdelse af personale 

Der er en del ældre, der får behov for hjælp i hjemmet, eller behov for at bo på et plejehjem. Det 

er en udfordring at få tilstrækkeligt mange hænder, som er nødvendigt for at løse opgaverne. 

 

Det er en udfordring, der kun vil blive større i årene der kommer, hvor andelen af ældre borgere, 

og dermed også ældre borgere, der vil have behov for hjælp, vil stige markant. 

 

Socialdemokratiet ser med stor alvor på den opgave, og vil derfor arbejde for, at Fredensborg 

Kommune i endnu højere grad fører en aktiv rekrutteringsstrategi, som også indebærer, at der al-

tid som udgangspunkt tilbydes fuldtidsstillinger, og at der tilføres økonomiske midler dels for at 

forbedre arbejdsvilkårene, og dels for at højne lønnen til sundhedspersonalet. 
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Samarbejde og brede budgetforlig 

Kommunen skal have en sund økonomi, der giver mulighed for kvalitet i den kommunale service 

og tryghed samt udvikling og stabilitet. Det har borgerne ret til at forvente, for vi er i gennemsnit 

ret velstående og har råd til at betale, hvad vores kommune skal bruge. 

 

Socialdemokratiet går ind for brede budgetforlig, hvor alle partier tager et samlet ansvar for en 

veldreven og udviklingsorienteret kommune. 

 

Gælden er væk i 2023 

Økonomien er styrket. Fredensborg Kommune har en sund økonomi med god solid drift. Den ordi-

nære gæld er over en kort årrække afviklet og er helt væk ved udgangen af 2023. 

 

Kassebeholdningen er styrket 

Kassebeholdningen er styrket væsentligt i den tid Fredensborg Kommune har eksisteret. I 2021 

svinger kassebeholdningen omkring 290 mio. kr. i snit. Da det stod værst til, var kassebeholdnin-

gen helt nede på 15 mio. kr. 

 

Kommunen har løbende overskud på driften 

Over de seneste år er driften af kommunen forbedret betydeligt, så kommunen nu kører med 

overskud. Vi bruger ikke flere penge, end vi får ind, og vi låner ikke. Det er et godt princip. 

 

Skatterne i ro og dækningsafgiften skal udfases 

Socialdemokratiet har sammen med byrådet i de sidste tolv år holdt skatterne i ro. Socialdemokra-

tiet ønsker ikke at hæve personskatterne. Borgerne skal kunne føle tryghed, både når det gælder 

et velfungerende kommunalt fællesskab samt deres personlige økonomi.  

 

Bliver der plads i økonomien til at sænke skatterne er prioriteringen at personskatterne nedsættes 

som det første og dernæst grundskylden.  

 

Dækningsafgiften er sat ned til 7 promille i Fredensborg Kommune. Et erhverv, der har været ud-

fordret igennem Coronatiden, skal støttes hvor det er muligt. Vi går ind for en gradvis udfasning af 

denne erhvervsskat. 

 

Demografireguleret budget 

Socialdemokratiet ønsker at fastholde en model for budgetlægning, der tager hensyn til og frem-

skriver befolkningsudviklingen, så serviceniveauet som udgangspunkt ikke forringes for nogen be-

folkningsgruppe. 
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Lave kommunale takster 

Vi ønsker at have nogle af Nordsjællands laveste kommunale takster. Vi vil arbejde for, at Kommu-

nens takster for ydelser til ældre fremover ikke stiger mere, end hvad man med rimelighed kan 

forvente dækket af halvdelen af stigningen i folkepensionen. 

 

Rationel og effektiv drift skal sikre, at taksterne for rent drikkevand, spildevand og affald altid er 

blandt de laveste i Nordsjælland.  

 

Socialdemokratiet ønsker fortsat, at vi skal have nogle af Nordsjællands laveste takster på dag-

pleje-, vuggestue- og børnehaver.   

 

Vi skal være en åben kommune 

Fredensborg Kommune skal være åben, effektiv og udviklingsorienteret. Socialdemokratiet ønsker 

fuld åbenhed i de politiske beslutningsprocesser, også når de kommunale budgetter skal lægges, 

så borgerne kan se, hvad Byrådet prioriterer, og hvad der ikke prioriteres.  

 

Der skal forud for budgetlægningen ske en borgerinddragelse og involvering når det årlige budget-

møde for alle borgere i Fredensborg Kommune afholdes. 

 

Socialdemokratiet finder, at det elektroniske nyhedsbrev som udsendes til vores ældre medbor-

gere, er er vigtigt redskab, som skal fastholdes og bruges aktivt i kommunens informationsflow til 

ældre borgere. 

 

Bæredygtighed og sikker drift 

Socialdemokratiet ønsker sikker drift med service til tiden fra engagerede og dygtige medarbej-

dere. Vi skal gå forrest, når det handler om bæredygtighed, klima- og miljøtiltag samt energieffek-

tivitet.  
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Social- og Sundhed 

 

I Fredensborg Kommune vil vi fastholde en målsætning om, at Byrådet skal skabe sunde rammer 

om borgernes liv, og give sunde leveår.  

 

Forebyggelse 

En vigtig forudsætning for at mange flere får et godt liv i mange år, efter pensionsalderen er nået 

er, at vi lykkes med at få mange flere til at åbne øjnene for at ændre livsstil. Det er faktorer, som 

kost, rygning, alkohol, motion og stress. 

 

Faldulykker skal have særligt fokus. Mange faldulykker er årsag til nedsat livskvalitet. Fredensborg 

Kommune skal prioritere en indsats så risikoen for faldulykker minimeres. 

 

Socialdemokratiet har stærk fokus på forebyggelse, og vi vil investere aktivt i nytænkning og udvik-

ling af den forebyggende indsats. Vi ønsker, at Fredensborg Kommune er blandt de bedste kom-

muner på forebyggelsesområdet i Danmark.  

 

I den indsats er Forebyggelsesrådet af meget stor værdi, fordi forebyggelsesrådet i høj grad har 

faglige kompetencer, kontakter og indsigt i det der virker og nye udviklingstendenser i forebyggel-

sen.  

 

Socialdemokratiet vil arbejde for, at Forebyggelsesrådet udvides til at omhandle en indsats for alle 

kommunens borgere. 

 

Stærk frivillighed på det humanitære og sociale område 

Socialdemokratiet ønsker at understøtte ældres muligheder for at leve et aktivt og udadvendt liv. 

Det kan blandt andet ske ved, at kommunen hjælper foreninger og kulturaktivitetsudbydere med 

at informere ældre borgere om de muligheder og tilbud, der ligger derude til dem. 

 

Socialdemokratiet mener, det er vigtigt at understøtte det store engagement, som de mange frivil-

lige kræfter bidrager med hver eneste dag i utallige sammenhænge – ikke mindst i Frivilligcente-

ret. 

 

Borgernes ret til frit valg 

Socialdemokratiet sætter stor pris på det kommunale sundhedspersonale, og vi ønsker at fast-

holde og udbygge den del af det kommunale servicetilbud. 

 

Men vi er også indstillet på, at der er borgere, der gerne vil have en mulighed for selv at træffe et 

valg om hvem der skal agere inden for deres enemærker. 
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Derfor støtter vi valgfriheden, hvor borgere har mulighed for at vælge mellem f.eks. kommunal og 

privat hjemmehjælp, hvor private firmaer er forhåndsgodkendt til at udføre opgaven. 

 

Rehabilitering 

Mange borgere oplever i forbindelse med langvarige sygdomsforløb og som følge af behandlings-

forløb på hospital, at deres færdigheder bliver svækket, og der kan være behov for rehabiliterings-

forløb og/eller intensiv genoptræning f.eks. ovenpå en operation. 

 

Socialdemokratiet prioriterer såvel den rehabiliterende indsats og den intensive genoptræning 

meget højt, fordi en kvalificeret indsats gør borgeren mere selvhjulpen og giver dermed en bedre 

livskvalitet for borgerne. 

 

Derfor kræver Socialdemokratiet, at indsatserne altid leveres på et fagligt højt niveau og i et om-

fang som giver borgerne de bedste muligheder for at genvinde førlighed og færdigheder i videst 

muligt omfang. 

 

Vi kræver også, at der altid er en plan for indsatsen, som borger og pårørende er indviet i, så man 

kender og forstår omfanget af og målet med indsatsen. 

 

Borgere med handicap 

Vi har en helt særlig pligt til at sørge for, at borgere med handicap har gode og ligeværdige forhold 

og kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige vilkår med øvrige borgere. Fredensborg Kom-

mune har det fulde ansvar for, at vi lever op til, at borgere med handicap har de samme mulighe-

der som øvrige borgere. FN’s konvention for borgere med handicap skal være retningsgivende for 

den måde Fredensborg Kommune arbejde med borgere med handicap. 

 

Erfaringer viser, at det er dyrt at være ”køberkommune” og derfor kan der være et økonomisk rati-

onale i selv at drive tilbud, så hvor det kan laves med en kvalitet og faglighed, der minimum er lige 

så god og gerne bedre, ønsker Socialdemokratiet at Fredensborg Kommune i højere grad etablerer 

egne tilbud. 

 

Sundhedshuse 

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der etableres sundhedshuse i hvert af vore fire bysamfund. 

Sundhedshusene skal rumme læger og øvrige sundhedsaktører, private såvel som offentlige, så 

borgerne får let ved at bruge sundhedstilbuddene og sundhedsaktørerne får mulighed for at ud-

nytte mulige synergieffekter, for eksempel ved administrative samarbejder. 

 

Sundhed  
I Fredensborg Kommune skal vi fastholde en målsætning om at give alle borgere flere sunde le-

veår, herunder at give ledige og udsatte borgere større mulighed for at være på arbejdsmarkedet. 
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Sunde borgere skabes af gode rammer og betingelser, som er forankret i mange forskellige kom-

munale områder. Der er mange enheder i kommunen, hvor man med fordel kan tænke forebyg-

gelse og sundhedsfremme ind i arbejdet. Her kan sundhed blive et middel til at opnå andre mål.  

 

Det er vigtigt at sætte tidligt ind med sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Ligesom det er 

vigtigt, at sikre et godt samspil om behandling og pleje mellem sygehus, almen lægepraksis og den 

kommunale indsats. Sundhedsopgaven er derfor ikke kun sundhedsområdets ansvar, men en op-

gave, der skal løses på tværs af organisationen i samarbejde mellem de kommunale politikområ-

der. Og med relevant inddragelse af både borgere, frivillige organisationer og foreninger, virksom-

heder og andre mulige aktører - kommunen kan ikke løfte opgaven alene.  

 

Der skelnes ofte mellem borgerrettet og patientrettet forebyggelse, men vi vil til at tænke fore-

byggelse som en flerstrenget indsats, der omfatter alle borgere. For uanset om man er rask, kro-

nisk syg eller har et handicap, er vi alle borgere med ret til muligheden for at leve sundt.  

 

Sundhedspolitikken udtrykker en politisk prioritering. Den er en forudsætning for det videre ar-

bejde med formulering af strategier og handleplaner, der skal være med til at gøre borgerne i Fre-

densborg Kommune sundere. 

 

Faglighed og empati skal følges, også uddannelsesmæssigt 

Socialdemokratiet kræver, at Fredensborg kommune altid leverer sundheds- og plejeydelser af høj 

kvalitet, til tiden, og med empati og forståelse for borgerens forhold. 

 

Det kommunale sundhedspersonale skal løbende have tilbud om uddannelse og opkvalificering, 

hvorigennem det faglige niveau fastholdes og styrkes, men hvor også kommunikation og respekt-

fuld tilgang og omgang med borgerne indgår som væsentlige elementer.  

 

Tryghed og trivsel 
Tryghed er en væsentlig faktor, tryghed skal være i højsædet når politikere planlægger. Tryghed er 

vigtigt, både for de mennesker der bor her nu, og for dem der overvejer det. 

 

Vi skal alle trives hver eneste dag, og det mål skal afspejles i alle de politikker og strategier, der be-

sluttes i byrådet. 

 

Borgernær sundhed og sundhedsfremme 

I Fredensborg Kommune skal vi fastholde en målsætning om at give alle borgere flere sunde le-

veår, herunder at give ledige og udsatte borgere større mulighed for at være på arbejdsmarkedet. 

 

Sunde borgere skabes af gode rammer og betingelser, som er forankret i mange forskellige kom-

munale områder. Der er mange enheder i kommunen, hvor man med fordel kan tænke forebyg-

gelse og sundhedsfremme ind i arbejdet, herunder miljømæssige tiltag som har direkte betydning 
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for borgernes sundhed. Her kan sundhed blive et middel til at opnå andre mål.  

 

I skolerne kan fysisk aktivitet være med til at fremme børn og unges koncentration, som blandt an-

det forbedrer indlæringen. Inden for beskæftigelsesområdet kan sundhedsfremmende aktiviteter 

for sygedagpengemodtagere fremme en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Andelen af 

ældre borgere er stigende, og de ældres funktionsniveau er afgørende for hvor meget støtte, pleje 

og genoptræning, de har behov for.  

 

Det er derfor vigtigt at sætte tidligt ind med sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Lige-

som det er vigtigt, at sikre et godt samspil om behandling og pleje mellem sygehus, almen læge-

praksis og den kommunale indsats.  

 

Sundhedsopgaven er derfor ikke kun sundhedsområdets ansvar, men en opgave der skal løses på 

tværs af organisationen i samarbejde mellem de kommunale politikområder. Og med relevant ind-

dragelse af både borgere, frivillige organisationer og foreninger, virksomheder og andre mulige ak-

tører - kommunen kan ikke løfte opgaven alene.  

 

Sundhedsreform og det nære sammenhængende sundhedsvæsen 

Regeringen har varslet en sundhedsreform, som vil præge udvikling og indsats i den kommende 4-

års periode. Det handler om at udvikle det nære, sammenhængende sundhedsvæsen – typisk med 

udgangspunkt i de såkaldte sundhedsklynger omkring vore akutsygehuse, hvor man vil etablere 

sammenhængende forløb mellem almen lægepraksis, sygehus, kommunal sundheds- og socialind-

sats mv.  

 

Vi vil arbejde for, at der udvikles forløbsprogrammer for de store folkesygdomme, der skaber sam-

menhæng i den sundhedsmæssige og sociale indsats. Disse programmer skal gøres kendte af bor-

gerne, pårørende og de professionelt involverede.  
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Ældre og omsorg 

 

Væsentlige målsætninger og værdier på social og sundhedsområdet er: Et længere liv, et sundere 

liv, et rigere liv og godt socialt liv, lighed i sundhed og lighed i indsatser, hjælp der fremmer den 

enkeltes mulighed for at udvikle sig og udnytte sine potentialer for et godt og selvstændigt liv. 

Disse målsætninger og værdier vil vi forfølge og omsætte til praktisk indsats i vor kommune og i 

samspil med andre kommuner og regionen. 

 

Ældre er en sammensat grupp, med meget forskellige ønsker og behov. Fælles for alle er det, at de 

ønsker og kræver at kunne leve et liv med muligheder og udfordringer. 

 

En forudsætning for god og omsorgsfuld hjemmepleje er at der både er tilstrækkeligt personale, 

og at de er veluddannede. 

 

En del af kommunens borgere lever i ensomhed uden tætte kontakter til nogen. Her skal vi fore-

bygge ensomheden, blandt andet ved at fritage de borgere for transportudgifter til/fra aktivitets-

centrene. Dårlig økonomi er ofte skyld i ensomheden, de har ikke råd til at deltage i noget. 

 

Socialdemokratiet vil arbejde for, at alle ældre, både med de fysiske og psykiske evner i behold, og 

de der har mistet færdigheder og skal have hjælp, har muligheden for at leve et godt ældre liv i vo-

res kommune. 

 

En af de store udfordringer ved at blive ældre, er den latente frygt for at blive ensom.  Derfor vil 

det være en høj prioritet for Socialdemokratiet at sikre, at der er gode netværksdannende aktivite-

ter til rådighed for alle.  

 

Frivillighedscentre, dagcentre og foreningslivet er vigtige aktører i den sammenhæng, og Socialde-

mokratiet vil arbejde for, at de har gode rammevilkår til deres værdifulde aktiviteter.  

 

Det gode måltid 

For mange danskere er måltidet det gode afbræk i den travle hverdag, hvad enten det er frokosten 

på arbejdspladsen eller aftensmåltidet der hjemme i familiens trygge skød. Sådan skal det også 

være for vore ældre borgere, der er visiteret til madordning gennem kommune eller godkendte 

private leverandører, eller bor i plejebolig på vores centre. 

 

Et måltid indtaget i ensomhed er ikke nødvendigvis det bedste måltid, så derfor skal der arbejdes 

målrettet med at gøre cafetilbuddene på plejecentre og spisefællesskaber i for eksempel dagcen-

tre så attraktive for borgerne, at de i højere grad vælger dem til. 

 

Socialdemokratiet ønsker, at der ydes tilskud for at holde prisen på maden i cafetilbuddene nede, 

så det også er økonomisk attraktivt for ensomme pensionister at spise der. Smag og udseende er 
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to altafgørende faktorer for lysten til at spise. Den mad Fredensborg Kommune tilbyder vore pleje-

hjemsbeboere og cafegæster skal være veltillavet, velsmagende og serveres indbydende, så målti-

det opleves som det gode højdepunkt i dagligdagen. 

 

Trivsel på Plejecentrene 

Det er vigtigt, at der er fokus på plejehjemsbeboernes trivsel, og derfor skal der være både økono-

miske og personalemæssige ressourcer til rådighed til et aktivt og motiverende liv på Plejecen-

trene. 

 

Friplejehjem 

Socialdemokratiet er også åbne overfor yderligere friplejehjem i kommunen, men ved godken-

delse af ansøgninger prioriterer Socialdemokratiet altid nonprofit-virksomheder, idet det ikke skal 

være jagt på overskud, der skal motivere driften af plejehjem i Fredensborg Kommune, men alene 

ønsket om at yde den bedste livskvalitet til beboerne.  
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Børn og Skole 

 

Skoler 

Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune ønsker, at børn og unge skal gå i en folkeskole, der ru-

ster dem både fagligt og socialt. Folkeskolen skal skabe tryghed og være et sted, hvor børn og 

unge trives og er en del af fællesskabet. Der skal være plads til, at alle børn og unge kan udvikle sig 

og udnytte deres evner, deres naturlige nysgerrighed og interesse skal fremmes.  

 

Hele vores arbejde er bygget op omkring fem grundlæggende temaer med tilhørende visioner og 

værdier: indflydelse, trivsel, læring, ansvar og rammer. Med udgangspunkt i de fem temaer fast-

lægges mål for de indsatsområder, der skal tegne kursen for folkeskolerne i Fredensborg Kom-

mune. 

 

Vuggestuer og Børnehaver 

Vi skal fortsat have nogle af Danmarks bedste børneinstitutioner og skoler for at kunne tiltrække 

nye borgere. Det er vigtigt med gode vilkår for børn og unge. Børns trivsel er en mærkesag for So-

cialdemokratiet. 

 

Særlige behov 

Børn med særlige behov skal støttes. Først og fremmest for deres egen skyld, men også af hensyn 

til den generelle trivsel, så alle børn kan få ro og opmærksomhed om deres indlæring. 

 

Børns integration i det danske samfund forudsætter sproglige færdigheder og tilstedeværelse der, 

hvor danske børn færdes. Dagpasningsordninger, skoler og fritidstilbud er rammen om børns hver-

dag og skal derfor spille en væsentlig rolle i integrationsindsatsen for børn.  

 

Ungeliv i Fredensborg Kommune 

Fredensborg Kommune skal være en kommune, som investerer i at sikre alle en god ungdom. Vi 

skal skabe innovative, spændende tilbud, møntet på unge mennesker. I dag har vi fritidsklubber og 

ungdomsklubber. Dem skal vi styrke, men vi skal også udvikle nye tilbud, som skaber ungeliv, på 

de unges betingelser.  

 

Med den nye skolereform er ungelivet rykket rundt. Derfor skal vi skabe aftentilbud og weekend-

tilbud via Ungfredensborg og Ungdomsklubberne.  

 

Fredensborg kommune skal gå forrest i at skabe rammer og steder, hvor unge kan møde andre 

unge, hvor der er plads til at drøfte, det der er svært og alt det andet, der presser sig på som ung. 
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Karlebo Skole skal bevares 

Miljøet omkring Karlebo Skole, Karlebo Idrætsforening og Kroen skal bevares. Idrætten skal samles 

mellem Kroen og Karlebo Skole. Der skal fortsat være skoledrift på Karlebo Skole. 

 

Mere sundhedspleje i de første år 

Barnets første år er uhyre vigtige for udviklingen resten af livet. Derfor skal der være fokus på 

støtte og supervision af forældre, så familierne får de bedste redskaber til at danne grundlaget for 

et godt liv for barnet. Sundhedsplejen er en vigtig støtte i de helt tidlige år, og derfor skal sund-

hedsplejens ressourcer styrkes.  
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Plan, Miljø og Klima 

 

Fremtidens Fredensborg Kommune 

Vi ser det som Fredensborg Byråds vigtigste opgave at sikre, at Fredensborg Kommune er en at-

traktiv og udviklingsorientret kommune for både borgere og besøgende. Derfor er det vigtigt med 

en langsigtet og visionær plan, som sætter retning for kommunens udvikling.  

 

Socialdemokratiet ønsker, at Fredensborg Kommunes store borgerinddragelses projekt ” Fremti-

dens Fredensborg Kommune” skal videreføres og styrkes. Der er afsat ca. 100 mio. kr. årligt i an-

lægsbudgettet på baggrund af bidrag fra de over 2.000 borgere i kommunen, som har deltaget i de 

mange borger- og projektmøder, som er afholdt i hele kommunen. Det er vigtigt, at der politisk og 

økonomisk følges op på de mange projekter i kommunen.  

 

Grøn kile i Kokkedal skal ikke bebygges 

Socialdemokratiet ønsker at den grønne kile i den nordlige del af Kokkedal, syd for Holmegårdsvej 

skal bevares som grønt område. Tiltag som kan fremme den rekreative brug af området skal ske i 

et meget tæt samarbejde med naboerne, deres respektive grundejerforeninger og Naturfrednings-

foreningen. 

 

Landområderne skal have lov til at udvikle sig   
Vigtigt at vi sikrer udviklingsmuligheder i hele kommunen, også i landområderne. Vi ser gerne 

gamle landbrugsbygninger udnyttet til små erhverv, og at der kommer nybyggeri i områder, hvor 

det kan passes naturligt ind. En mulighed kunne være fremtidige seniorboliger i landområdet. 

Landområderne er ikke et reservat, hvor der ikke sker udvikling – det skal udvikle sig naturligt og 

aktiv menneskelig aktivitet er vigtigt. 

 

Bycentre og nye boligområder med institutioner 

Når der planlægges revitaliseringer af bycentre og etableres nye boligområder skal der indtænkes 

plads til dels institutioner, sociale indsatsboliger og seniorbofællesskaber, der er til at betale for 

almindelige mennesker. 

 

Der skal også planlægges for ”skæve boliger” så vi kan give mennesker med svære samspilsproble-

mer ro i sjælen og et bedre liv i et nærmiljø de kender, og hvor de kan få den fornødne støtte til at 

få dagligdagen til at fungere. 

 

Ambitiøs klimaindsats 

En vigtig ny udfordring – også for vor kommune – er en klimaindsats, der lever op til internationale 

og nationale mål for reduktion af CO2-udslip og stigende global temperatur. Med etablering af Kli-

marådet er der sikret god folkelig og ekspertmæssig rådgivning for en ambitiøs indsats, ligesom 
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kommunens deltagelse i et større kommunalt netværk vedrørende bedre klimaindsats er vigtig. 

 

Klima skal med i udbud 

Ved en hver form for udbud af kommunale ydelser, skal klimaindsats være en del af parametrene 

på lige linje med for eksempel økonomi, kvalitet og rettidighed.  
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Infrastruktur og Teknik 

 

Velfungerende tog og bus 

Socialdemokratiet ønsker en god og sikker offentlig trafik. Kystbanen er en meget benyttet rute fra 

Humlebæk, Nivå og Kokkedal til København. Det skal bare virke.  

 

Trængsler omkring Fredensborg By 

Trafikken i og omkring Fredensborg By bliver mere og mere omfattende. Trængslerne er store, og 

det er på tide at igangsætte arbejdet med at løse de trafikale og støjmæssige problemer. 

 

Det er et ømtåleligt og følsomt område, derfor er det vigtigt, at processen tilrettelægges ordent-

ligt, og at borgerne i alle berørte områder inddrages. Byer af Fredensborgs størrelse har en om-

fartsvej, det skal med i overvejelserne i den kommende proces. 

 

Flere og flere cykler til og fra toget. Tager cyklen med toget og tager videre på jobbet. Derfor er 

det vigtigt med vognkapacitet til cykler i Lille Nord. 

 

Socialdemokratiet vil sikre, at der fortsat er mulighed for parkering tæt på Fredensborg Slot og 

Slotskirke. 

 

Danmarks bedste drikkevand 

I 2012 blev vores drikkevand kåret som Danmarks bedste. Vi skal fortsat have Danmarks bedste 

drikkevand.  Fredensborg Forsyning skal gå aktivt ind i at forhindre, at fortidens og nutidens foru-

rening kommer til at ødelægge grundvandet. Der skal i tæt samarbejde med Regionsrådet ryddes 

op på forurenede grunde.  

 

Harmonisering af kommunens veje og vejbelysning  
Det er vigtigt at Kommunen kommer i gang med en undersøgelse af, hvordan vi bedst muligt kan 

skabe en mere retfærdig fordeling af, hvad der er kommunale veje, og hvad der er private veje. 

Borgerne skal føle, at de behandles retfærdigt og ens.  

 

Der skal afsættes en kommunal pulje på for eksempel to mio. kr. pr. år til kommunal overtagelse af 

de private veje samt vejbelysning, hvor de private vejlaug, grundejerforeninger med flere er inte-

resseret.   

 

Fredensborg Kommune skal gå forrest, når det handler om miljøvenlig belysning på kommunens 

veje og anlæg, inklusiv idrætsanlæg. 

 

I takt med at der kommer flere og flere i nye el- og hybridbiler med ny ”smart kørselsteknologi” 

kræver det, at skiltning, og afstribning spiller sammen med de nye teknologier. Ikke mindst for at 
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give høj sikkerhed, og at det lave energiforbrug i de nye bil teknologier udnyttes optimalt. 

 

Nordsjællands Park & Vej  
Samarbejdsaftalen om Nordsjællands Park & Vej, NSPV, er en aftale hvor både Fredensborg og 

Helsingør kommune nyder godt af dette kommunale samarbejde.  

 

Vi ønsker, at NSPV søger et tættere samarbejde med vore øvrige nabokommuner, Hørsholm og 

Hillerød – således at arbejdet med vedligeholdelse af vores grønne arealer langs vejene, kan opti-

meres i forhold til mandskab og materiel. NSPV skal samtidig have større fokus på nyudvikling af 

arbejdsrutiner og nyt udstyr.  

 

Kollektiv transport – Busser og tog 

Kystbanen og bustrafikken indgår i et stort netværk med flere kommuner som interessenter. Vi ar-

bejder konstant for, at det offentlige udbud af transportmuligheder er så godt som muligt for vo-

res borgere. Det er et puslespil, der til tider kræver meget arbejde. Vi skal sikre at vores mange 

pendlere får den bedste service og rettidighed.  

 

Vi skal sikre, at kommunen bindes bedre sammen. Når svømmehallen står klar i Nivå, er det vig-

tigt, at alle i Fredensborg Kommune kan bruge de nye faciliteter på tidspunkter der passer den en-

kelte. Skoleeleverne skal have transportmuligheder, der sørger for, at de kan komme frem og til-

bage i dagligdagen, uden at være tvunget til at bruge flere timer på daglig transport til og fra sko-

len. 

 

Busser, tog og Flex-tur skal koordineres bedre, så alle kommunens borgere kan rejse frit og uhin-

dret rundt i kommunen. Det nye supersygehus i Hillerød skal være let at komme til og fra. 

 

Flextur er et virkelig godt alternativ til halvtomme busser, både for miljøet og for økonomien. Der-

for skal Flex-turs brugbarhed gøres endnu bedre, ved at øge ordningens fleksibilitet. Det skal 

blandt andet ske ved, at bestillingstiden sænkes til 30 minutter. Der skal indføres en særlig rabat 

for pensionister. 

 

Det skal så hurtigt teknisk muligt være et krav at Flex-tur i Fredensborg Kommune udføres med EL 

drevne biler. 

 

Flere gang- og cykelstier 
Der skal etableres flere gang- og cykelstier i kommunen og de eksisterende skal være i ordentlig 

stand. Mange borgere færdes ude, derfor skal der være god infrastruktur. 

 

Socialdemokratiet støtter en gang- og cykelsti mellem Fredensborg og Gribskov nord for Esrum Sø. 

Det skal ske i et samarbejde mellem Helsingør, Gribskov og Fredensborg kommuner og med de be-
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rørte lodsejere på strækningen. En ny stiføring vil give god adgang til både Tikøb og Gribskov. Soci-

aldemokratiet støtter en frivillig løsning. 

 

Nordsjællands brandvæsen 

Socialdemokratiet vil arbejde for et stærkt Nordsjællands Brandvæsen, der skal drives effektivt, og 

sikre lave responstider og høj service. 

 

Nordsjællands Brandvæsen har fortsat fokus på at løse forskellige serviceopgaver for kommunerne 

som for eksempel hjælpemiddeldepotet og vagtordninger. 

 

Bredbånd og mobildækning 

Socialdemokratiet ønsker, at der skal være 100 % mobildækning i Fredensborg Kommune.  Kom-

munen skal i samarbejde med teleudbyderne sikre dette. 

 

Socialdemokratiet ønsker, at det kommunale og private bredbånd skal udbygges. Ledig kapacitet 

på det kommunale fibernet skal kunne stilles til rådighed for boligforeninger og grundejerforenin-

ger på markedsvilkår.  

 

Mobilmaster er nødvendige for god dækning, derfor skal der gøres plads til sådanne master rundt i 

kommunen, hvor der mangler dækning. Uden master ingen dækning. 

 

Kommunen skal have det som høj prioritet at udpege lokationer til opstilling af mobilmaster, som 

sikrer dækning i hele kommune som minimum for én udbyder, og disse lokationer skal anvendes 

af alle, der udbyder mobiltelefoni og datakommunikation i Fredensborg kommune.  

 

Det kan betyde, at udbydere, hvis teknologi ikke matcher med lokationerne, ikke kan tilbyde deres 

kunder fuld dækning i Fredensborg kommune. Lokationerne skal i takt med udviklingen af nye tek-

nologier, som for eksempel 5G, så der altid er minimum én udbyder, der kan dække hele kommu-

nen tilfredsstillende. 

 

Nej til Ring 5 

Vi vil passe på vores naturområder. Vi siger nej til motorvejsplanerne kaldet Ring 5 og ønsker 

transportkorridoren ophævet. Vi vil gøre de mange attraktive skov- og naturområder tilgængelige 

for flest mulige.  

 

Tryg trafik i landsognet 

Trafikregulering trænger sig på. Vejene gennem landsbyerne skal være sikre for børn, der cykler til 

skole og fritidsaktiviteter. Vi vil begrænse pendling gennem landsbyerne hvor det er muligt.  
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Arbejdsmarked, Erhverv og Borgerservice 

 

I Fredensborg Kommune skal vi fastholde en målsætning om at give alle borgere flere sunde le-

veår, herunder at give ledige og udsatte borgere større mulighed for at være på arbejdsmarkedet. 

Vore kommunalt ansatte skal sikres et godt arbejdsmiljø. 

 

Lav ledighed 

Fredensborg Kommune skal være iblandt top-10 over kommuner med den laveste ledighed. Fre-

densborg Jobcenter skal have fokus på resultatskabende beskæftigelsesindsats, hvor formålet er 

at få flest mulige i beskæftigelse og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.  

 

Med afsæt i ministermålene for 2021 skal Fredensborg Jobcenter arbejde strategisk og målrettet 

på de 5 beskæftigelsespolitiske mål som understøtter regeringens mål på beskæftigelsesområdet. 

 

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 

- Flere ledige skal opkvalificeres 

- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse 

 

Erhverv og Turisme – løbende dialog med erhvervslivet 

Der skal være tæt kontakt mellem erhvervsliv og kommunen. Dialogen skal være løbende og kon-

stant og være præget af fokus på vækst og udvikling, så der tiltrækkes flere arbejdspladser til kom-

munen. 

 

Der skal afholdes to erhvervskonferencer om året. Gerne om konkrete aktuelle temaer, som for 

eksempel udvikling af indkøbscentre. 

 

Kommunen skal handle lokalt 

Ved udbud og ved andre køb, skal kommunen altid give lokale virksomheder og håndværkere mu-

lighed for at give pris på opgaverne. Det er vigtigt at holde fast i og skabe flere arbejdspladser i 

kommunen  

 

Kommunen skal altid handle lokalt inden for lovgivningens rammer. Det er vigtigt, at der hvor 

kommunen kan lægge sine indkøb hos lokale virksomheder og butikker skal den gøre det. 

 

Flere lokale arbejds- og uddannelsespladser og færre pendlere 
Fredensborg kommune skal have flere lokale arbejdspladser, så vi undgår den store pendling til 

København og andre steder. 
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Offentlige og private arbejdsgivere i kommunen bør gå sammen om at ansætte flere unge og 

voksne i lære- og praktikpladser, så vi fremtidssikrer vores lokale arbejdsmarked. 

 

Socialdemokratiet går ind for at der er klausuler i kommunens udbudsmateriale, at leverandø-

rerne/entreprenørerne skal oprette/opretholde lokale lære- og praktikpladser. Og at kommunen 

selv i budgetforlig ser på, om der kan oprettes flere uddannelsespladser, herunder lære- og prak-

tikpladser 

 

Turisme - VisitNordsjælland 

Fredensborg kommune er i samarbejde med Gribskov, Halsnæs og Hillerød med i turismesamar-

bejdet VisitNordsjælland. Samarbejdet er med til at løfte den samlede turismeindsats for området 

og der trækkes mange turister her til.  

 

Socialdemokratiet ønsker fortsat at indgå i turismesamarbejdet og dermed styrke indsatsen for at 

tiltrække flere turister. 

 

Vi har en unik mulighed for at tilbyde fritidsaktiviteter både på land og i vand, flotte museer, slotte 

og mange muligheder for cykel- og traveture. Kommunen skal gøre en indsats for at skilte og syn-

liggøre herlighederne.  
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Fritids- og Idrætslivet 

 

Lergravssøerne i Nivå 

Udviklingen af områderne omkring Lergravene i Nivå er første synlige indsats for Fremtidens Fre-

densborg. Med en solid engageret borgerinddragelse er det lykkedes at skabe ny identitet for om-

rådet, der nu fremstår mere åbent og tilgængeligt. Samskabelsen er unik, og der opleves en 

stolthed, der bringer Nivå videre. Området skal fastholdes som et sted, borgerne mødes ,og hvor 

det prioriteres, at tilgængeligheden er i top. 

   

Svømmehal i Nivå fremrykkes til 2025 

Socialdemokratiet prioriterer en svømmehal i Nivå højt. I en kystkommune med både Øresund og 

Esrum Sø meget tæt på, er det naturligt, at vandet er en helårsfornøjelse for hele familien. Varmt-

vandsbassin til alle aldre, især de ældre. Familievenlige faciliteter vil tiltrække mange børnefami-

lier, og den lovpligtige svømmeundervisning vil blive udført indenfor kommunegrænsen. Der er 

afsat 85 mio. kr. til en svømmehal i Nivå i kommunens budget. 

 

Det vil være naturligt at bygge svømmehal og den nye Nivå Skole samtidig og vi går efter færdiggø-

relse i 2025. I det nuværende budgetforlig er ibrugtagning sat til 2026, S ønsker den fremrykket til 

2025 og hvis muligt tidligere. 

 

Ny Idrætshal ved siden af den gamle Fredensborghal i Fredensborg 

Fredensborg By og omegn mangler indendørs faciliteter til idræt. I takt med udbygningen af Fre-

densborg med flere boliger og dermed borgere er presset på Fredensborghallen blevet for stort. 

Der er brug for mere kapacitet. 

 

Fredtoften Mountain Center – Kunstig skibakke på Fredtoften 
Fredtoften er et rekreativt område anlagt på en gammel losseplads. Stedet kan give plads til meget 

mere aktivitet. 

 

Socialdemokratiet foreslår anlagt baner og løjper til både alpint og langrend. Området er særdeles 

velegnet med sit bakkede terræn. Vi mangler gode udendørs anlæg, der kan tiltrække aktive bor-

gere, både børn, unge, voksne og ældre. Projektet skal ske i samarbejde Dansk Ski Forbund, DGI 

Nordsjælland og lokale skientusiaster. 

 

Nivå Havn og Strandpark er velbesøgt 

Et af kommunens skønneste områder er Nivå Havn og Strandpark, hvor mange mennesker færdes 

året rundt. Der er meget aktivitet fra de mange foreninger, og de selvorganiserede møder også 

frem i stort tal.  
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Derfor går vi ind for bedre badefaciliteter ved Nivå Strandpark og arbejder på at få løst parkerings-

problemerne i området. Der er en sammenhængskraft mellem Nivå Havn og Strandpark, Lergra-

vene i Nivå og Nivå Center med Svømmehal. Tilsammen gør disse Nivå til en fantastisk aktiv bo-

sætnings by, der også tiltrækker turister. 

 

Rekreativt fritidsanlæg i Karlebo 

Socialdemokratiet foreslår et rekreativt anlæg med både motionsredskaber, basketball og outdoor 

opholdsrum med skur og bænke.  

 

Et nyt fritidsanlæg vil skabe mere liv på landet. Anlægget her kan samtidig fungerer som udflugts-

mål for borgere, der bor andre steder i kommunen. Det vil være med til at sikre, at landsbyen be-

står, og at den er attraktiv. 

 

Bevæg dig for Livet 

Socialdemokratiet støtter den langsigtede strategi, som DIF og DGI har lanceret under sloganet 

”Bevæg dig for livet” der går ud på, at der inden 2025 er 75 % af danskerne, der dyrker idræt, og at 

50 % af den gør det i en forening, ”25-50-75”. 

 

Derfor er det vigtigt at fastholde fokus på at skabe gode vilkår for det frivillige foreningsliv, både 

ved at der løbende gives driftsbevillinger til foreningerne og også ved at faciliteterne hele tiden 

vedligeholdes og holdes i en moderne standard, og at der bygges nye moderne anlæg, der mat-

cher den moderne danskers behov for udfoldelsesmuligheder. Fremtidens Fredensborg er plan-

strategien, der folder anlægsinvesteringerne ud. 

 

Der skal i særlig grad også gøres en indsats for, at svage grupper inkluderes i foreningslivet, og at 

der gives plads til selvorganiseredes mulig for at dyrke aktivitet. 

 

Efter Corona 

Efter Corona-krisen bør der være særligt fokus på at sikre, at især de mere udsatte unge og voksne 

kommer tilbage til fritids- og foreningslivet og ikke bliver ladt tilbage foran skærmen eller på so-

faen. 

 

Helt overordnet er et aktivt unge- og voksenliv forudsætningen for et godt seniorliv, og derved 

bindes fritids- og sundhedspolitik sammen. 

 

Aftenskoler 

Det er vigtigt at give tilskudsmuligheder til en lang række mangfoldige og forskellige aftenskoleak-

tiviteter. Der skal stilles lokaler til rådighed, for aftenskolevirksomheden er en vigtig del af den fol-

keoplysende indsats.  
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Kulturlivet 

 

Udvikling af Nivå Center og bibliotek – bykernen 

Der skal satses på bedre handelsmuligheder med flere butikker og et mere brugervenligt og åbent 

indkøbscenter. Området kan udbygges med flere boliger, og et tiltrængt løft af Nivå Bibliotek skal 

med i denne fase, der i høj grad hænger sammen med anlæggelsen af en ny svømmehal i Nivå. Der 

skal være sammenhæng i fornyelsen, så handel, bibliotek, fritid, og boliger gør det mere attraktivt 

at bo og handle i Nivå. 

 

Kulturhus i Humlebæk med nyt Bibliotek, Teatersal og Biograf  
En gennemgribende udvikling af området ved Posthusgrunden, Humlebæk Centret og Humlebæk 

Bibliotek er på vej. Vi støtter den samlede plan, der blandt andet giver nyt bibliotek og kulturhus 

på Posthusgrunden flere boliger i området og en styrkelse af handelslivet i Humlebæk Centret 

 

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der bliver bedre forhold for sceniske aktiviteter i kommunen, 

dels gennem amfi-scener, dels gennem et forbedret udbud af rum til scenisk udfoldelse. Et mål er 

et egentligt teater i Humlebæk, som kan rumme 250 gæster, det vil højne kulturen i hele kommu-

nen. Et nyt kulturhus i Humlebæk kan også rumme en ny biograf. 

 

Køb stationsbygningerne 

Flere foreninger efterlyser faste lokaler til kulturelle aktiviteter. Her kunne de gamle togstationer i 

Humlebæk, Nivå og Fredensborg være en god ide, ligesom de jernbanehuse, der tidligere har væ-

ret benyttet af jernbanens ansatte, og som nu står ubenyttet hen. 

 

Fredensborg med nyt Bibliotek 

Socialdemokratiet foreslog, at biblioteket rykkede ned i stueplan på Jernbanegade. Det bliver nu 

en realitet, der vil styrke kulturen i byen og give en god akse over til Kulturhuset Fredensborg 

Gamle Bio.  
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Boligområdet 

 

Nye Boliger tilpasset fremtiden 

Basis i et menneskes liv er boligen. Vores hjem. Det er her vi er sammen og herfra vores hverdag 

går, derfor er det vigtigt, at kommunens boligpolitik lægges så der er plads til alle i et spænd, der 

omfatter rige og fattige unge og gamle, samt give borgerne mulighed for at få en bolig der passer 

til det sted de er i livet. I dag bliver borgerne i kommunen gamle, og de kan ikke blive ved med at 

køre bil, derfor er det vigtigt at indtænke offentlig transport, der hvor der bygges. 

Det er vigtigt, at nye boliger er tilpasset fremtiden, hvor der vil blive lagt meget vægt på grønne 

tiltag, for eksempel vedrørende forsyning med vand og varme, sunde materialer som kan genbru-

ges, genbrug af vand til eventuelt toiletskyl og til vaskemaskinen.  

 

Ved renoveringer af bygninger skal det bæredygtige også ind i byggeriet, og ikke kun at nye vin-

duer og isolering sparer varme, hvis vand-og varmeforbrug stadig foregår efter de ”gamle” princip-

per. Når byggegrunde udbydes, bør (skal) der være regler for hvordan der må bygges, her skal bæ-

redygtigheden indregnes.  

 

Mange ældre vil gerne flytte i seniorbofællesskab, og i Fredensborg Kommune er der så småt sat 

gang i, at bygge bofællesskaber. Det støtter vi. Men det er også vigtigt, at vi i øvrigt har fokus på en 

blandet beboersammensætning. For eksempel i de almene boligområder. Det er er socialdemokra-

tisk boligpolitik, at vi skal bo sammen i Danmark – uanset hvilken baggrund vi har.  
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Fredensborg Forsyning 

 

To vigtige satsningsområder 

I den kommende byrådsperiode, som også gælder for den nye bestyrelse i Fredensborg Forsyning, 

skal der sættes fokus på to vigtige indsatsområder. 

 

Affald 

Implementering af de nye regler for affaldsindsamling, med det sigte at vi opfylder de mål, der er 

gældende for genbrug og genanvendelse af husholdningsaffald inden 2025. 

 

For nuværende skal vi indsamle 10 fraktioner af husholdningsaffald, og allerede 2022 bliver listen 

tilført endnu et element, når også tekstiler skal særskilt indsamles. Med udsigt til at vores plastaf-

fald muligvis skal sorteres i hård- og blød plast, bliver arbejdet for Forsyningen absolut ikke min-

dre, tværtimod.  

 

I horisonten ses også regler for produktansvar for de enkelte emballagetyper, og igen bliver Forsy-

ningen udfordret i forhold til logistikken for servicering af vores borgere.  

 

I socialdemokratiet har vi fokus på, at Forsyningen er et effektivt og dygtigt affaldsselskab, ejet af 

Fredensborg Kommune – men drevet som et særskilt aktieselskab, til at yde toppræstationer over 

for ejerne, som er borgerne.  

 

Fredensborg Forsyning er underlagt mange og komplicerede regelsæt, som konstant ændrer ud-

seende, og derfor skal vi sørge for at selskabet får så vide rammer som muligt inden for den myn-

dighedsopgave, der reguleres af den kommunale administration. 

 

I Socialdemokratiet ønsker vi, at Forsyningen konstant er trimmet til at kunne imødekomme plud-

selige ændringer i lovgivningen, og således være fleksibel og hurtig i en omstillingsproces, skulle 

den byde sig. 

 

Fremtidens kloaksystemer 

Klimaændringerne sætter hurtigt sine spor i vores samfund, og derfor er det besluttet, at Humle-

bæk skal separatkloakeres. Om bare ni år skal byen være klar med nye kloakker til håndtering af 

de store regnmængder, der allerede nu er aktuelle, og beregninger viser, at vores nuværende sy-

stem ikke er tilstrækkeligt dimensioneret.  

 

For bare få år siden var Humlebæks overløbsbassiner tilstrækkelige til, at vi ikke fik for mange di-

rekte udledninger af kloakvand til Øresund. Den garanti kan vi ikke længere give vores borgere. 
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Humlebæks historiske udvikling i efterkrigsårene betyder, at mange af de små enklaver af bebyg-

gelser rundt om det område, vi i dag kender som Humlebæk, blev bygget dengang et enkelt kloak-

rør var tilstrækkeligt til afledning af alt kloakvand.  

 

Kun bebyggelserne fra slut 60’erne og begyndelsen af 70’erne blev separat kloakeret, hvorfor den 

store mængde bebyggelser fra før den tid, i dag står med udfordringerne for drastiske ændringer. 

 

De øvrige tre byer i Fredensborg Kommune har ikke samme udfordring, og derfor er den nævnte 

plan kun for Humlebæk. 

 

Fredensborg Forsyning står over for en meget stor opgave, og der er mange penge på spil. Det an-

slås at alene opgaven med nyetablering af regnvandskloakker og eventuelle udskiftninger af gamle 

kloakrør vil beløbe sig til ca. 460 mio. kr.  Hertil kommer omkostninger til de enkelte enfamilie-

huse, hvor ejeren selv skal betale de omkostninger, der er forbundet til etablering af regnvands 

brønd. En gennemsnits beregning for det arbejde vil betyde en udgift i omegnen af 75.000 kr.  

 

Socialdemokratiet foreslår, at der oprettes en pulje med mulighed for at enkelte husejere til at 

låne, såfremt det er nødvendigt. Det er obligatorisk at tilslutte sig det ny separatkloakerings sy-

stem. 

 

Det er meget vigtigt for Socialdemokratiet at Forsyningen får tilført nødvendige midler og kompe-

tencer til at håndtere denne meget store opgave i årene frem mod 2030. Fredensborg Forsyning 

har stor erfaring og viden om de anlæg der igennem mange år har ligget i Humlebæks undergrund, 

men meget skal gås igennem og planeres minutiøst, alt imens vores borgere ikke mærker det store 

indgreb. 

 

Socialdemokratiet ønsker, at Forsyningen i videst muligt omfang skal kunne være med til at råd-

give vores borgere om denne proces, også hvad angår installationer på privat grund. Sådan vil det 

store arbejde og langvarige proces blive mødt med større forståelse fra vores borgere.  


