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Allerød Kommune
Baggrundsnotat til
Planstrategi 2019

STATUSNOTAT 
-forarbejde til planstrategi 2019

Udgivet af Allerød Kommune,
April 2019 

Indledning

Dette notat er udarbejdet som grundlag for udarbejdelse af 
Planstrategi 2019.

Planstrategien skal give et samlet retning for den fysiske udvikling 
af kommunen.

Notatet skal give et  overblik over hidtidige og fremtidige 
udviklings-tendenser i kommunen og er en forudsætning for at 
kunne formulere ønsker og mål for den fremtidige udvikling. 

Formålet med notatet er, at bidrage til overblikket over 
udviklings-tendenserne indenfor følgende områder:

• Befolknings- og boligudvikling
• Kernevelfærden
• Boligforhold
• Kultur og idræt
• Erhverv og beskæftigelse
• Natur og grønne områder
• Trafi k og støj
• Klima

Hvor det er relevant, er kommunes niveau og udvikling sammenlignet 
med nabokommunerne Hørsholm, Furesø og Rudersdal, og eventuelt et 
gennemsnit for kommunerne i Region Hovedstaden.

Udviklingstendenserne peger på en række udfordringer og muligheder 
for den fremtidige politik og økonomi. Byrådet skal med udgangspunkt i 
notatet og Allerød Kommunes vision formulere ønsker til den fremtidige 
udvikling i kommunen. 

Planstrategien udarbejdes i henhold til planlovens § 23 a og skal samtidig 
indeholde strategien for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling 
(Agenda 21 i henhold til planlovens § 33). § 17 stk. 4 udvalget som skal 
udarbejde en ny miljø-, energi- og naturstrategi, formulerer den del af 
Planstrategien, som omhandler kommunens bæredygtige udvikling.  

Ifølge planloven skal byrådet vedtage strategien i den første halvdel af 
den kommunale valgperiode.
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Boligudbygningsplan, 
Allerød Kommune, marts 2019

1. 79 rækkehuse, Frugtlunden, år 2018-2019*
2. 46 parcelhuse, Grønningen, år 2018-2019*
3. 72 rækkehuse, Drabæk Huse, År 2018-2019
4. 125 etageboliger, Lillerød Bymidte, år 2019-2027
5. 100 rækkehuse, Julemosegård, år 2020*
6. 150 rækkehuse, Teglskoven, år 2020, 2021*
7. 40 rækkehuse, Baunevænget, år 2020-2021*
8. 4 rækkehuse, Parkvej, år 2020*
9. 10 rækkehuse, Rønneholt Parkvej, år 2021
10. 20 rækkehuse, Bag Blovstrød Kro, år 2021*

FÆLLES GRUNDLAG
- boligudbygningsplan og befolkning

Boligudbygningsplan

Kortet nedenfor viser kommunens boligudbygningsplan, som vedtaget 
med Planstrategi 2015 og løbende opdateret. Boligudbygningsplanen 
er grundlag for befolkningsprognosen. Som det fremgår, er der 19 
områder, hvor der forventes boligbyggeri frem til 2026. 

Ifølge boligudbygningsplanen vil der blive bygget 1120 boliger i 
perioden 2019 - 2026. Nedenfor er markeret med * hvilke områder 
er er planlagt. 

11. 15 rækkehuse, Græsmarken, år 2022
12. 190 rækkehuse, Teglværkskvarteret, 2022-2026
13. 50 rækkehuse, Enghaven, år 2023-2024
14. 20 rækkehuse, Ørnevang, år 2023-2024
15. 15 rækkehuse, Gladgården, år 2024
16. 50 rækkehuse, den nye del af Blovstrød, år 2024-2025
17. 70 rækkehuse, Bjergvej, år 2025-2026
18. 50 rækkehuse, Sandersvej, år  2026-2027
19. 15 rækkehuse, Langkæret, år 2027

* Lokalplanlagt
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Befolkningsprognose, Allerød Kommune, 
marts 2019

Befolkningsudvikling

Boligudbygningsplanen er grundlaget for befolkningsprognosen, som 
vises nedenfor. I modellen for befolkningsprognosen, er det således 
forudsat, at boligerne opføres som angivet på modsatte side. Fra 
2030 er der forudsat, at der bygges 94 boliger pr år. 40 i Lilerød, 40 
i Blovstrød og 2 i Lynge.    

Den seneste befolkningsprognose viser, at der er en støt stigende 
befolkningsfremgang fra 25.814 personer i 2019 til 27.988 personer 
i 2031 og 29.712 personer 2040.

Ifølge prognosen vil der være en beskeden befolkningsfremgang 
frem mod 2022 Der vil dog være en markant vækst på ca. 20 % i 
aldersgrupperne 3-5 år og 80+. 

I perioden fra 2023-2031 ændrer billedet sig og den forventede 
befolkningstilvækst fl ader ud fordelt på alle aldersgrupper på nær de 
ældste. Der forventes  2.334 personer over 80 år i 2031 hvilket er en 
vækst på 85 % i forhold til 2019

I perioden fra 2030 og frem til 2040 er befolkningsprognosen naturligt 
forbundet med en større usikkerhed. Fremskrivningen for perioden 
viser en støt årlig vækst i det totale antal borgere i kommunen på 
lige under 1 % pr. år. 

Mellem 2031 og 2040 stiger anden af af 65-79 årige med ca. 15 
procent. Alle andre aldergrupper stiger mellem 5 og 10 %. 
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KERNEVELFÆRD - ældre

Gruppen af ældre borgere over 65 år er steget i perioden 2010 til 
2018 og vil ifølge kommunens befolkningsprognose fortsat stige.
Det totale antal borgere over 65 år er i 2019 5.251, det er en stigning 
på 8 % fra 2015. Antallet af borgere over 65 stiger yderligere til 
5.718 i 2023, og til 6.634 i 2031.

Det totale antal af borgere over 80 år er i 2019 1.256. Det er en 
stigning på 25% fra 2015. Antallet af borgere over 80 år stiger 
yderligere til 1.616 i 2023. I 2031 forventes der at være ca. 80 % 
fl ere ældre over 80 år i forhold til 20191.

Udvikling i antallet af ældre 
2010-2031. 

Den forventede vækst i andelen af ældre er en naturlig og positiv 
konsekvens af, at gennemsnitslevealderen er steget, og tendensen er 
den samme i Region Hovedstaden og på landsplan.

DEMENS

Nationalt Videnscenter for Demens beskriver, at risikoen for at 
udvikle demens stiger markant med alderen, og som følge af den 
højere gennemsnitlige levealder i Danmark, må der forventes en 
betydelig vækst i antallet af ældre mennesker med demente ældre 
i det kommende årti. Antallet af demente og efterspørgslen på 
demensboliger forventes således også at stige i Allerød.

Forekomst og fremskrivning af demens i Allerød Kommune: Beregnet 
fremskrivning med afsæt i den nuværende forekomst, som er ca. 60 
% af den estimerede forekomst iht. Nationalt Videnscenters data:

2017 2018 2020 2022 2026 2030

189 243* 267 280 302 328
*antal kendte mennesker med demens i Allerød kommune januar
2018, svarende til 5 % af borgere over 65 år.

Borgere med demens er overvejende kvinder over 80 år,- men der er 
også en del yngre under 65 år, der er demente.

BOLIGFORHOLD
Langt hovedparten af de 5.251 ældre over 65 år bor i egen bolig, og 
ca. 73 % af borgere over 80 år bor i egen bolig. Kommunen råder over 
eller har anvisningsret til to typer boliger, til borgere der ikke længere 

1. Allerød Kommune,
Befolkningsprognose, 2019

Forventet antal mennesker 
med demens i Allerød 
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Ældreboliger, til ældre og handicappede med en varigt og væsentligt 
nedsat funktionsevne, der medfører vanskeligheder med at komme 
rundt og fungere i nuværende bolig. Kommunen har anvisningsret til 
122 ældreboliger, der er placeret 12 forskellige steder i kommunen. 
Kommunen ejer omkring halvdelen af disse.

Plejeboliger, til ældre der har et stort behov for fysisk og/eller 
psykisk pleje. Kommunen råder over 170 plejeboliger til ældre, 
fordelt på 4 plejecentre. Kun plejecentret i Lynge ejers af kommunen 
(39 plejeboliger)  – resten ejes af boligselskaber. 

Demensplejeboliger, til mennesker med demens og et særligt behov 
for demensvenlige omgivelser. Demensplejeboligerne udgør i alt 34 
pladser af de 170 plejeboliger. I maj 2020 åbner et nyt plejecenter 
med 40 demenspladser beliggende ved Skovvang plejecenter, og i 
den forbindelse fl ytter nogle af beboerne fra Plejecenter Engholm og 
Plejecenter Mimosen til det nye plejecenter.  

Boligkapaciteten er fuldt udnyttet med venteliste til ældre og 
plejeboliger, herunder demensplejeboliger.

I 2019 har Allerød kommune 1 plejebolig pr. 7 ældre over 80 år, i 
2015 havde kommunen 1 plejebolig pr. 6 ældre over 80 år. Antallet 
af plejeboliger pr. borger over 80 år ligger på linje med de 
omgivende kommuner. Således har Hørsholm Kommune 1 
plejebolig pr. 8 ældre, Furesø Kommune 1 plejebolig pr. 9 ældre og 
Rudersdal Kommune 1 plejebolig pr. 7 borger over 80 år.2. 

På næste side ses et estimeret behov for plejeboliger, uden 
venteliste. Tallene er fra status og prognose Ældre og Plejeboliger i 
2018 Allerød Kommune. 

Ældreboliger og plejeboliger ,
Allerød Kommune 2018

kan fungere i deres nuværende bolig. Den geografi ske beliggenhed af 
plejeboligerne og ældreboliger fremgår af kortet:

2.Tallene stammer fra de respektive
kommuners hjemmesider
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2018 2019 2020 2025 2028

170* 192 205 283 330
*eksisterende antal plejeboliger

Der er i november 2018 14 borgere på venteliste til plejebolig, heraf 
venter 7 på en demensbolig. 

SERVICENIVEAU

I Allerød modtager ca. 4 % af de 65-79-årige hjælp i hjemmet. Det 
samme er gældende for 15 % af borgerne over 80 år. (Oktober 2018)

Dette er et væsentligt fald fra 25% i 2015, og vidner om 
rehabiliteringens indsats og virke. Allerød Kommune har siden 2015 
tilbudt rehabilitering til alle borgere, der har behov for personlig 
pleje og praktisk hjælp. Flere borgere er i den forbindelse blevet 
selvhjulpne, og mange har genvundet færdigheder i en grad, der har 
nedsat deres behov for hjælp i hjemmet.

Siden 2007 har serviceniveauet udviklet sig, såldet i dag kun er ældre 
med “svære” eller “totale” begrænsninger, der kan opnå serviceydelser 
i form af personlig pleje og praktisk hjælp fra Kommunen. 

Serviceniveauet er siden 2007 indskrænket på alle områder, undtaget 
er en let øget tilgang til bad, hvor der er mulighed for hjælp fl ere 
gange ugentligt. Allerød Kommune kan tilbyde frit valg af leverandør 
på personlig pleje og praktisk hjælp, herunder madservice, tøjvask 
og indkøb.

Ydelse 2007 2011 2015 2018

Indkøb 1 gang 
ugentligt
kommunen  
betaler  s 
levering

Kommunen 
yder  hjælp til 
bestilling  hos 
købmand -  
egenbetaling 
for  levering

Kommunen 
yder hjælp til 
bestilling hos 
købmand og 
til levering af 
varer

Kommunen 
yder hjælp til 
bestilling hos 
købmand og 
til levering af 
varer

Tøjvask Hver uge Hver 2. uge Hver 2. uge Hver 2. uge

Bad Hver uge Hver uge H v e r 
uge, med   
mulighed for 
fl ere

H v e r 
uge, med 
mulighed for 
fl ere

Madlevering Dagligt 2 gange om 
ugen

1 gang i ugen 1 gang i ugen

Rengøring Hver 2. uge Hver 3. uge Hver 3. uge Hver 3. uge

Skift af 
Sengetøj

Hver 2. uge Hver 2. uge Hver 3. uge Hver 3. uge

I nabokommunerne Rudersdal, Hørsholm og Furesø, er serviceniveauet 
stort set det samme – eller lidt bedre. Dog tilbyder de alle hyppigere 
levering af madservice, ligesom Hørsholm og Furesø tilbyder rengøring 
og skift af sengetøj, som udgangspunkt hver 2 uge3. 

Estimeret behov for plejeboliger

3. Oplysninger om serviceniveau i
nabokommunerne er fra de respektive
kommuners hjemmesider
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PLANLÆGNING
i 2019 er der udarbejdet en analyse af fremtidens boligformer for 
ældre. Denne danner baggrund for kommunes videre arbejde med 
botilbud til ældre. Der udarbejdes i løbet af 2019 ligeledes en 
ældrestartegi, der bl.a. skal tage stilling til placering af kommunale 
faciliteter og funktioner.

ØKONOMI

I grafen nedenfor ses udviklingen af udgifter på ældreområdet i årene 
fra 2014 - 2017 og de forventede udgifter frem til 2022. Som det ses 
var udgifterne på ældreområdet lidt over 160 mio. kr i 2017.

De samlede udgifter til ældre borgere stiger som følge af, at der er 
og bliver fl ere ældre borgere. Den samlede udgift til tilbud til ældre 
stiger i perioden, men i 2014 var udgiften pr. borger over 80 år ca 
154.000 kr. pr. år. I 2022 forventes den at være ca. 119.000 kr. pr. år. 
eller et fald på ca 23 %4.
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120.000.000

140.000.000

160.000.000
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I 2018 var udgifterne til pleje og omsorg pr. borger over 67 år i Allerød 
ca. 31.000 kr.  Rudersdal bruger ca. 17.000 kr. mere pr. borger, mens 
Furesø og Hørsholm bruger hhv. ca. 2.500 kr. og ca. 6.500 kr. mere 
pr. borger. Allerød Kommune er blandt de 6 kommuner i landet med 
færrest udgifter pr. ældre5. 

I 2022 - 2026 er der afsat 30 mio. kr til et nyt plejecenter. 

4. Allerød Kommunes regskab, budget
og befolkningsprognose nov. 2018

5. ØMIs Kommunale Nøgletal, 2018-
Det er en ny opgørelsesmetode og det
er derfor usikkert om alle kommuner
benytter samme indberetningsmetode.

Udgifter til ældre 2014 - 2018 er 
regnskabstal. 2019-2022 er budgettal.
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KERNEVELFÆRD - børnepasning

BØRNETAL

1. januar 2019 var der i alt 1.728 0 - 5 årige bosat i Allerød Kommune.
Set under ét er antallet af 0-5-årige børn i perioden 2010-2019 faldet
- med et lavpunkt i 2015 med 1.524 børn. Særligt siden 2017 er
børnetallet steget. 

Frem mod 2022 forventes det, at tallet vil stige med yderligere 200 
børn. Det stigende børnetal ses hovedsageligt i Lynge og Blovstrød, 
som følge af nye boligområder.

I Blovstrød ses en kraftigt stigende tendens indtil 2023, hvor det 
forventede antal 0-5 årige udjævnes. Udbygningen af Blovstrød 
forventes at betyde en stigning i børnetallet fra 162 i 2018 til ca. 400 
i 2023. 

I Lynge er der iagttaget en kraftig tilbagegang frem til 2017. Antallet 
af 0-5 årige er faldet med ca. 140 børn i perioden 2010-2017. Fra 
2018 stiger børnetallet markant indtil 2022, hvor der forventes ca. 
320, hvorefter tallet stabiliseres.

I Lillerød har børnetallet været faldende indtil 2015, hvorefter 
niveauet igen bliver svagt stigende.  

Udvikling i antal 0 - 5 årige fordelt på 
lokalområder, Befolkningsprognose, 
2019

DAGTILBUDSPLADSER

I Allerød Kommune er der i 2019 9 integrerede institutioner – heraf 
en skovbørnehaveafdeling. Udover disse daginstitutioner er der den 
kommunale dagpleje, som kan tilbydes mindre børn i alderen 0-3 år.

Data stammer fra
Befolkningsprognosen marts 2019
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I 2010 var der indskrevet 1.608 0-5 årige i kommunens dagtilbud. 
I 2015 var det kun 1.146. Nedgangen på ca. 450 børn spejler den 
generelle befolkningsudvikling i kommunen. Siden er antallet steget.

Som det fremgår af nedenstående skema er antallet af særligt pladser 
til 0-2 årige ændret i Lillerød og Blovstrød som følge af det stigende 
børnetal. Antallet af pladser er blevet mindre i Lynge.

0-2-års pladser 3-5-års pladser

2011 2015 2018 2011 2015 2018

Lynge 102 80 81 182 138 138

Lillerød 344 319 397 566 497 490

Blovstrød 44 47 75 102 75 88

I alt 490 446 553 850 710 716

I 2019 udvides kapaciteten med 68 pladser i Blovstrød. I 2020 
forventes en ny institution bygget og Klatretræet nedlagt. Det giver 
samlet 104 fl ere pladser.

Ser man samlet på børnetallet i kommunen frem mod 2031, vil der med 
den planlagte boligudbygning opstå behov for nye institutionspladser. 

1 Danmarks Statistik, PAS22, 2015

Ved Blovstrød Børnehus forventes 
Klatretræet med 44 pladser nedlagt, når 
der er bygget en ny institution med 148 
pladser.  

Nedenfor ses institutionernes placering. Farverne angiver 
institutionernes klynge. 

Klatretræet
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DAGTILBUDSPLADSER

0 - 2 årige
Pr. 1.1.2019 var der 849 0 - 2 årige i Allerød Kommune. Set samlet 
på aldersgruppen 0 - 2 årige er pladsbehovet beregnet til 69 %, 
svarende til et behov for én institutionsplads pr. 1,31 0 - 2 årige i 
Allerød Kommune. Den lave procentdel skyldes især, at det er meget 
få af de 0-1 årige, der er indskrevet. 

I perioden 2019-2025 stiger antallet af 0-2-årige fra 850 til 890, 
hvorefter det vil være stabilt. Der vil dermed opstå et behov for fl ere 
institutionspladser.

Forholdene er anderledes lokalt set. Kratbjerg distrikt ser ud til at 
have fl ere institutionspladser end det vurderede behov. I Blovstrød 
ses et voldsomt stigende behov for institutionspladser, og der vil 
være behov for væsentlige fl ere pladser, idet antallet af 0-2 årige 
stiger fra 88 i 2018 til 182 i 2023. Dette afspejles i at der bygges 
to nye institutioner i Blovstrød. I foråret 2019 udarbejdes en 
dagtilbudsprognose, som præciserer pladsbehovet lokalt.  

3-5-årige
Pr. 1.1.2019 var der 879 3 - 5 årige i Allerød Kommune. Pladsbehovet
for børn i alderen 3-5 år er i 2019 sat til 89,9 %, svarende til et
behov for én institutionsplads pr. 1,11 børn i Allerød Kommune.

I perioden 2019-2031 stiger antallet af 3 - 5 årige. Den kraftigste 
stigning sker indtil 2022, hvor der forventes at være 180 fl ere 3-5 
årige end i 2019. 

PERSONALE

I 2010 havde Allerød Kommune i alt 338 medarbejdere i dagplejen, 
vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. I perioden 
2010 til 2018 er antallet af medarbejdere øget til 442 ansatte. 
En af begrundelserne til denne stigning er, at daginstitutionernes 
normeringer er øget fra 2018.

Antallet af indskrevne vuggestuebørn pr. medarbejder har 
ikke ændret sig væsentligt fra 2010 til 2018. Til gengæld er 
personalenormeringerne øget for både dagplejen og børnehaverne.

Allerød kommune er blandt de 10 kommuner i Danmark der har den 
mindste andel af pædagogudannet personale i dagtilbuddene. Den 
normerede andel af pædagoguddannet personale i 2018 var 57 % 
incl. en fuldtidsansat leder. 

Allerød 2010 2015 2018

Dagpleje 4,0 3,0 3,0

Vuggestue 3,4 3,4 3,5

Børnehave 7,7 7,4 7,0

Lovgivningen pålægger kommunen 
at skaff e en dagtilbudsplads til en 
ansøger senest 3 måneder efter 
ansøgning. Denne pladsgaranti er 
på et overordnet kommunalt plan, 
hvorfor der som udgangspunkt skal 
være overskydende pladser i et 
distrikt, hvis der er underskud i et 
andet. 

Tallene er baseret på statistiske 
prognoser, hvorfor de konkrete 
antal indskrevne børn varierer fra 
måned til måned og aftales i dialog 
med institutionerne ift. det faktiske 
behov

Antal indskrevne børn pr. 
personaleansat, sammenligning 2010 og 
2018 (kilde: Danmarks Statistik, PAS22)
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ØKONOMI

Det samlede budget for driften af de kommunale dagtilbud i Allerød 
Kommune er i 2018 årligt fastsat til 139 mio. kr. (incl. bygningsdrift 
og –vedligeholdelse) på dagtilbud. Dette tal er faldet fra 154 mio. kr. 
i 2010.

I samme periode er udgiften til bygningsdrift og vedligeholdelse faldet 
med 1,1 mio kr. fra 10,8 mio.kr. i 2010 til 9.7 mio.kr. i 2017.

I budget 2019-2022 er der afsat 50 mio. kr til at styrke de fysiske 
rammer på dagtilbudsområdet.

I 2017 brugte Allerød Kommune 70.695 kr. pr. indskrevet barn i 
alderen 0-5 år. Kommunerne i sammenligningsgruppen brugte 500 
kr. mere pr. barn end Allerød kommune. 

Allerød kommune brugte 238 kr. mindre pr. indskrevet barn i 0-5 års 
alderen end landsgennemsnittet.

I kraft af en politisk beslutning i 2017/18 kunne øge daginstitutionernes 
normering dvs. antallet af pædagogiske medarbejdere i 
daginstitutionerne øges, fordi dagtilbudsområdet blev tilført 5 mill.
kr. i 2018.

Forældre betaler selv 25 % af udgifterne til en dagtilbudsplads. Har 
forældrene mere end ét barn opnås 50% søskenderabat på barn 
nr. 2, 3 osv. Ligeledes kan der gives nedsat forældrebetaling, hvis 
forældrenes indkomst ikke er så høj.

Allerød Kommune har stort set samme takster som nabokommunerne 
pr. dagtilbudsplads. Taksten for 2018 er iberegnet den ekstra bevilling 
til mere pædagogisk personale.

2018 Allerød 1) Furesø 1) Hørsholm 1) Rudersdal2)

D a g p l e j e 
0-2 år

36.311 kr. 35.436 kr. 36.780 kr. 41.400 kr. 

Daginstitu- 
tion 0-2 år

34.482 kr. 33.816 kr. 37.860 kr. 41.360 kr. 

Daginstitu- 
tion fra 3 år

20.043 kr. 20.700 kr. 18.900 kr. 21.720 kr.

Madordning 10.505 kr. 9.924 kr. 8.028 kr. -

1. Takst uden mad 2. Takst med mad

Årlig takst pr. dagtilbudsplads
(kilde: www.furesoe.dk, www.horsholm.
dk, www.rudersdal.dk)
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KERNEVELFÆRD - folkeskole

Antallet af børn i skolealderen 6-16 år er i perioden 2010 - 2019 faldet 
med 110 børn, og udgør i 2019 ca. 16 % af kommunens befolkning 
(4.103 børn og 25.648 borgere).

Antallet af børn i aldersgruppen falder svagt i de kommende år, 
hvorefter det forventes at stige med 6% til 4.331 børn i 2031.

SKOLEDISTRIKTER OG SKOLER

Nedenfor ses den geografi ske placering af 4 skoler, og den forventede 
udvikling af børnetallet fordelt på skoledistrikterne frem mod 2031. I 
Lillerød er skolestrukturen blev ændret, således at Lillerød Skole og 
Skovvangskolen er slået sammen til Lillevang skole, mens Engholm 
Skole og Ravnsholtskolen er slået sammen til Kratbjergskolen. 
På Lillevang skole er der etableret en indskolingsafdeling på 
afdeling Skovvang og en udskolingsafdeling på afdeling Lillerød. 
Skoledistrikterne bliver dog fortsat reguleret i forhold til at ”fylde” 
klasserne op.

Placering af skoler og skoledistrikter i 
2018. Kortet viser alene den overordnede 
struktur, da skoledistrikterne løbende 
tilpasses.
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Udviklingen i antallet af 6-16 årige 
fordelt på skoledistrikter, 2010-2031.

Specialanalysen
I l 2016-2017 er der gennemført en proces på specialområdet 
med det formål at understøtte så mange børn som muligt i 
læringsfællesskaberne i almenklasser. Det sker med baggrund 
i et vedtaget børne- og læringssyn, som lægger vægt på en 
inkluderende praksis, og det sker blandt andet ved at udlægge 
midlerne til specialundervisning til skolerne. Skolelederne afgør nu 
visitationssagerne på egen skole og kan dermed umiddelbart afgøre, 
om skolen selv vil kunne etablere et passende tilbud i almenklassen 
eller benytte et specialtilbud.

ELEVTAL

Selv om antallet af skolesøgende elever med den nuværende 
boligudbygning samlet stiger med 6% frem mod 2031, så sker der 
store forskydninger distrikterne imellem. Distrikterne i midtbyen og 
Lynge vil opleve en tilbagegang på samlet 190 elever. Det er dog 
således, at elevtallet i bymidten og Lynge i 2025 vil nå et lavpunkt 
med 320 elever færre end i dag, før elevtallet igen vokser til 3.473 
elever. Til gengæld vil Blovstrød skoledistrikt blive næsten fordoblet 
(90 %) med yderligere 400 elever voksende jævnt gennem perioden. 
Det skyldes den planlagte etablering af nye boligområder i Blovstrød. 
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PRIVATSKOLER

I 2015 blev Allerød Privatskole etableret. Skolen har til huse på 
Sortemosevej og er nu en fuld to-sporet skole. Andelen af eleverne 
bosiddende i Allerød kommune er over 80%. Etableringen af 
skolen betyder at privatskolefrekvensen er steget fra 4,9% i 2015 
til 12,3% nu. Det påvirker elevtallet i folkeskolerne og har betydet 
klassesammenlægninger på Lillevang Skole, ligesom udtyndinger af 
klasserne betyder fald i klassekvotienterne.

Andel privatskoleelever i %*

Allerød 12,3

Furesø 15,9

Rudersdal 13,3

Hørsholm 24,2
*Kommunale nøgletal, 2017- bortset fra Allerød tal, der er fra 2018.

LOKALER

Selv om der ikke er behov for udvidelser eller større ændringer af
skolernes bygninger i perioden fremover, vil de ændrede klassekvotienter 
og behovet for inklusion stille krav til bygningsmassens indretning og
fl  eksibilitet. Dertil kommer skolereformen, som medfører, at der 
bliver behov for at etablere nye faglokaler til faget ”håndværk og 
design”. Skolereformens tanker om nye læringsformer og målstyret 
læring har desuden andre krav til indretning af skolen og øget behov 
for plads.

Ændringen af lærernes tjenestetid fra 2014 betyder, at der er
etableret lærerarbejdspladser på skolerne, som dermed har inddraget
arealer til dette. Desuden betyder det, at alle andre faciliteter til
medarbejderne, f.eks. toiletter og køkken, bliver belastet mere, og
der kan være behov for yderligere arealer til dette.

Pga. færre børn og større klassekvotienter vil der opstå ledig
kapacitet i form af klasseværelser m.v. på fl ere skoler. På Blovstrød
Skole vurderes der at være behov for en udbygning af skolen.

ØKONOMI

Kommunens samlede bruttodriftsudgifter til skoleområdet er i 2018 
på 242 mio. kr.

Allerød Kommune har udgifter på 72.249 kr. pr elev i folkeskolen i 
skoleåret 2016/2017.

En sammenligning af den årlige bruttodriftsudgift pr. elev viser, at
Allerød Kommune i 2016/2017 ligger højere end gennemsnittet for de 
omkringliggende kommuner. Det er dog vanskeligt at sammenligne 
tallene, da de repræsenterer forskellige måder at opgøre tallene på.
Stigningen fra 2017 til 2018 skyldes delvist tildelingen af 4 mio. kr. i 
budget 2018.  
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Udgifter pr. 6-16 årige undtaget pasning 
     2017   (Regnskab) 2018 (budgettal)

Allerød 68.497 72.249

Kommunegruppen* 67.628 69.230

Region hovedstaden 73.493 75.100

Hele landet 70.247 71.537
* Sammenligningskommuner: Gentofte, Hørsholm, Gribskov, Egedal,
Roskilde, Hillerød, Solrød, Rudersdal, Allerød og Lyngby-Taarbæk

I budget 2019-2022 er der ialt afsat 100 mio. kr. til fysisk udvikling 
af skoleområdet i moderne bygninger og læringsmiljøer, som 
understøtter læring, udvikling og trivsel. 

Samlede udgifter til folkeskolen i 
perioden 2014-2022.



18

KERNEVELFÆRD
- SFO, fritids- og ungdomsklubber

For børn i aldersgruppen fra omkring 6 - 18 år fi ndes følgende 
kommunale pasnings/fritidstilbud:

SFO for børn i børnehaveklasse til 3. klasse (ca. 6-10 år) 
Fritidsklub (FK) for børn i 3. til 6. klasse (10-14 år) 
Ungdomsklub for børn fra 7. klasse og op (ca. 14-18 år)

Langt hovedparten af fritidstilbuddene ligger i tilknytning til skolerne 
og giver dermed gode muligheder for et tæt samarbejde mellem 
lærere og pædagoger omkring børnene. Desuden ligger mange af 
kommunens haller, fodboldbaner og andre idrætsanlæg tæt på skol- 
er og klubber og giver således gode muligheder for en aktiv fritid.

Klubber og SFO’er i Allerød Kommune, 
2018

PLADSER

I 2018 er der indmeldt ca. 1.160 i SFO’erne.

I 2018 er der budgetteret med 1.174 medlemmer i fritidsklubberne 
og 794 i ungdomsklubberne.

Der må forventes et faldende medlemstal fremover som følge af 
faldende antal 6-16 årige i Lillerød, mens der snart sker en stigning i 
Blovstrød. Klubberne har dog hidtil vedligeholdt samme medlemstal 
på trods af faldende børnetal.
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SERVICENIVEAU

Takster
I 2018 er priserne på pasningsområdet som følger:

Pris pr. måned (11 mdr.)

SFO 1.533

Fritidsklub 215

Ungdomsklub 69

Der gives 50 % søskenderabat til barn nr. 2, 3 osv. ligesom det er 
muligt at ansøge om fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten er 
under 539.799 kr. pr. år.

I forhold til nabokommunerne er prisen på SFO lidt højere i Allerød 
i forhold til Furesø Kommune, der med 1.452 kr. pr måned, er den 
billigste. Hørsholm Kommunes SFO koster 1.830kr. pr. måned mens 
Rudersdal Kommunes takst er 1.735 kr. pr. måned. 

Der er større forskel på priserne i Fritidsklubberne. I Rudersdal koster 
en plads i fritidsklubben 1.225 kr. I Hørsholm og Furesø er prisen 
henholdsvis 910 og 501 kr. pr. måned1.

Normering
Normeringen i klubberne er 1,14 voksentime/medlem/uge i 
fritidsklubber. I ungdomsklubberne er normeringen 0,31 voksentime/
medlem/uge.

Klubberne har lukket hele juli måned.

ØKONOMI

Kommunens korrigerede budget på SFO området var i 2018 20,5 
mio. kr. For klubområdet var det korrigerede budget på 18,3 mio. kr. 
Heraf er de 2,75 mio. kr. bygningsdrift.

På klubområdet betyder det faldende børnetal, at der arbejdes på en 
økonomisk model, der kan rumme det svingende børnetal. 

1. Priserne er fra de respektive
kommuners hjememsider
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KERNEVELFÆRD
- Specialiserede voksenområde

Allerød Kommune har mulighed for at tilbyde botilbud til borgere, 
som har behov for støtte i hverdagen, der ikke kan tilgodeses i en 
almindelig bolig. 

Antallet af borgere med behov for botilbud ligger nogenlunde stabilt 
på ca. 100 borgere, set over en længere årrække. 
Indenfor botilbudsområdet skelner man mellem behov for midlertidige 
og længerevarende botilbud. Allerød Kommune har således borgere, 
der bor i botilbud hele deres voksenliv og andre borgere med behov 
i en korte periode.

Der har i 2017 været udarbejdet en analyse af blandt andet 
botilbudsområdet og i forår 2019 skal der udarbejdes en 
botilbudsstrategi. 

Botilbud

* Døgntilbud til borgere med fysisk og
psykisk funktionsnedsættelse
** Udslusningsboliger til borgere med
fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
*** Til yngre borgere med psykiatriske
udfordringer
**** borgere med ADHD, Asperger og
lign. udfordringer

Botilbud

Botilbud Antal borgere Heraf Allerød borgere

Solvænget* 15 12

Skovbo* 12 7

Prins Valdemars 
Alle**

2 2

Frederiksborgvej 
+ matrikelløse
pladser***

8 8

Lindebakken 4 4

I alt 41 33

Derudover bor der i alt 66 borgere i botilbud uden for Allerød, som 
Allerød Kommune er betalingskommunale for. 

Placering af Kommunale botilbud
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Analyse af det specialiserede voksenområde

Forud for udarbejdelse af en egentlig botilbudsstrategi er der 
gennemført en analyse af behovene for at etablere et botilbud i 
Allerød Kommune, med henblik på at sænke udgiftsniveauet og 
samtidig sikre, at borgeren får den hjælp og støtte der er behov for 
i nærmiljøet. Botilbudsanalysen tager således afsæt i en analyse af 
pleje- og støttebehov hos borgere der i øjeblikket er bosat i botilbud 
uden for kommunen, samt borgere der forventes at få behov for et 
botilbud udenfor kommunen de næste 0-6 år. 

Det fremgår af botilbudsanalysen, at behovet indenfor de kommende 
0-6 år vil være følgende, for borgere der pt. er bosat hjemme hos
forældre eller på efterskole:

Kommende botilbudsbehov: Allerød borgere 0-6 år. 

Tilbudstype Antal borgere

Døgntilbud 13

Bofællesskab 16

Bolig med massiv støtte 11

SERVICENIVEAU

Analysen af det specialiserede voksenområde viste blandt andet, 
at Allerød Kommune bruger fl ere penge på botilbudsområdet end 
sammenlignelige kommuner, men ligger på et gennemsnit ved 
benchmark med den samlede Region Hovedstanden.

ØKONOMI
Kommunens samlede nettoudgifter til botilbud på det specialiserede 
voksenområde er  i 2018 75 mio. kr. og 75,5 mio. kr. i 2019. Budgettet 
for 2020 - 2022 er 76 mio. kr. 

1. Priserne er fra de respektive
kommuners hjememsider
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BOLIGFORHOLD
- boligsammensætning

BOLIGUDBYGNING

I 2018 er det samlede boligantal i kommunen på 10.580. Siden 2014 
er antallet af boliger steget med 488 - en vækst på gennemsnitlig 
122 nye boliger pr. år, hvor den største byggeaktivitet var i 2017 med 
opførelsen af 149 nye boliger.

Særligt i Blovstrød er der opført mange nye boliger de senere år i takt 
med at områderne Drabæk huse og Grønningen i Det nye Blovstrød 
er blevet udviklet.

Frem mod 2026 forventes en fortsat udvikling i boligudbygningen 
med opførelsen af ca. 150 nye boliger årligt i gennemsnit. Blandt 
de planlagte boligudbygninger i de kommende år kan bl.a. nævnes 
udviklingen af Teglskoven og Teglværkskvarteret i Blovstrød, 
udviklingen af området ved Julemosegård i Lynge og fl ere etageboliger 
omkring Lillerød bymidte. 

BOLIGTYPER

51 % af kommunens samlede antal boliger er parcelhuse, mens 
række- og kædehuse udgør 27 %. Etageboliger udgør kun 20 % af det 
samlede antal boliger. Set i forhold til sammenligningskommunerne 
har Allerød en meget høj andel af parcelhuse. I Hørsholm og Furesø 
udgør andelen af parcelhuse ca. 36%, mens den i Rudersdal udgør 
42 %. Til gengæld ligger andelen af etageboliger i disse kommuner 
på 31-39 %1.  

Før 2014 udgjorde parcelhuse den største andel boligudbygningen 
i Allerød fulgt af en forholdsvis stor andel af rækkehuse. Efter 2014 
er der bygget 488 boliger i kommunen. 31 % af nybyggeriet er 
parcelhuse, 56 % række- og klyngehuse samt 13 % etageboliger.

I henhold til kommunens boligudbygningsplan vil tendensen fortsætte 
de kommende 5 år. Her forventes en stor udbygning af række- og 
klyngehuse. Dette skyldes især bebyggelsen af Julemosegård i Lynge 
syd, Teglskoven og Teglværkskvarteret i Blovstrød og Baunevænget i 
Lynge nord. Ser man længere frem, forventes der, med de planlagte 
udbygninger, en markant tættere boligbebyggelse i kommunen.

Data om boligforhold stammer, hvor 
ikke andet er anført, fra BBR - Bygning- 
og Boligregisteret.

1. Danmarks statistik, BOL101

Kæde, række og 
dobbelthuse

Etageboliger

Parcelhuse

Stuehuse

Eksisterende boligsammensætning
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BOLIGSTØRRELSER

Med en stor andel af parcelhuse i kommunen har Allerød også en 
væsentlig andel af store boliger. Ca. 69% af kommunens boliger er 
over 100 m2, 22 % er 125-149 m2, mens 13 % er over 175 m2. 
Sammenlignet har Furesø, Hørsholm og Rudersdal alle en andel af 
boliger over 100 m2 på ca. 60 %. I hele Region Hovedstaden udgør 
den samlede andel af boliger over 100 m2 kun 38 %2.

Siden 2014 har der været en årlig stigning i andelen af boliger over 
175 m2 på mellem 2 og 5 procentpoint pr. år. Omvendt har været tæt 
på ingen vækst i andelen af boliger på 100-124 m2. 
Den største boligudvikling ses i andelen af boliger under 50m2, der 
er steget med 17 % i 2018 ift. året før2. Springet i andelen af boliger 
under 50 m2 skyldes udviklingen af Sjælsø Allé 1-7 i Blovstrød.

2. Danmarks statistik, BOL103
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Boligstørrelse, Allerød Kommune, nov 
2018

BOLIGTÆTHED

At parcelhuse (fritliggende boliger) udgør ca. 51 % af kommunens godt 
10.000 boliger, mens rækkehusene udgør 27 % og etageboligerne 
cirka 20 %, betyder at boligtætheden er meget lav, ca. 11,3 boliger 
pr. ha. Beregnet som boliger i byzone delt med byzoneareal undtaget   
større erhvervsområder. 

Det svarer til at hver bolig, inklusive rækkehuse og etageboliger, 
optager et areal på ca. 880 m2. Det tegner også et billede af, at 
kommunens boligområder primært er udlagt til spredt bebyggelse 
med parcelhuse på store grunde. 

Den nuværende boligprognose udlægger en del områder til rækkehuse. 
Minimumsgrunde til rækkehuse er i henhold til bygningreglementet 
350 m2. Selv med betydelige fællesarealer må der forventes en øget 
boligtæthed fremover. 
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Private boliger udlejning og almene

Når man ser på ejerforhold for boliger i kommunen, tegner der sig 
et meget tydeligt billede. 74% af kommunens totale antal boliger er 
privatejede. Ser man særskilt på de enkelte boligtyper, er ca. 98 % 
af kommunens parcelhuse ejet af privatpersoner. Tilsvarende gælder 
det for 46 % af kommunens rækkehuse og 27 % af etageboligerne i 
kommunen. 

17 % af det totale antal boliger i kommunen er ejet af almene 
boligselskaber, der udgør det 2. mest almindelige ejerforhold. Ser man 
på de enkelte boligtyper igen, er ca. 1 % af kommunens parcelhuse 
ejet af almene boligselskaber. For rækkehuse og etageboliger er 
andelen hhv. 21 % og 44 %1.  

BOLIGERNES ALDER

Byområderne i Allerød Kommune voksede markant i 1960’erne og 
1970’erne, hvor middelklassen fl yttede til forstæderne. Således 
fordobledes det bebyggede areal i Allerød Kommune i denne periode. 
I dag er boligerne fra denne tid stadig dominerende i bybilledet. 48 % 
af kommunens boliger er opført i perioden 1960-1979, 18 % er opført 
før 1960 og 34 % er opført efter 1980. Det indikerer, at boligerne i 
Allerød er delvist utidssvarende både byggeteknisk og energimæssigt.

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Selvom langt størstedelen af kommunens bygningsmasse er opført 
i tiden efter 1960, er der stadigvæk en betydelig andel bygninger 
opført før 1960. Andelen af bygninger, der er opført før 1960, udgør i 
alt ca. 20 % af den samlede bygningsmasse.

Den relativt store andel af bygninger fra før 1960 vidner om, at 
kommunen har en historisk bygningsarv, som der kan være interesse 
i at bevare for eftertiden.

En stor del af kommunens bygningsmasse er tegnet af den lokale 
arkitekt Georg Jensen, og selvom mange af hans bygninger er opført 
efter 1960, kan der stadig være en interesse i, at nogle af dem 
bevares for eftertiden.

Lokalhistorisk arkiv har udarbejdet en foreløbig liste over bygninger, 
som de mener har en speciel eller historisk betydning for den lokale 
identitet. Blandt udpegningerne er bl.a. de tilbageværende bygninger 
omkring Blovstrød teglværk og en stor del af de gamle gårde i 
kommunen, hvor de oprindelige huse stadig står.

Kortet på næste side viser lokalplaner med bevarende bestemmelser. 
1. Danmarks statistik, BOL101
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Lokalplaner med bevarende
bestemmelser.
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KULTUR OG IDRÆT
- bibliotek, teater, biograf, musikskole

Allerød Kommune byder - trods sin relativt beskedne størrelse og 
nærhed til mange kulturtilbud i København - på et varieret kulturliv. 

Kommunen driver bibliotek og støtter teater, biograf, musikskole og  
kulturhus.

Bibliotek
Allerød Biblioteker omfatter et hovedbibliotek på Skovensvej i Lillerød 
og et fi lialbibliotek på Hillerødvej i Lynge. Biblioteket i Lillerød er en 
del af Skoven4, som også er et kulturhus.

Slots-  og Kulturstyrelsens nationale brugerundersøgelse af 
folkebibliotekerne, viste en høj tilfredshed med bibliotekstilbuddet i 
Allerød Kommune. Rapporten viste dog også, at en del borgere havde 
ønsker til mere plads til børns leg og børnefamilier, samt ønsker om 
mere ro og siddepladser. For at kunne imødekomme disse ønsker 
er der blevet arbejdet med indretningen af Lynge bibliotek i 2018. I 
2019 fortsættes der med Lillerød Bibliotek.  

Teater
Mungo Park Teater holder til i kommunens lokaler på Fritz Hansensvej 
23 i Lillerød. Salen indeholder 172 nummererede pladser og er 
fl eksibelt indrettet, så cafeen i teatrets foyer kan inddrages i salen. 

Biograf
Biografen ligger centralt i Lillerød på Frederiksborgvej 17.
Salen indeholder 102 pladser. Kommunen ejer lokalerne, som stilles 
vedlagsfrit til rådighed for Allerød Bios Venner. 

Musikskole
Musikskolen holder til i kommunens lokaler på Lyngevej 198. Skolen 
har udover almindelig musikskolevirksomhed en billedskole.
Musikskolen er ny renoveret og udbygget, så den nu rummer to 
koncertsale og 5 nye undervisningslokaler.

Placering af Kommunale kulturtilbud
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Aktivitetshus
Kirkehavegård er beliggende Kirkehaven 16-18 i Lillerød. Huset bliver 
brugt af kommunen til udstillinger, møder og koncerter. 

Foreninger i Allerød Kommune kan gratis låne lokaliteterne, mens andre 
foreninger og private kan leje stedet. Førtidspensionistforeningen og 
Lokalhistorisk Arkiv og forening Allerød Kommune (LAFAK) holder til i 
hovedbygningen. Kommunen driver også Centerhallen, der bruges til 
en lang række foreningsaktiviteter, loppemarkeder, udstillinger, teater 
og revy, men også til møder, kurser osv.

AKTIVITETSNIVEAU

Bibliotek
Biblioteket i Lillerød har åbent med betjening alle hverdage fra kl. 10-
18 og lørdag fra kl. 10-14. Desuden er der åbent for selvbetjening hele 
døgnet, undtagen i forbindelse med nytår.

Biblioteket i Lynge har betjent åbningstid mandag, onsdag og fredag 
fra kl. 13-18. Desuden er der åbent for selvbetjening alle ugens dage 
fra kl. 7-21.

Biograf
Biografen drives af ca. 130 aktive frivillige ud af de ca. 350 medlemmer, 
der er i foreningen Allerød Bios Venner. Der vises 1 ordinær 
forestilling på hverdage og 2 i weekenden. Derudover har biografen 
særarrangementer bl.a. for ældre og skolebørn. Billetpriserne ligger 
på 70 kr. for en børnebillet, 80 kr. for en voksenbillet og 185 kr. til 
operaforestillinger.

Teater
Mungo Park Teater har forestillinger de fl este ugedage fra august til 
juni. De dyreste billetter koster 250 kr., og teatret tilbyder et årskort, 
som giver adgang til teater i et helt år for 600 kr. 

Aktivitetsniveauet ligger stabilt på et højt niveau sammenlignet med 
andre egnsteatre, og teatret spiller ud over den primære aktivitet i 
Allerød også på scener i Storkøbenhavn og på turne i ind- og udland.
Børneteaterforeningen, der drives på frivillig basis, har 10-12 
forestillinger om året for børn i aldersgruppen 2½-12 år. Billetter koster 
65 kr.

Musikskole
Musikskolen er for alle børn og unge mellem 0-25 år, der bor i Allerød 
Kommune. Musikskolen er også en kulturskole, for ud over at undervise 
i sang, instrumenter, orkester og sammenspil, undervises der i dans, 
drama, musikproduktion og billedkunst. Undervisningen foregår både i 
små og store hold og som soloundervisning i begrænset omfang.

Musikskolen er også hjemsted for aftenskoleundervisning og lokale kor 
og orkestre og med heraf følgende koncertvirksomhed.
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ANTAL BESØGENDE

Bibliotek
Antallet af besøgende på bibliotekerne er steget siden 2013, fra ca. 
175.000 besøgende til 239.000 besøgende i 2017. Antal besøgende 
er forsat stigende og forventes at ligge på ca. 280.000 i 2018.

Teater
Mungo Park har siden 2011 udvidet aktiviteterne til andre spillesteder 
bl.a. Gladsaxe som i perioden 2017-2020 er en del af egnsteater-
aftalen. Mungo Park har i sæsonen 2017/2018 haft i alt 35.000 
tilskuere, heraf ca. 10.000 tilskuere på andre spillesteder. 

Børneteaterforeningen, der drives på frivillig basis, har 10-12 
forestillinger om året for børn i aldersgruppen 2½-12 år. Billetter 
koster 65 kr

Biograf
Antallet af besøgende har tidligere været meget svingende - med 
et lavpunkt i 2010 på ca. 13.000 besøgende. Antallet steg frem til 
2012 til omkring 19.000 besøgende. I 2013-2016 har besøgstallet 
ligget forholdsvis stabilt på ca. 17.-18.000 besøgende. I 2017-2018 
er besøgstallet dalet til ca. 15.000. 

Musikskole
I sæson 2017-2018 har musikskolen 800 aktivitetselever samt 350 
elever i folkeskole og dagtilbud. I i alt 1150 aktivitetselever. Antallet 
af aktivitetselever er faldet de seneste år. I sæson 2014/15 havde 
Musikskolen 1.300 aktivitetselever.

Musikskolens lokaler benyttes også til foreningsaktiviteter og 
koncertarrangementer, der øger besøgstallet på Musikskolen.

ØKONOMI

Hvis man sammenligner udviklingen af Allerød Kommunes udgifter til 
kulturområdet pr. indbygger med de nærmeste nabokommuner, ser 
det således ud1:

 2014  2015  2016  2017

Allerød 1.334 1.250 1.490 1.471

Furesø 2.672 2.566 2.507 2.505

Hørsholm 2.399 2.213 2.014 2.010

Rudersdal 2.176 2.244 2.152 2.151

1. Tallene stammer fra Økonomi- og
Indenrigsministeriets kommunale
nøgletal. Kulturområdet dækker i
denne sammenhæng over museer,
biografer, teatre, musikarrangementer
og andre kulturelle opgaver, men ikke
biblioteksdrift.
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Bibliotek
I 2014 var udgiften for kommunen til biblioteksdriften 13,4 mio. kr. 
Udgifterne til Biblioteket er faldet og forventes i 2018 at være på ca. 
12 mio. kr.

Teater
Kommunen har en egnsteateraftale med Mungo Park. Egnsteateraftaler 
er altid fi rårige, og den nuværende egnsteateraftale udløber den 31. 
december 2020. I 2018 er nettotilskuddet til Teater Mungo Park 2,6 
mio. kr. Dertil kommer tilskud fra Gladsaxe Kommune og staten.

Børneteaterforeningen kan hvert år få max 50.000 kr. i støtte. Støtten 
er refusionsberettiget. Kommunen får 50% af tilskuddet i refusion fra 
Kulturstyrelsen.

Allerød Byråd har sat penge af til en udvidelse at Mungo Park, så 
teateret blandt andet kan rumme en prøvesal. Projektet bliver dyrere 
end først antaget, og derfor søger teateret i øjeblikket eksterne fonde 
for at kunne realisere projektet.

Biograf
Kommunen afholder udgifter til drift af bygningen, dog betaler Allerød 
Bio dele af energiforbruget. 

Udgifterne for kommunen til drift og vedligehold af biografen har i 
perioden 2014-2017 varieret fra 145.955 kr. i 2014 til 83.171 kr. i 
2017. I 2018 forventes udgifterne for bygningsdrift og vedligeholdelse 
at være på 105.568 kr.

Musikskole
De kommunale udgifter til drift af musikskolen var i 2014 4,9 mio. kr. 
netto. I 2018 forventes udgifterne at være 4,5 mio. kr. netto.

Aktivitetshuse
Drift og vedligehold af Kirkehavegaard har varieret meget fra 847.489 
kr. i 2014 til 622.773 kr. i 2017. 2018 forventes udgiften af være på 
710.000 kr.

Driften af Centerhallen udgjorde i 2014 282.384 kr. og i 2017 225.891 
kr. I 2018 forventes udgiften at være på 390.629 kr.
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KULTUR OG IDRÆT - idrætKULTUR OG IDRÆT - idræt

Idrætsfaciliteter i Allerød Kommune 
2018

Idræt og fysisk aktivitet spiller en stor rolle for borgerne i Allerød 
Kommune - i hvert fald hvis man sammenligner mængden af 
idrætsfaciliteter med antallet af borgere og andelen af aktive borgere.

IDRÆTSFACILITETER

Kortene nedenfor giver et overblik over Allerød Kommunes mange 
idrætsfaciliteter.

Som det ses, er der en lang række faciliteter til det organiserede 
foreningsliv i byområderne - primært til fodbold og halidræt. Syd 
for Kollerødvej bygges en ny tennishal i 2018 og 2019. Uden for 
byområderne fi ndes tillige 2 golfbaner og et antal rideskoler. 

Ny Tennishal

Lynge

Lynge

Blovstrød



31

Allerød Kommune
Baggrundsnotat til
Planstrategi 2019

I Region Hovedstaden er der i gennemsnit 814 indbyggere pr. 
idrætsanlæg. I Allerød Kommune er der 600 indbyggere pr. anlæg. 
I Furesø er der 681, I Hørsholm 695 og Rudersdal Kommune 629 
indbyggere pr anlæg1. Der er dog stor forskel på typen af anlæg. 

Nedenfor er eksempler på hvor mange idrætsanlæg, der er pr. 
indbygger i Allerød og nabokommunerne. 

Antal personer/anlæg

Allerød 7 3.604

Furesø 8 5.114

Hørsholm 4 6.257

Ruderdal 9 6.221

Antal personer/anlæg

Allerød 4 6.308

Furesø 12 3.409

Hørsholm 4 6.257

Ruderdal 5 11.197

Antal personer/anlæg

Allerød 15 1.682

Furesø 3 13.636

Hørsholm 5 5.006

Ruderdal 20 2.799

Antal personer/anlæg

Allerød 19 1.328

Furesø 9 4.545

Hørsholm 1 25.028

Ruderdal 7 7.998

Antal personer/anlæg

Allerød 3 8.411

Furesø 4 10.228

Hørsholm 1 25.028

Ruderdal 2 27.994

Store idrætshaller > 800 m2

Små idrætshaller 300-799 m2

Idrætssale <300 m2

Fodbold, 11 pers græsbaner

Fodbold, 11 pers kunstgræsbaner

1. Idrættens Analyseinstitut, http://
facilitetsdatabasen.dk/. Tallene er de
bedst tilgængelige, men der kan være
stor forskel i indbertningerne, fra de
enkelte kommuner.
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Til det uorganiserede idrætsliv er der ikke etableret konkrete faciliteter, 
men multibanerne ved skolerne anvendes i stor stil af børn uden 
for skoletiden. Desuden anvendes de bynære off entligt tilgængelige 
friluftsområder (skove, grønne områder, naturområder) fl ittigt til gå-, 
cykle- og løbeture. 

IDRÆTSUDØVERE

Nedenstående tabel viser det samlede medlemstal fra 2012 til 2017 i 
registrerede idrætsforeninger i Allerød Kommune1.  

Sammenligner man medlemstallet for 2017 med antal borgere i 
2017  er 53 % af indbyggerne i Allerød Kommune medlem af en 
idrætsforening.

Sammenligner man denne procentsats med procentsatserne for 
Furesø-, Rudersdal- og Hørsholm Kommune, kan man konstatere at 
Allerød Kommune ligger på ca. samme niveau. 

Furesø Kommune: 58 %
Rudersdal Kommune: 46 %
Hørsholm Kommune: 56 %.

Ud over medlemmerne i idrætsforeninger fi ndes der godt 500 
medlemmer i foreninger, der ikke direkte kategoriseres som “idræt” 
(skak, bridge og spejderklubber). 

Der fi ndes ikke data over idrætsudøvere i den uorganiserede idræt.
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1. Centrale Foreningsregister, 
medlemstal.dk/
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ØKONOMI

Drift
De kommunale udgifter til drift af idrætsfaciliteter og tilskud til 
foreninger har i perioden udviklet sig som følger:

Udgifter til drift af idrætsfaciliteter og 
folkeoplysning 2014-2022. Midlerne til 
Folkeoplysning går til mange formål, 
men idrætforeningerne modtager en 
betydelig del af det samlede beløb. 

Anlæg
1. maj 2019 står der en ny tennishal med tre standard tennisbaner
færdig til Allerød Kommunes foreninger og borgere.

I årene 2019 -2026 er der ikke afsat nye midler til idrætsanlæg.
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ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE
- beskæftigelse

BESKÆFTIGEDE BOSAT I KOMMUNEN

Der var i 2015 ca. 12.000 beskæftigede i Allerød Kommune, svarende 
til ca. 50 % af befolkningen eller 98 % af arbejdsstyrken. 2,0 % 
ledighed er det laveste ledighedstal på landsplan. Sammenlignet er 
ledighedsprocenten i hele Region Hovedstaden på 4,0 %.

I Allerød er det hovedsageligt gruppen af unge i alderen 25-29 år, der 
går ledige. Her ses en ledighedsprocent på 2,7%, mens ledigheden 
for borgere i alderen 30 til 34 år eksempelvis er på 1,28 %. Frem mod 
udgangen af 2019 forventes en stigning i arbejdsstyrken på  1,9 %, 
og at antallet af beskæftigede stiger med 2 % (Finansministeriet).  

De brancher der beskæftiger fl est i Allerød er handel samt social- og 
sundhedserhverv.

SOCIOØKONOMISK STATUS

Fra 2010 til 2016 er især den procentvise andel af topledere, samt 
lønmodtagere på højeste niveau (eks. aktuar, læge og advokat) 
steget, mens andelen af lønmodtagere på mellemniveau er faldet
(eks. Sygeplejersker, laborant eller programmør).

Samtidig ses et  fald i andelen af borgere tilbagetrukket fra 
arbejdsstyrken (efterløn og overgangsydelse). 

Andelen af pensionerede borgere er derimod steget fra 2010-2016, 
hvilket stemmer overens med den ændrede befolkningssammen-
sætning med en højere andel ældre gennem de seneste år. 
Sammenlignet med nabokommunerne har Allerød Kommune den 
laveste andel af pensionerede borgere.

ARBEJDSPLADSER  OG ERHVERVSSTRUKTUR
Allerød er karakteriseret ved mange mikrovirksomheder og en 
stor koncentration af jobs på en lille procentdel af kommunens 
arbejdssteder. 

• 70% af arbejdsstederne beskæftiger mellem 1-4 ansatte -
10% af alle jobs i kommune fi ndes i den størrelse virksomheder2.

• 3 % af arbejdsstederne beskæftiger 50 ansatte og opefter - 55%
af alle jobs i kommunens  fi ndes i den størrelse virksomheder2.

• 6 største arbejdspladser: Allerød Kommune, NIRAS, Den Kgl.
Livgarde/Høvelte kaserne, Widex, Matas A/S, Burmeister & Wain
Scandinavian Contractor

Nettoindpendling og højt BNP pr. indbygger indikerer en 
erhvervskommune

Arbejdssteder
Ultimo november 2017 var der 1.358 arbejdssteder i Allerød 
Kommune. Antallet af arbejdssteder er siden 2010 steget med 3 % og 
stagneret/faldet lidt fra 2016-20171  De fi re største brancher målt på 
antal arbejdssteder er: Handel og transport (22%), Erhvervsservice 
(21%), Off entlig administration, undervisning og sundhed (13%), 
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Bygge- og anlæg (11%). 

Arbejdspladser (job)
I samme periode var der 15.774 arbejdspladser registreret i Allerød 
Kommune. Antallet af jobs er steget med 6 %, siden 20101. I dette tal 
indgår den off entlige sektor, der har haft store fald i beskæftigelsen. I 
De 4 største brancher, målt i forhold til job er: Off entlig 
administration, undervisning og sundhed (28%), handel og transport 
(25%), erhvervsservice (17%), industri, råstofi ndvinding og 
forsyningsvirksomhed (15%). 

PRIVAT ERHVERV

Allerød Kommune ligger med et relativt højt BNP pr. indbygger, tæt 
på gennemsnittet for Region Hovedstaden og på andenpladsen efter 
Hillerød i forhold til de Nordsjællandske Kommuner2. BNP angiver, 
hvor meget merværdi der skabes på arbejdsstederne og giver et 
indtryk af, om kommunen er en erhvervskommune eller primært en 
bopælskommune.  

Den private beskæftigelse i kommunen per 1.000 indbyggere er en 
direkte indikator for den private sektors volumen og i hvor høj grad, 
virksomhederne formår at tiltrække arbejdskraft fra andre kommuner. 
I CEVEAS undersøgelse ”Danmarks bedste erhvervskommuner” 
fra 2017 lå Allerød Kommune på en 10. plads for alle kommuner i 
Danmark med fl est privatansatte pr. indbyggere.

Ca. 25 % af arbejdspladserne er besat af borgere bosat i kommunen. 
Til sammenligning er henholdsvis ca. 39 % af arbejdspladserne i 
Furesø og 33 % af arbejdspladserne i Hørsholm Kommune besat af 
egne borgere, mens andelen når op på 28 % i Rudersdal Kommune.

PENDLING

Der er godt 2.000 fl ere personer i kommunens ”dagbefolkning” 
(personer der bor og arbejder / arbejder i kommunen) end kommunens 
”natbefolkning” (personer, der bor i kommunen). 

10.684 pendler dagligt til kommunen for at arbejde, 9.305 pendler 
ud af kommunen for at arbejde. Udpendlingen dominerer indenfor 
brancherne: 
• Off entlig administration, undervisning og sundhed
• Handel og transport mv
• Erhvervsservice
• Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed

Ca. halvdelen pendler til arbejdssteder i Nordsjælland – primært til 
Hillerød, Rudersdal og Furesø. Godt en femtedel pendler til København, 
Gladsaxe og Gentofte3.  

Indpendlingen dominerer indenfor samme brancher, dog er der 
forholdsvis fl ere, der pendler ind til branchen Industri, råstofudvikling 
og forsyningsvirksomhed, end til erhvervsservice.

1. Danmarks statistik,
Erhvervsbeskftigelsen

2. væksttendens 2017, Region
Hovedstaden - tal fra 2015

3 Danmarks statistik, Pend100
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ERHVERVSOMRÅDER

Kommunens erhvervsarealer ligger fortrinsvist i Borupgård og 
Engholm erhvervsområder samt Vassingerød Industriområde. 
Herudover fi ndes en større andel af kommunens arbejdspladser også 
i bymidterne og området ved Kongevejen.

Borupgård er arealmæssigt kommunens næststørste 
erhvervsområde. Området rummer ca. 430 virksomheder. Der 
er mange fremstillings- og engrosvirksomheder. Nordsjællands 
konferencecenter ligger her og udlejer til fl ere små virksomheder 
indenfor liberale erhverv.  Der er ca. 2.600 arbejdspladser i området. 

Engholm erhvervsområde indeholder store, arkitektonisk fl otte 
erhvervslokaliteter og fl ere  off entlige virksomheder. Området 
rummer ca. 70 virksomheder.  Brancherne er overvejende kontor, 
handel, lager og off entlig administration, med enkelte virksomheder 
i kategorien fabrikker/værksteder. Der er ca. 1.200 arbejdspladser 
i området. 

Vassingerød er arealmæssigt kommunens største erhvervsområde 
med ca. 210 virksomheder. Helt overvejende dominerer fabrikker 
og værksteder i Vassingerød Industriområde, som også i er udlagt 
til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Der er ca. 2.050 
arbejdspladser i området

Farremosen erhvervsområde er udlagt til virksomheder med særlige 
beliggenhedskrav samt transport- og distributionserhverv. Området 
er på nuværende tidspunkt ved at blive udbygget og forventes at 
komme til at indeholde 5-10 virksomheder hovedsageligt indenfor 
fremstilling og transport og godshåndteringsbrancher. 

Området ved Kongevejen rummer få store kontorbygninger og 
lager. Her er ca. 20 virksomheder. Der er ca. 1.800 arbejdspladser i 
området.

I bymidterne er arbejdspladserne hovedsageligt inden for kontor og 
handel, samt service (restaurant, frisør m.m.) og kultur (biograf, 
teater, bibliotek m.v.). I Lynge og Lillerød bymidter er der i alt ca. 
950 arbejdspladser. 

STATIONSNÆRHED

Engholm og Borupgård er de erhvervsområder som ligger tættest 
på stationen. De ligger ca. 2 km fra Allerød Station. En stor del af 
kommunens arbejdspladser er placeret her. 

Fingerplanen operer med det stationnære kerneområde, som er op 
til 600 meter fra stationen og det stationære område som er op til 
1200 meter fra stationen. I 2016 var der 1361 beskæftigede indenfor 
600 meter og 746 beskæftige i zonen fra 600-1200 meter i Allerød 
Kommune1. Den kollektive transport er mest attraktiv, når der er 
under 600 meter til stationen2. 

Data stammer  fra udtræk  i CVR - Det 
Centrale Virksomhedsregister. 

1. Danmarks statistik, HAP2A
2. Erhvervsstyrelsen, Vejledning til
Fingerplan 2017
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AREALUDLÆG

I Engholm og Vassingerød er der enkelte ledige erhvervsgrunde. I 
Vassingerød er der i alt ca. 15 ha ledige arealer i Engholm 1,3 ha ud 
af henholdsvis 126 og 40 ha.

I Farremosen erhvervsområde er der endnu ikke bygget på alle 
arealer.  

ØKONOMI

Nedenstående graf viser udviklingen i de kommunale indtægter fra 
selskabskatter og dækningsafgift i mio. kr.

I 2013 var kommunens samlede nettoindtægt (efter udligning) for 
selskabsskatter og dækningsafgifter på godt 60 mio. kr. 

I 2014 var de samlede nettoindtægter lige over 48 mio. kr. Faldet 
i 2014 skyldes dels, at dækningsafgiften for forretningsejendomme 
blev nedsat fra 10 til 9 promille, dels at der var høje tilbagebetalinger 
af dækningsbidrag som følge af vurderingsændringer. 

Indtægterne har ligget stabilt i årene 2015-17 på ca. 60 mio. I 2019 
forventes en samlet skatteindtægt på 1.693 mio. kr. 

Tallene fra 2018 og frem er budget. Der forventes en stigning frem 
til 2020 og herefter et mindre fald. Det er primært ændringer i 
selskabsskatten, som giver udsving i årene 2019-22.

Udvikling i selskabsskat inkl. udligning 
og dækningsafgift, Allerød Kommune. 
2013-2017 er regnskabstal, 2018-2022 
er budget.
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BUTIKKER

Centerstrukturen i Allerød Kommune udgøres af bymidterne i 
Lynge og Lillerød. Lillerød, der ligger stationsnært, er kommunens 
hovedcenter. Derudover er der bydelscenteret Vestcenteret i Engholm 
bydel samt en række dagligvarebutikker, der tjener lokalområdernes 
daglige forsyning.

Størstedelen af kommunens butikker fi ndes i Lillerød Bymidte. Her 
er 41 butikker registreret, hvoraf de 24 er udvalgsvarebutikker. 
I Lynge fi ndes et mindre antal butikker, både dagligvarer og 
udvalgsvarebutikker. I den resterende del af kommunen er lokal 
butikker, primært dagligvarebutikker, der har til formål at yde en god 
lokalforsyning.

FORBRUG

I 2017 havde kommunens borgere et samlet forbrug på ca. 1.495 
mio. kr. inkl. moms, hvoraf godt 737 mio. kr. var køb af udvalgsvarer. 
Forbruget forventes at stige frem mod 2027 som følge af en generel 
forbrugsstigning samt den forventede stigning i befolkningstallet.

I Lillerød Bymidte var der i 2017 en samlet omsætning på 547 mio. 
kr. inkl. moms, med dagligvareomsætning på 373 mio. kr. inkl. moms 
og en udvalgsvareomsætning på 174 mio. kr. inkl. moms. En stor del 
af borgernes køb, særligt af udvalgsvarer fortages andre steder end 
Lillerød bymidte.

Bymidten vil i fremtiden være påvirket af konkurrence fra en øget 
E-handel og udvidelse indenfor udvalgsvarer i Hillerød, Kongens
Lyngby.

OPLAND
Lillerød bymidte har sit primære opland i Allerød- og Blovstrød-
området, dog fungere bymidten også som oplandsby for resten af 
kommunen. Allerøds opland begrænses af en række attraktive og 
væsentligt større udbudspunkter indenfor kort afstand – syd for 
Allerød ligger Lyngby bymidte og nord for ligger Hillerød bymidte.

UDVIKLINGSMULIGHEDER

I Lillerød skal arealer til dagligvarer placeres centralt for, at sikre den 
daglige strøm af kunder samt for at sikre, at udbuddet koncentreres 
mest muligt. På udvalgsvareområdet skal det sikres, at forbrugerne 
har tilfredsstillende indkøbsforhold, og Lillerød kan fastholde sin 
position som handelsby i kommunen.

Erhverv og Beskæftigelse 
- detailhandel

Datagrundlag

Hvor ikke andet fremgår, er 
data omkring detailhandel i 
Allerød Kommune baseret på en 
detailhandelsanalyse foretaget af 
ICP A/S i oktober 2018.
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Styrker Svagheder

• Relativt koncentreret bymidte
• Attraktiv og hyggelig bymidte
• To attraktive Torve der giver mulighed for ophold
• Relativt godt og stort udbud af butikker - byens størrelse og

konkurrencesituationen taget i betragtning
• Antallet af kædebutikker ligger på samme niveau som

tilsvarende byer af samme størrelse
• Pæne beklædningsbutikker både til damer og herrer
• Kvickly støtter livet centralt i bymidten og er meget

væsentlig
• Meget koncentreret udbud
• Tre store dagligvarebutikker som er trafi kskabende
• Bager kombineret med café
• Lillerød har en citymanager
• Etableret samarbejde mellem lejere, ejendomsbesiddere og

kommunen

• Få butikker indenfor hver branche. Det gør bymidten sårbar
• Mangler butikstyper som f.eks. butikker der henvender sig

til børn og unge
• Begrænset antal beklædningsbutikker til damer
• Ingen reelle kædekoncepter indenfor caféer og spisesteder
• God mulighed for rundgang i bymidten er begrænset
• Torvet og Torvegade er blevet markant svækket efter, at

bl.a. Netto og Imerco er fl yttet
• Torvestræde/Stationspassagen har det skidt
• En del tomgang i bymidten, herunder store lokaler
• Biblioteket og Kulturhuset støtter ikke bymidten optimalt

Muligheder Trusler

• Luk Torvet mod Amtsvejen med en sammen- bygning af gl.
Netto og gl. Imerco

• Sikre optimal udnyttelse af de eksisterende p-pladser i
bymidten.

• Biblioteket og Mungo Park kan kobles bedre visuelt/
funktionsmæssigt op på bymidten

• Etablér funktioner, der kan tiltrække og fastholde unge
mennesker i bymidten. Opholdssted, ”Brætcafé” etc.

• Tiltrække bl.a. kædedrevne butikker. Dette vil også støtte
muligheden for at drive unikke butikker

• Søge at etablere fl ere beklædningsbutikker til især børn og
unge samt damer

• Behovsorienterede servicefunktioner skaber værdi og
tilknytning til bymidten ex. sundhedscenter, bibliotek,
kulturhus, læger, frisører o.l.

• Udbyg evt. forpligtende samarbejder yderligere
• Store arrangementer skal videst muligt forankres centralt i

bymidten
• Styrk oplevelserne i de enkelte butikker
• Butikkerne kan sørge for at implementere e-handel
• Styrke andre oplevelser som f.eks. cafeliv, kunst og kultur i

bymidten
• Fortsat koncentrere detailhandlen og kunde-funktioner i

bymidten
• Kommende lægehus på Stationsvej kan skabe trafi k til

bymidten
• Støtte bylivet med off entlige funktioner i øvrigt
• Blive inspireret af shopping-centrene – hvad gør de!
• Profi lere sig som det lokale samlingspunkt
• Bespisning øger kundernes opholdstid og sikrer

oplevelsesværdi
• Inddrag byens designvirksomheder f.eks. PP Møbler, Fritz

Hansen og Lillerød Kurve i en branding af bymidten
• Kunst og oplevelser i bymidten f.eks. som ”elefanterne” i

Frederiksberg, ”sandstranden” i Vejle og skattejagt.
• Styrk viden om bymidtens omsætning og kundefl ow og følg

denne
• Byfortætning med boliger oven på butikkerne
• Tomgang bør aktiveres
• Større udvalgsvare butikker (f.eks. Jysk, THansen) til

udkanten af Lillerød Bymidte
• Satse på service i butikkerne for at modvirke bl.a.

internethandel

• Den generelle oprustning i Kgs. Lyngby, Hillerød og den
centrale del af Københavnsområdet

• Kundernes generelt øgede mobilitet
• Spredning af butikker og servicefunktioner
• En del brancher, hvor der kun er én butik f.eks. sko, sport

og boghandel. Det gør bylivet sårbart
• Evt. afl astningsområde uden for bymidten
• Stigende e-handel
• Generationsskifte
• Lille, relativt lokalt opland, hvilket umiddelbart begrænser

udviklingsmulighederne

SWOT-analyse (Styrker, svagheder, 
muligheder, trusler) af detailhandelen 
i Lillerød bymidte Kommune, 
Detailhandelsanalyse, ICP, oktober 
2018.



40

AREALUDLÆG

Der er i Lillerød bymidte 9.900 m2 dagligvarer og 7.400 m2 udvalgsvarer. 
Det giver et samlede bruttoareal til detailhandel i Lillerød bymidte på 
17.300 m2.

Der er ikke lavet opgørelser for den resterende del af kommunen.

Allerød Kommuneplan 2017 har fastsat følgende maksimale 
bruttoetageareal til detailhandel (omfatter eksisterende butikker og 
restrummelighed i eksisterende lokalplaner):

Lillerød Bymidte: 32.000 m2 
Lynge Bytorv: 6.000 m2 
Vestcenteret: 3.000 m2

Butikker til lokalområders forsyning: 4.000 m2

Ud over ovenstående er mulighed for butikker op til 250 m2 i alle 
boligområder.

Kommuneplanen fastsætter en maksimalstørrelse for 
dagligvarebutikker i Lillerød bymidte samt i Lynge og Vestcentret på 
3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker på 2.000 m2. 

Butikker til områdernes lokale forsyning må maksimalt udgøre 1.000 
m2.

Planlovens detailhandelsbestemmelser er ændret i 2017 og 
pr 1. januar 2019 er et nyt landsplandirektiv for detailhandel 
trådt i kraft. Landsplandirektivet for Hovedstadsområdet giver 
hovedstadskommunerne samme muligheder som resten af landet.

Mindstestørrelserne for dagligvarebutikker er hævet og 
størrelsesgrænsen for udvalgsvarebutikker er helt ophævet. 
Butiksstørrelserne kan stadig fastlægges i lokalplaner, hvis byrådet 
ønsker det. 

Planloven giver mulighed for at placere butikker til pladskrævende 
varegrupper i erhvervsområder. Der er ikke udlagt arealer til 
pladskrævende varegrupper i Allerød. 
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Biodiversitet betyder variationen af levende organismer og 
økosystemer, og kan anskues ud fra:

1) Økosystemer, naturtyper, naturområder og levesteder
2) Arter, planter, dyr, mikroorganismer mv.
3) Genetisk diversitet mellem arterne og inden for de enkelte

arter

FN udråbte 2010 som globalt biodiversitetsår, hvor medlemslande 
verden over skulle nå at standse tilbagegangen af den biologiske 
mangfoldighed. Ikke ét land nåede målet, hvorfor målopfyldelsen er 
udskudt til 2020.

Byrådet vedtog i 2017 en ny Strategi for biologisk mangfoldighed samt 
Handlingsplan for Biologisk Mangfoldighed med konkrete initiativer til 
at fremme biodiversiteten i årene 2017-2027. Tidshorisonten passer 
med vand- og naturplanernes afslutning af sidste planperiode (2027).

NATUROMRÅDER

Af betydning for biodiversiteten er især antallet og størrelsen af 
værdifulde naturområder (naturskove og ugødskede, usprøjtede, 
våde og tørre, lysåbne, forstyrrelsesfrie områder m.v.)

Staten har i samarbejde med kommunen i 2014 registreret beskyttet 
natur, de såkaldte § 3 områder (søer, moser, enge, overdrev, vandløb). 
I 2014 var der 670,6 ha fordelt på 855 områder.

Alle kommunens værdifulde naturområder (§ 3 områder, fredede 
områder, Natura 2000 og anden natur) blev kortlagt og værdisat 
i forbindelse med Kommuneplan 2009. Der blev kortlagt 91 
naturområder med et samlet areal på i alt 994 ha svarende til ca. 14 
% af kommunens areal. Af disse blev 8 % værdisat som kommunens 
absolut mest værdifulde natur med høj biodiversitet. De resterende 
92 % kan opnå en større biodiversitet ved målrettet naturpleje.

Datagrundlag

Det er ikke muligt at  fastlægge 
den biologiske mangfoldighed ud 
fra kvantifi cerbare metoder. Det 
skyldes, at staten kun foretager 
systematisk overvågning af visse 
Natura 2000-områder. Der er således 
ingen tal for arter uden for disse 
områder. Desuden er registreringen 
af § 3 områder behæftet med en 
vis usikkerhed. Vurderingen af den 
biologiske mangfoldighed er derfor 
baseret på baggrund af en kvalitativ 
gennemgang af naturplejeindsatsen.

Det skal bemærkes, at de 
kommunale naturprojekter - der 
i vid udstrækning baserer sig på 
frivillighed for private lodsejere - 
ofte tager 2-5 år (måske længere) 
at gennemføre. Resultaterne for 
den biologiske mangfoldighed 
foreligger af og til øjeblikkeligt. 
Andre gange kan det tage f.eks. 
50 år med vedvarende pleje før en 
karakteristisk overdrevsbeplantning 
er indvandret på et tidligere 
dyrket areal. Den fulde eff ekt af 
kommunens indsats kan i visse 
tilfælde først ses efter mange års 
indsats.

Værdifulde naturområder kortlagt i 
2009

NATUR OG GRØNNE OMRÅDER
- natur og biodiversitet
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Danmarks Naturfredningsforening har beregnet et Naturkapitalindex 
(NKI) for kommunernes natur ud fra registrerede data om natur og 
arter. Allerød Kommune opnåede en naturkapital på 38 af 100 mulige 
og en plads som 14. bedste kommune, hvilket vidner om Allerød 
Kommunes rige natur. Gennemsnittet for landet er 24. 

Således er Allerød Kommune fra naturens side og ved en aktiv 
naturindsats en naturrig kommune med et godt udgangspunkt for 
at sikre en rig og mangfoldig natur. Furesø, Rudersdal og Hørsholm 
Komuner er henholdsvis nr. 5, 6 og 16. 

I overensstemmelse med Handlingsplan for Biologisk Mangfoldighed, 
der var gældende 2010-2017, og den nye Strategi for biologisk 
mangfoldighed er der gennemført naturprojekter med henblik på at 
skabe fl ere naturområder eller forbedre kvaliteten af eksisterende 
områder. Her bør nævnes udvidelse af Årtusindskifteskoven samt 
etablering af vandhul, nye grønne kiler i Ny Blovstrød med fritlæggelse 
af vandløb samt etablering af læhegn bag Lynge Boldbaner. 
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Naturkapital: 38 af 100 point

Signatur

a) skov
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Naturkapitalværdi, beregnet på 
baggrund af andelen af natur i 
kommunen og arealernes
naturværdi.



44

Ud over naturgenopretning foretager kommunen løbende naturpleje 
på kommunale arealer, der omfatter ca. 230 ha. Plejen omfatter 
primært græsning, høslet og rydning af uønskede plantearter, der 
ellers vil udkonkurrere sårbar natur. Plejen er essentiel i forhold 
til at bevare og fremme biodiversiteten. Ud over den kommunale 
naturforvaltning foretager private lodsejere ekstensiv landbrugsdrift 
fx i form af græsning eller høslæt på nogle naturarealer til gavn for 
naturen heraf visse områder med meget stor naturværdi. 

SPREDNINGSKORRIDORER

Spredningsmulighederne - de såkaldte Økologiske forbindelser - 
mellem de værdifulde naturområder er også af stor betydning for 
biodiversiteten.

I Kommuneplan 2017 er der udpeget 388 ha spredningskorridorer 
mellem de 2.422 ha Naturbeskyttelsesområder, hvor 
spredningsmulighederne for dyr og planter ikke må forringes. 
Derudover er der udpeget 313 ha skovrejsningsområder samt 135 
ha Potentielle Naturbeskyttelsesområder og 323 ha Potentielle 
Økologiske forbindelser, der til sammen kan medvirke til at forbedre 
arternes spredningsmuligheder gennem øget fokus på naturen i 
sagsbehandlingen. Kortet nedenfor viser disse udpegninger.

Naturbeskyttelsesområder og 
Økologiske forbindelser samt Potentielle 
Naturbeskyttelsesområder og Potentielle 
Økologiske forbindelser,  Kommuneplan 
2017- 2029

ARTER

Kommunen har i Strategi for biologisk mangfoldighed udpeget
 18  arter, som kommunen vil prioritere indsatser for og anvende som 
pejlemærker for en succesfuld naturudvikling i kommunen.
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Prioriterede arter i Allerød 
Kommune

• Agerhøne
• Mark fi rben
• Stor vandsalamander
• Ørred
• Grøn mosaikguldsmed
• Stor kærguldsmed
• Engperlemorsommerfugl
• Mørk pletvinge
• Isblåfugl
• Violetrandet ildfugl
• Maj-gøgeurt
• Gul star
• Skov-kløver
• Tvebo baldrian
• Rundbladet soldug
• Foldfrø
• Djævelsbid
• Hulkravet kodriver

Forekomsten af arterne, der er lokalt sjældne eller karakteristiske, 
og forbedring af deres levesteder er indikatorer for en forbedret og 
varieret natur i kommunen.

Arterne prioriteres højt i den kommunale naturforvaltning, og der 
arbejdes målrettet mod at skabe optimale leveforhold for dem via 
naturpleje eller konkrete naturprojekter.

STATUS

I forhold til Allerød Kommunes befolkningstæthed og placering tæt 
på Hovedstadsområdet indeholder kommunen relativt mange og 
velplejede naturområder. Alligevel er naturen i kommunen under 
pres, primært pga. næringsstoftilførsel fra landbrug, spildevand, 
forbrænding, samt små og stærkt opdelte naturområder, der gør det 
vanskeligt for arterne at sprede sig.

Naturen i Allerød Kommune mangler plads, spredningsmuligheder og 
pleje.

I henhold til Strategien for biologisk mangfoldighed  har kommunen 
som mål at øge den biologiske mangfoldighed. Herunder at standse 
tilbagegangen af og fremme individantallet af de prioriterede 
arter.  Allerød kommune arbejder med forbedring af eksisterende 
naturarealer og hvor muligt at udvide disse. Derudover arbejdes der 
på at etablere ny natur f.eks. i forbindelse med nye byområder og ved 
klimatilpasningsprojekter. 

ØKONOMI

I 2018 har omkostningerne til naturpleje (vedligeholdelse af 
kommunale naturområder) været 1,23 mio. I 2019 nedsættes beløbet 
med 100.000 kr.

Til naturprojekter og naturgenopretning har de kommunale udgifter i 
2018 været 360.000 kr. 
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Allerød Kommune er rig på store, rekreative naturområder, og mange 
fl ytter til Allerød for at komme tæt på naturen. Men kigger man på 
udbuddet af bynær natur og grønne områder og tilgængeligheden 
hertil, står Allerød knapt så godt som sammenligningskommunerne. 
I 2009 lavede By- og Landskabsstyrelsen en analyse og kortlægning 
af hovedstadsområdets bynære natur og grønne områder og 
tilgængeligheden hertil1. Fordelingen af grønne områder og byområder 
er ikke ændret væsentligt siden. 

Med bynær natur forstås i analysen alle grønne områder over 1 ha, 
som ligger i byområdet eller i en afstand indenfor 500 m fra byranden.

I Allerød udgør grønne områder over 1 ha svarende til 10,4 % af 
kommunens byområder inkl. bynære zoner. Sammenlignet er andelen 
for Furesø 24,4 %, Hørsholm 16,8 % og Rudersdal 34,6 %. For det 
samlede hovedstadsområde er andelen af bynær natur 8,5 %1.

At Allerød har et lavt udbud af bynære grønne områder afspejler også 
kommunens bylandskab. De mange parcelhuse ligger omkranset af 
grønne, private haver. Modsat en tættere bebyggelse, har der ikke 
været behov for at udlægge store grønne fællesarealer. 

Ser man på tilgængeligheden til grønne områder til fods i Allerød 
(max. et kvarters gang) har 11 % af borgerne høj tilgængelighed, 
42 % middel tilgængelighed og 47 % lav tilgængelighed. Furesø har 
til sammenligning 21 % borgere med høj tilgængelighed, 46 % med 
middel tilgængelighed og 33 % med lav tilgængelighed. Nogenlunde 
lige sådan ser det ud for Hørsholm (25 %, 50 % og 24 %), mens 
Rudersdal har 58 % borgere med høj tilgængelighed, 35 % med 
middel tilgængelighed og kun 7 % med lav tilgængelighed. 
De generelle tal for hovedstaden er 28 % borgere med høj -, 44 % 

Bynære grønne områder i Allerød 
Kommune (Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, 2009)

Tilgængelighed til grønne områder til fods 
(max. 15 min gang), sammenligning

Øvrige grønne områder

Bynære grønne områder (over 1 ha og 
indenfor 500 m fra byranden)
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NATUR OG GRØNNE OMRÅDER
- grønne områder
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med middel - og 27 % med lav tilgængelighed1.
Ligeledes klarer Allerød Kommune sig dårligere end nabokommunerne, 
når man ser på tilgængeligheden på cykel (max. afstand på 3 km). 
Her har 33 % af Allerøds borgere høj tilgængelighed, 36 % middel 
tilgængelighed og 31 % lav tilgængelighed. Fordelingen er dog 
her noget bedre, idet man med en afstand på 3 km kan nå ud i 
kommunens store naturområder uden for byen.

Ifølge analysens kortlægning er det især hele den vestlige del af Lillerød 
samt det vestlige Lynge, der har et lavt udbud af bynære grønne 
områder, og også herfra er tilgængeligheden dårligst. Den østlige 
del af Lillerød samt Blovstrød har til gengæld god tilgængelighed til 
Ravnsholt Skov og Tokkekøb Hegn samt til Blovstrød Bykant.

STIER
De rekreative stier består af et fi ntmasket net, der via opkobling 
til trafi kstinettet forbinder byområder og stationer med fritids- og 
udfl ugtsområder, herunder skove, naturområder og fredede arealer i 
det åbne land.

Skovene ved Lillerød og Blovstrød er gennemskåret af stier, hvilket 
også gælder Årtusindeskifteskoven i Lynge. Men også i Børstingerød 
Mose, Allerød sø, Lynge natur- og fritidsområde og langs Mølleåen er 
der et velfungerende stisystem. 

I de sidste 4 år er der anlagt stier ved Sjælsø og bag boldbanerne 
i Lynge. Med udbygning af det nye Blovstrød vil der desuden blive 
bedre adgang mellem Kattehale/Allerød Sø og Tokkekøb Hegn. Den 
nye udvidelse af Årtusindeskifteskoven vil også betyde adgang til et 
areal, der ikke tidligere har været tilgængeligt. 

1. Analyse af hovedstadsområdets
grønne rekreative områder/
landskaber og deres støjpåvirkning og
tilgængelighed, Miljøministeriet, By- og
Landskabsstyrelsen, 2009
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TRAFIK OG STØJ
- transportadfærd

PENDLING

Hovedstadsområdet består af sammenhængende bolig- og 
arbejdsmarkeder, som går på tværs af kommunegrænserne. En stor 
ind- og udpendling er derfor et generelt træk i hovedstadsområdets 
kommuner. I Allerød arbejder ca. 9.300 svarende til 77 % af de 
beskæftigede i en anden kommune, her især i København og Hillerød 
Kommune1. 

Ligeledes er arbejdspladserne i Allerød besat af 69 % borgere, bosat i 
andre kommuner1. Også her hovedsageligt fra København og Hillerød 
Kommune, men også Rudersdal1. 

Pendling fra Allerød til resten af Region 
Hovedstaden

Pendling til Allerød fra resten af Region 
Hovedstaden

1. Danmarks Statistik PEND100
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BILTRAFIK

75 % af husstande i Allerød Kommune har bil - en andel, der er steget 
med ca. 2 procentpoint siden 2010. Heraf har ca. 65 % 1 bil, 31 % 2 
biler og de resterende 4 % 3 eller fl ere biler.  Andelen af familier med 
bil er højere end sammenligningskommunerne, hvor andelen udgør 
67-69 %. I Region Hovedstaden samlet set er andelen kun 48 %1.

I 2012 blev der kørt ca. 204 mio. km på kommunens vejnet. Heraf 
blev de 33 % tilbagelagt på kommunens motorvej, mens 44 % 
var på landevej og 12 % på byvej. Lokalveje, svarende til 10 % af 
kommunens vejnet, indgår ikke i opgørelsen.

KOLLEKTIV TRAFIK

Allerød Kommune betjenes af S-tog fra Allerød Station med 6 afgange 
i timen i hver retning på hverdage i dagtimerne og 3 afgange i timen 
i aftentimerne. I weekenden er der 6 afgange i timen i hver retning 
i dagtimerne, 3 afgange i timen i aftentimerne og 2 afgange i timen 
i nattimerne.

DSB’s trafi ktælling viser, at der er i 2017 var ca. 3.850 afrejser i 
hverdagen fra Allerød Station og tilsvarende ankomster, hvilket giver 
ca. 2,3 mio. rejser pr. år.

I 2017 rejste 20% af alle passagerer, der steg på S-toget i Allerød, til 
Hillerød (dvs. mod nord). 80% af påstigerne på Allerød Station rejste 
mod syd.

Fra 2015 til 2017 har der været et fald i på 145.000 passagerer. Der 
var i denne periode større sporarbejder på centrale strækninger af 
S-tog nettet samt test af signalprogram på Hillerødstrækningen.

Kommunens byområder betjenes foruden S-toget af en række faste 
buslinjer. Buslinjerne 335 og 336 befordrer ca. 600.000 passagerer 
årligt, svarende til ca. halvdelen af alle buspassagerer i kommunen3. 
336 går fra Blovstrød, Enghaven Nord og Lynge til Allerød Station 
og Engholm erhvervskvarter. 335 går nord- syd og forbinder Allerød 
med Hillerød og Farum. Linjerne fungerer dermed som rygraden 
i busbetjeningen af Allerød Kommune. De største passager-
omsætninger er ved Allerød Station og ved Allerød Gymnasium.

Dagligt rejser ca. 2.300 passagerer over kommunegrænsen med bus. 
De fl este rejser over kommunegrænsen med de regionale linjer 310R 
og 55E, der henholdsvis forbinder Frederikssund st. med Farum st., 
og Malmparken st. med Allerød st.

Flextur har siden opstarten oplevet en stødt stigning i antallet af 
brugere. I 2016 havde ordningen det højest antal brugere, hvor der 
blev fortaget 4.154 ture. 2. januar 2017 blev taksten på fl extur sat 
op, og som resultat heraf er antallet af ture faldet med 6 %.

2. Danmarks Statistik BIL800
3. Danmarks Statistik, Information fra
Movia, 2018
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På kortet nedenfor ses busstoppestederne i Allerød Kommune 
samt områder med mere end 600 m (luftlinieafstand) til nærmeste 
busstoppested. 600 m svarer til en gangafstand på ca. 8 min. Af 
kortet fremgår ikke, med hvilken frekvens de enkelte stoppesteder 
betjenes.

Der er 5 boligområder i byerne, der har mere end 600 m til et 
stoppested: I Lillerød Vest ved Røglevej (Søparken, Rørmosegård m. 
fl .), i en mindre dele af Horsemose Villaby, nordøst for Frederiksborgvej 
ved Fuglekvarteret i Lillerød, i den nordlige del af Lynge samt den 
sydlige del af Farremosen.

Stoppesteder i Allerød Kommune, 2018, 
samt områder med mere end 600 m til 

nærmeste stoppested.
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ØKONOMI

Allerød Kommune havde i 2017 en samlet udgift til lokale busruter 
på ca. 16,8 mio. kr. hertil kommer gik ca. 390.000 kr. til fl exture. I 
2019 er der budgetteret med en udgift på ca. 19,1 mio. til buser plus 
440.000 kr. til fl extrafi k.  

Udgifter til busdrift og fl extrafi k 2014-
2022. 2018-2022 er budgettal. 
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VEJE, FORTOVE OG STIER

Det kommunale vejnet i Allerød Kommune udgør i alt ca. 170 km 
fordelt på 64 km trafi kveje, 25 km fordelingsveje (by), 47 km 
boligveje, 28 km lokalveje (land) og 5 km sekundære veje (land). 
Der er ca. 130 km fortove og 87 km asfalterede stier. De private 
fælleveje udgør 68 km.

Vejene og stierne danner grundlaget for kommunens infrastruktur 
og berører alle borgere. Allerød Kommune har som overordnet mål 
at infrastrukturen er velfungerende, understøtter erhvervsliv og 
borgeres behov, er sikker, og indbyder til højere grad af brug af cyklen 
og kollektiv transport, både ud fra et miljømæssigt, trængselsmæssigt 
og sundhedsmæssigt synspunkt.

Generelt har kommunen gode forhold for cyklister. De væsentligste 
huller i cykelstinettet er gennem Lillerød Bymidte og kobling til 
de mindre bysamfund som Kollerød og Vassingerød. På tværs af 
kommunegrænserne ses også et behov for bedre cykelsti-forbindelser 
til erhvervsområder i bl.a. Hørsholm, Farum og Birkerød.

Supercykelstier
Allerød Kommune deltager i samarbejdet om supercykelstier og har 
fået tilskud til to supercykelstier. Den ene er Allerødruten, som løber 
fra Allerød til København via Kongevejen. Ruten blev indviet i 2017. 
Den anden rute er Farum-Allerødruten, som er en kobling til den 
eksisterende Farumrute. Allerød Kommune har anlagt sin del af ruten 
i 2018.

Ud over de anlagte supercykelstier, har Allerød andel i tre planlagte 
supercykelstier: Lynge-Hillerød, Frederikssund-Farum og Lynge-
Hørsholm. 

FREMKOMMELIGHED

En opgørelse af trafi kmængder i kommunen viser, at trafi kmængden er 
faldet på alle lokalveje i kommunen, hvor der fi ndes sammenlignelige 
målinger, fra 2008 til 2016. Trafi kmængden er øget på de større 
trafi kveje i kommunen, som fx: Motor- motortrafi kvejen, Hillerødvej, 
Nymøllevej og Kærhøjgårdsvej. 

Fremkommeligheden på vejnettet bliver i stigende grad sat under 
pres i hovedstadsregionen. Trafi kafviklingen på vejnettet i Allerød 
er typisk meget intens i enkelte timer i spidsperioderne, mens 
trafi kbelastningen udenfor disse er mere begrænset. Op mod 50 % 
af døgntrafi kken på vejnettet afvikles i to spidstimeperioder, hhv. om 
morgenen og om eftermiddagen. Især på Slangerupvej, Kongevejen 
og Nymøllevej opleves trængsel i myldretiden. 

Der vil i 2019 blive gennemført en fremkommelighedsanalyse for 
både biler og cykler.

BYUDVIKLING OG STØJ
- tra k
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TRAFIKPLAN
Der er i 2017 udarbejdet en ny trafi kplan for kommunen, Trafi kplan 
2017-20. Trafi kplanen har fokus på: Trafi ksikkerhed, fremkommelighed 
og fart, skolevej og tryghed, grøn mobilitet og byrum. På baggrund 
af en kortlægning af kommunens trafi kale forhold er der identifi ceret 
en række indsatsområder og virkemidler, der kan medvirke til en 
forbedring af de trafi kale forhold i kommunen.

I forhold til den tidligere plan er der tilføjet et tema om grøn mobilitet, 
dvs. brug af miljøvenlige transportmidler som gang og kollektiv 
trafi k samt handleplan for fremme af cyklisme, jf. planstrategi 
2015. Trafi kplanen udgør grundlaget for kommunens indsats på 
trafi kområdet i de kommende år. 

TRAFIKSIKKERHED
Antallet af tilskadekomne i trafi kken i Allerød Kommune er faldet 
gennem de seneste mange år, og antallet er nu meget lavt. 
Målsætningen er, at man på kommunevejene ønsker en halvering 
i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafi kken i 2020 i forhold til 
basisåret 20101.

Det meget lave antal tilskadekomne gør, at målopnåelse afhænger 
meget af tilfældige udsving. Selv et enkelt uheld med fl ere 
tilskadekomne kan gøre, at målsætningen ikke kan nås. 

Grafen herunder viser udviklingen i antal dræbte og tilskadekomne 
på kommuneveje i Allerød Kommune, mellem 1998 og 20172.

På trafi ksikkerhedsområdet arbejdes overordnet med tre 
indsatsområder: Uheldsbelastede lokaliteter, hastighed og bløde 
trafi kanter.

1. Allerød Kommune, Trafi kplan 2017-
20
2. Danmarks Statistik UHELDK1

Dræbte og tilskadekomne på 
kommuneveje
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SKOLEVEJE
Der er generelt mange elever, som cykler til skole i Allerød Kommune. 
I en skolevejsundersøgelse gennemført i 2015 svarer 68 % af 
eleverne, at de havde cyklet i skole. Analysen viser dog, at der endnu  
fl ere elever, som ønsker at cykle. Der er hermed et potentiale for at 
få fl ere til at cykle. 

Analysen viser, at 79 % af de elever, som deltog i skolevejs-
undersøgelsen, føler sig enten trygge eller meget trygge på deres 
skolevej.

CYKELSTIER
Cyklister i Allerød Kommune er generelt godt tilfredse med 
cykelforholdene. 81% af de adspurgte cyklister er tilfredse eller meget 
tilfredse med at være cyklist i kommunen. I Region Hovedstaden er 
dette tal 78 %3. 

Tilfredsheden med omfanget af cykelstinettet ligger lidt lavere, her er 
71 % i Allerød tilfredse eller meget tilfredse. For Region Hovedstaden 
ligger tallet på 80 %.

Knap to tredjedele af cyklisterne (64 %) i Region Hovedstaden er 
tilfredse med antallet af cykelparkeringspladser. I Allerød er 68% 
tilfredse med cykelparkeringen.

Tilfredsheden med muligheden for at kombinere cykel og off entlig 
transport ligger i Region Hovedstaden på 77 % og i Allerød på 82 %.

Hvad angår trygheden i forhold til andre cyklister og risikoen for 
trafi kuheld, er det i Region Hovedstaden tre ud af fi re (76 %), der 
føler sig trygge. Her ligger Allerød lidt højere, idet 82 % føler sig 
trygge i trafi kken.

HILLERØDMOTORVEJEN OG STØJ
Der er i dag etableret støjdæmpning fl ere steder langs 
Hillerødmotorvejen og dens forlængelse. Der er tale om både private, 
kommunale og statslige tiltag mod støj. 

I Allerød Kommune langs motorvejen er der registreret 102 boliger 
med en støjbelastning over 58 dB, heraf 10 med en belastning på 
mellem 63 – 68 dB og 3 med en belastning over 68 dB4. 

Vejdirektoratet fremlagde i september 2018 udkast til VVM-
undersøgelse af en udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til 
en 4-sporet motorvej fra Allerød til Isterødvejen. 

Ifølge VVM redegørelsen forventes det, at trafi kmængden på 
Hillerødmotorvejen ved Nymøllevej vil stige fra ca. 37.000 køretøjer 
i dag til 46.800 i 2025, hvis der ikke sker udvidelse og til 58.400 
køretøjer ved en udvidelse til motorvej. 

Samlet set er konklusionen, at en udvidelse vil medføre kortere 
rejsetider, færre uheld og afl astning af fl ere kommunale veje. 
Især Kongevejen, men også Banevang, Nymøllevej, Hillerødvej og 

Rekreative områder i det 
åbne land (sommerhus-
områder, grønne områder, 
campingpladser)

53 dB

Rekreative områder i eller 
nær byområder (parker, 
kolonihaver, nyttehaver, 
turistcampingpladser)

58 dB

Boligområder (boligbebyg-
gelse, daginstitutioner mv., 
udendørs opholdsarealer)

58 dB

Off entlige formål 
(hospitaler, uddannelses-
institutioner, skoler)

58 dB

Liberale erhverv mv. 
(hoteller, kontorer mv.) 63 dB

Vejledende grænseværdier for 
vejtrafi kstøj, Miljøstyrelsen

3. Den Nationale Cyklistundersøgelse
2018, Megafon

4. Vejdirektoratet, Støjhandlingsplan for
statens veje 2018-2023
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Kollerødvej vest for motorvejen forventes at blive mindre belastet ved 
udbygningen af Hillerødmotorvejen end, hvis der ikke sker udbygning. 
Det forventes til gengæld, at Kollerødvej øst for motorvejen vil blive 
belastet med fl ere køretøjer.

Der forventes udført en række støjdæmpningstiltag i Allerød 
Kommune. Hvis der ikke sker en udvidelse af motorvejen med 
tilhørende støjdæmpning vil antallet af støjramte boliger stige fra 
309 (beregnet i 2015) til 532 på hele strækningen i 2025. Ved en 
udbygning og støjdæmpning af motorvejen vil antallet kun stige til 
376 støjramte boliger. 

ØKONOMI

Der er i dag afsat ca. 7,5 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af veje, stier 
og fortove. Hertil kommer udgifter til broer og bygværker, tekniske 
anlæg mv. Målsætningen for Allerød Kommune er, at værdien af 
vejnettet fastholdes.

På baggrund af trafi kplanen er der i årene 2018-26 afsat 2 mio. kr. 
årligt til udførsel af mindre trafi kale projekter.

Desuden er der afsat fi nansiering til et antal projekter for nye 
cykelstier, der betyder mere sikker og mere grøn mobilitet. 

I 2019 er der afsat 0,4 mio. kr. til en fremkommelighedsanalyse for 
både biler og cyklister for at forbedre grundlaget for at kunne træff e 
langsigtede trafi kinvesteringer.

Der afsættes 30 mio. kr. i løbet af de kommende år. I fald der herefter 
skal gennemføres større tilpasninger i infrastrukturen, så afsættes 
der yderligere midler i løbet af de kommende 8 år. Budgetforliget 
indeholder yderligere 50 mio. kr., som betinges af jordsalg.
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MÅLSÆTNING

Det er byrådets mål at kommunen samlet set er CO2 neutral i 2050 
og at kommunen har CO2-neutral el- og varmeforsyning i 2035. 
Herudover er det et mål at CO2 udledningen reduceres med 55 % 
frem mod 2025 set i forhold til 2006 både for kommunen som areal 
og for kommunes bygninger og biler.

STATUS

Energistyrelsen har sammen med KL arbejdet på at tilpasse den 
fælleskommunale CO2-beregner til den måde data opgøres og 
anvendes på i forbindelse med den strategiske energi planlægning. 
Det har betydet ændringer i opgørelsesmetode. Væsentligst er at CO2-
udledningen forbundet med el opgøres kommunespecifi kt, således 
at de kommuner som fysisk ligger jord til fx vindmøller får ”tildelt” 
den grønne strøm samt at fl yrejser til udenlandske destinationer nu 
er inkluderet i den enkelte kommunes CO2 opgørelse. Det er blandt 
medvirkende til at transporten udgør en større andel af kommunens 
samlede CO2-udledning i 2015 end tidligere. 

Ændringerne gør det vanskeligt at sammenligne tidligere opgørelser 
med de nuværende. Som konsekvens præsenteres her data med 
udgangspunkt i 2010. Det er de data som er tilgængelige i forhold til 
den nye beregningsmetode.

Datagrundlag

Afsnittet tager udgangspunkt i data 
fra den fælleskommunale CO2-
bereger version 2, downloadet fra 
Energistyrelsen hjemmeside ”Spar 
Energi” i jan 2019 samt udtræk af 
data for kommunale ejendomme. 

Samlet CO2 Udledningen indenfor 
Kommunegrænsen (Ton pr. år)

Udgangspunkt for CO2-
opgørelsen

Opgørelsen af CO2 udledningen 
baserer sig på geografi en Allerød. 
Det betyder at opgørelsen 
medtager CO2-udledningen 
forbundet med aktiviteter inden for 
kommunegrænsen (fx energiforbrug 
i bygninger, transport og produktion 
af vare mm.). Hertil kommer 
udenlandsrejser med fl y foretaget 
af Allerøds borgere. Det betyder 
samtidig at den CO2-udledning, 
der er forbundet med borgere, 
virksomheder og kommunens 
brug af vare og tjeneste- / 
serviceydelser produceret uden 
for kommunegrænsen ikke er 
medregnet. En opgørelse lavet 
i forbindelse med klimastrategi 
2011 viste, at konsekvensen er at 
ca. halvdelen af allerødborgerens 
CO2-fodaftryk ikke medregnes i 
opgørelsen.

Den samlede CO2-udledning i Allerød var i 2015 på 151.051 ton CO2e 
pr. år. Det svare til en udledning pr. allerødborger på 6 ton pr. år. Det 
svarer til CO2-udledningen pr. borger i Rudersdal men er højere end 
fx Hørsholm, Furesø og Fredensborg, der har en CO2-udldening pr. 
borger på 5 ton pr. år. 

CO2-udledningen i Allerød er reduceret med 17 % i perioden 2010-
2015. Reduktionen skyldes bl.a. den indsats, der allerede er sat i 
gang hos kommune, erhvervsliv og borgere. 
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De væsentligste kilder til CO2-udledning er borgere og virksomheders 
energiforbrug og transport, som udgør hhv. 51 % og 41 % af den 
samlede CO2-udledning.

HUsholdninger

Off entligt

Erhverv

Transport

De væsentligste bidragsydere og dermed aktører i forhold til at ændre 
udviklingen er borgerne og virksomhederne. Deres energiforbrug stod 
i 2015 for hhv. 32 % og 20 % af den samlede CO2-udledning inden 
for kommunegrænsen. Hertil kommer borgernes og virksomhedernes 
bidrag til transporten.

CO2-udledning i Allerød fordelt på 
bidragsydere.

CO2-udledning i Allerød fordelt på kilder

CO2-udledningen forbundet med energiforbrug til bl.a. el, varme og 
produktion af varer på virksomhederne er i perioden 2010 til 2015 
reduceret med 30 %. Omvendt er CO2-udledningen forbundet med 
transport steget med knap 6 %.
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KOMMUNENS EGEN DRIFT

Kommunens egen CO2-udledning knytter sig især til el- og 
varmeforbrug. Derudover har kommunen stor indfl ydelse på CO2-
udledning forbundet med aff ald og spildevand, da det er kommunens 
ansvar at håndtere dette. Alle aktører har dog stor indfl ydelse på 
at reducere CO2-udledningen herfra gennem bl.a. mindre forbrug af 
vand, lokal nedsivning af regnvand og bedre aff aldshåndtering.

Kommunen har siden 2010 haft et særligt fokus på at reducere 
energiforbruget i egne bygninger ifm. med anden renovering samt 
særskilte indsatser ift. kommunens skoler og større bygninger som 
rådhuset, Lillerødhallen og Lyngehallen. Det drejer sig primært om 
udskiftning af varmeforsyningen, opsætning af solceller samt skift af 
lyskilde til LED-lys. Tiltagene har tilsammen medført at kommunes  
skoler, rådhuset og de to haller har tilsammen  reduceret  elforbruget 
med  44 % og naturgasforbruget med 30%, hvilket tilsammen har 
givet en drift-besparelse på godt 2,8  mio. kr

I 2015 blev ca. 2 % af det samlede energiforbrug produceret   på 
vedvarende energikilder. De primære kilder til vedvarende energi er 
vindmøller opstillet i kommunen samt og solceller på borgernes tage, 
vindmøllerne producerede 55 % af den vedvarende energi mens 
solcellerne producerede 45 %.

Transport
CO2-bidrag fra transporten fordeler sig primært på varetransport 
(last- og varebiler) og personbiler  samt fl ytrafi k. Dertil kommer 
kollektiv transport (S-tog og busser).

CO2-udledning fra transport fordelt på 
transportform.

Fly Vejtrafi k

Non-road
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KLIMAHANDLINGSPLAN

Eftersom erhvervsliv, husholdninger og transport tegner sig 
for henholdsvis 20, 32 og 45 % af CO2-udledningen inden for 
kommunegrænsen i Allerød, er det helt afgørende at erhvervsliv, 
borgere og andre aktører involveres meget aktivt for at sikre forsatte 
reduktioner i CO2-udledningen, opfyldelse af målet om CO2 neutral 
el- og varmeforsyning i 2035, samt visionen om et CO2-neutralt 
Allerød i 2050.

Byrådet har i december 2014 vedtaget Allerød Kommunes 
Klimahandlingsplan 2014, som er udarbejdet som en konkret 
udmøntning af kommunens klimastrategi fra januar 2011. 
Klimahandlingsplanen, som er den tredje i rækken, indeholder en 
oversigt over CO2-reducerende aktiviteter, som foreslås igangsat i 
2015 og frem.

Fokusområderne i klimahandlingsplan 2014 er primært 
kommunal planlægning, kommunal drift, samt indsats i forhold til 
virksomhedernes energiforbrug og CO2-udledning via det kommunalt 
drevne virksomhedsnetværk, Carbon 20. Indsats i forhold til borgerne 
varetages overvejende af den grønne guide.

Udover indsatser for at nedbringe CO2-udledningen er der også et 
indsatsområde, der omhandler binding af CO2. Eksempelvis kan 
plantning af ny skov medvirke til at trække CO2 ud af luften og i 
stedet lagre CO2 i biomasse.

ØKONOMI

Aktiviteterne i klimahandlingsplan 2014 afholdes generelt inden for 
eksisterende budgetter. Større projekter vil derfor kræve ekstern 
finansiering. 
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- varmeforsyning

Naturgas er den primære opvarmningsform i kommunens boliger. 
66% af boligbygningsmassen i kommunen er opvarmet med naturgas, 
mens 10 % af boligerne opvarmes med olie, 11 % med fjernvarme 
og 11 % er el-opvarmet, heraf ca. halvdelen med varmepumper som 
primær varmekilde.

Siden 1. januar 2013 er det ikke længere lovligt at tilslutte nye 
bygninger til naturgas, da fossilt brændsel som rumopvarmning helt 
skal udfases inden 2035. Dog må der oprettes små naturgasfyrede 
blokvarmecentraler, der producerer varmt vand til et mindre nybyggeri 
udenfor det bestående fjernvarmenet. Nedenfor ses boligernes 
eksisterende opvarmniningsform1.

Lavenergiklasse er i henhold til 
Bygningsreglement 2018 en frivillig 
klasse. 

Boliger, kollegier, hoteller og 
lignende kan klassifi ceres som 
lavenergiklasse, når bygningens 
samlede behov for tilført energi til 
opvarmning, ventilation, køling og 
varmt brugsvand pr. m² opvarmet 
etageareal ikke overstiger 27,0 
kWh/m2 pr. år, hvilket svarer til 10 
% lavere end standart.  

.

Kommunens parcelhuse opvarmes, 
primært med naturgas (73%).  
Række-, kæde og dobbelthuse 
opvarmes hovedsageligt 
med naturgas (54%) eller 
fjernvarme (38%). Den primære 
opvarmningskilde i etageboligerne 
er fjernvarme (51%) mens 38% 
opvarmes med naturgas. Stuehuse 
på landet opvarmes primært med 
olie (42%), men varmepumper (23 
%) og halm og træ (16%) vinder 
frem.

ALLERØD KOMMUNES NYE VARMESTRATEGI

Allerød kommune har i perioden udarbejdet Varmeplan 2018 som 
beskriver, hvordan Allerød Kommune kan udvikle varmeforsyningen 
frem mod målet om CO2-neutral varmeforsyning i 2035. Varmeplanen 
er en hensigtserklæring. Den beskriver rammerne og sætter retninger 
for varmeforsyningen, men dikterer ikke udviklingen frem til 2035.

Mange faktorer kan ændre planens forudsætninger og konklusioner, 
f.eks. ny viden, teknologi, lovgivning, forsyningsforhold,
markedsforhold og afgiftsstrukturer. Derfor kan planen blive revideret
i takt med de teknologiske muligheder og den politiske rammesætning.

Formålet med varmeplanen kan opsummeres til ”at fi nde den mest 
bæredygtige og billige varmeforsyning til Allerød Kommunes borgere 
og virksomheder”. 

På den baggrund er målet i varmeforsyningsplan 2018
• At sænke CO2-udledningen fra el- og varmeforsyningen og

tilstræbe fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.
• At varmeforsyningen skal være miljøvenlig og bæredygtig med

konkurrencedygtige priser.
• At forsyningssikkerhed prioriteres lige så højt som prisstabilitet.

1. Bygnings- og boligregisteret, nov
2018

Boliger i Allerød Kommunes
opvarmningsform
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Varmeplanen baserer sig på p.t. kendte og realistiske teknologier og 
forsyningskilder.
Samtidig er der sikret fl eksibilitet i forhold til evt. skift af forsyningskilde 
til f.eks. biogas eller geotermi, hvis det i fremtiden bliver muligt og 
ønskeligt. 

Varmeplanen baserer sig væsentligt på fjernvarme, idet fjernvarmen 
kan produceres ved alle energiformer. Et skifte af energikilde til 
mere grøn energi vil i fjernvarmesystemet som i andre kollektive 
forsyningssystemer endvidere straks have eff ekt for et større 
antal forbrugere. Det er dog en betingelse for udvidelse af 
fjernvarmesystemet, at det er det samfundsøkonomisk mest rentable 
i forhold til alternativer, f.eks. individuel forsyning ved varmepumper. 

Fjernvarmeudbygningen baserer sig på frivillig tilslutning fra borgere 
og virksomheder.

Varmeplanen er endvidere baseret på individuel forsyning ved 
varmepumper, når dette er samfundsøkonomisk mest rentabelt. 
Herunder i områder uden mulighed for kollektiv forsyning.

ALLERØD KOMMUNES KLIMAHANDLINGSPLAN

Allerød Byråd har i 2014 vedtaget kommunens klimahandlingsplan. 
På varmeforsyningsområdet foreslås følgende tiltag:

• Energiforbrugets CO2- belastning indgår i miljøscreeningen for
byudviklingsområder.

• Ved udarbejdelse af nye lokalplaner og revision af eksisterende,
tilgodeses muligheden for brug af vedvarende energi og større
varmetæthed.

• I 2015 laves en varmeplan for udbygning med fjernvarme, som
angiver hvor der kan udbygges med fjernvarme og hvornår.

• Der udarbejdes detaljeret projektforslag for nye kollektive
varmeforsyningsområder (lovpligtigt).

• Forvaltningen følger projekt ”Varmeplan Hovedstaden 3” og
implementerer anbefalinger i projektet vedrørende Allerød
Kommunes fjernvarmenet.

• Der oplyses på kommunes hjemmeside om muligheder for fossilfri
boligopvarmning.

• Klima- og miljøudvalget deltager i fællesmøder for kommuner i
regionen med henblik på indfl ydelse på den fælles vision i form
af omstilling af hovedstadens transportsystem til vedvarende
energi frem mod 2050.




