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FORBINDELSER i FREDERIKSSUND
Velkommen til Frederikssund Kommunes Plan og Agenda 21 strategi 2015, som første gang udkommer elektronisk.
Med denne strategi sætter Byrådet fokus på de gode forbindelser mellem borgere, virksomheder, frivillige, fagpersoner, mellem by og land og til hovedstaden i form af
en fælles vision, som skal angive retningen for den samlede udvikling for Frederikssund Kommune. Til sammen skaber forbindelserne en levende kommune, hvor det
nære liv leves i vores smukke natur og gode byer, mens vi sammen skaber fornyelse og udvikling – såvel i Smartcity Vinge som i den øvrige del af kommunen. Byrådet
har fokus på at udbygge og understøtte de mangfoldige forbindelser, som binder Frederikssund Kommune sammen både indadtil men også udadtil.

Strategien består af Byrådets vision med 3 forbindelser og en overordnede forbindelse. Visionen er det nye ved denne strategi. Strategiens 9 temaer med mål
konkretiserer visionen og skal være pejlemærker i det daglige arbejde og synlige for borgerne. Temaerne indeholder beskrivelser og mål fra eksisterende politikker og
strategier. Byrådet har valgt med denne strategi at samle alle de gældende politikker og strategier ét sted. Det giver overblik og bedre mulighed for en mere
helhedsorienteret og tværfaglig udvikling. Temaernes mål konkretiseres i handlingsplaner og de økonomiske rammer kan dernæst prioriteres.
Med godt 44.000 indbyggere og et areal på 250 km² er Frederikssund Kommune arealmæssigt den næststørste kommune i Nordsjælland. Beliggende midt i
naturskønne omgivelser præget af Roskilde og Isefjord med fjordlandets rekreationsmekka. Samtidig er der kun 45 minutter til København i Stog eller bil. Kommunen
er ét af Hovedstadsregionens vigtigste udviklingsområder.
Strategien fokuserer på følgende temaer:
GODE FORBINDELSER
Den naturlige forbindelse
Erhverv og turisme
Infrastruktur og tilgængelighed
Bosætning og byudvikling
Natur og oplevelser
Klima og miljø
Den lærerige forbindelse
Trivsel og læring
Uddannelse og arbejdsmarked
Den personlige forbindelse
Aktive borgere og fællesskaber
Et sundt liv

Byrådet fremlægger denne strategi, som deres bud på de væsentligste udviklingsområder i de kommende år. Frederikssund Kommune har natur, arbejdspladser,
uddannelser, kultur og hovedstaden lige ved hånden og er præget af aktive borger og et erhvervsliv, der indgår forbindelser, som skaber liv og nærvær.
Jeg opfordrer alle til at være med til at skabe og bevare de gode forbindelser i Frederikssund Kommune og tage aktivt del i vores fælles fremtid.
John Schmidt Andersen
Borgmester
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DEN NATURLIGE FORBINDELSE
ERHVERV
Vi ønsker at være en stærk og dynamisk erhvervskommune.
I Frederikssund Kommune skal virksomhederne opleve kommunen som en sammenhængende enhed med synlige indgange og koordineret, kvalitativ opgaveløsning.
Kommunen er virksomhedernes medspiller og finder i samarbejde de bedst mulige løsninger. Det frigør energi hos den enkelte virksomhed, skaber det bedste
udgangspunkt for vækst og gør kommunens virksomheder til de bedste ambassadører for kommunen. Vi lytter, så hos os kommer virksomhederne også til en snak, når
de "bare" drømmer om fremtidige projekter.

TURISME
Vi vil skabe vækst i turisterhvervet  midlet er udbredelse og forbedring af styrkepositioner, samarbejde og netværk. Vi ønsker at dyrke og videreudvikle de styrker, vi
allerede har inden for natur, kultur og vikinger til gavn for både borgere og turister. Vi vil tiltrække flere af de turister, vi tiltrækker i dag. Vi vil være destinationen, hvor
danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen og historien om vikingerne. Temaerne udfoldes
indenfor 3 indsatsområder  sejlerturisme (bredt forstået), vikinger i et regionalt/nationalt og internationalt turismeperspektiv samt kulturelle og historiske seværdigheder.
Vi vil endvidere stå endnu stærkere som udflugtsmål  både hvad angår traditionelle turistaktiviteter, og hvad angår erhverv og bosætning. Vi har spændende muligheder
for både turisme, bosætning og erhverv, midt i naturen og tæt på København. Vi har rigtig meget at byde på, og det vil vi synliggøre!
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR ERHVERV AT:
Frederikssund Kommunes administrative service og myndighedsområdet fungerer som en dynamisk enhed, der løbende forstår at tilpasse sine ydelser til
erhvervslivets behov.
Afgifter, som kan reguleres i kommunalt regi – f.eks grundskyld og dækningsbidrag – skal bruges aktivt i forhold til ønsket om en vækstfremmende
erhvervspolitik.
Frederikssund Kommune skal sammen med FE (Frederikssund Erhverv) facilitere mødet mellem virksomhederne for gensidig sparring, udvikling og
netværksdannelse.
Iværksættere skal udover de traditionelle tilbud om opstartsmøder og netværk tilbydes fortrolig og ekstra vejledning hos kommunen og/eller FE.
Såvel iværksættere som etablerede virksomheder tilbydes en introduktion til Symbiose Frederikssund, så denne platform også kan understøtte vækst og
opbygning af nye virksomheder.
Vil du vide mere om Frederikssund Erhverv  se her
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR TURISME AT:
Turismeudviklingen skal skabe øget beskæftigelse og øget omsætning. Det skal ske ved at øge andelen af danske og svenske turister samt endags – og
familieturister og ved at forbruget for de kommercielle og ikke kommercielle overnatninger stiger.
Vi vil fremhæve kommunens styrkepositioner inden for natur, kultur samt historien om vikingerne og gøre dem endnu bedre.
Vi vil være stærke inden for endagsturisme og familieturisme.
Vi vil være en attraktiv turist og bosætningskommune.
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DEN NATURLIGE FORBINDELSE
BOSÆTNING
Vi spiller en væsentlig rolle i regionen som bosætningskommune. Vores position skal styrkes ved at sikre trygge og oplevelsesrige boligområder, gode tilbud til borgerne
i form af handel, service og kultur og fritidsmuligheder, ved at skabe attraktive erhvervsområder samt ved at styrke landskabet i planlægningen.
Boligen spiller en meget væsentlig rolle, da mange er knyttet til hele regionens arbejdsmarked.
En stor del af vores indbyggere pendler til arbejdspladser uden for kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde en tryg base for det familieliv og for de
fritidsinteresser, der foregår uden for arbejdstiden.
BYUDVIKLING
Vi ønsker at sikre en bæredygtig byudvikling og kvalitet i omgivelserne. Det betyder, at byudvikling skal ske ud fra et helhedsperspektiv, under hensyn til beskyttelse af
grundvand, landskab og natur, med omtanke for miljø og klima og med udgangspunkt i lokale kvaliteter.
Der skal sikres klare grænser mellem by og land, således at spredt og tilfældig byudvikling i det åbne land undgås. Desuden skal natur og landskab tænkes ind i
udviklingen af nye boligområder, og her spiller samspillet med kommunens grønne struktur en vigtig rolle.
Bæredygtighed skal tænkes ind i udviklingen af nye byområder. Nye byområder skal inddrage hensynet til klimaforandringer, herunder bl.a. CO2reduktion og
klimatilpasning.
Desuden skal nye byområder være socialt bæredygtige ved at give plads til mangfoldighed og fællesskab. Byområder skal rumme en blanding af boligtyper og
størrelser, og der skal skabes fysiske rammer, der giver mulighed for et varieret byliv. I boligområder skal tiltag, såsom fællesfaciliteter, fælles udearealer og forbindelse
til sammenhængende stisystemer, der kan understøtte det sociale liv og muligheden for et sundt og aktivt liv i lokalområdet, prioriteres højt i disponeringen af området.
VINGE
Vi har et af Danmarks største byudviklingsprojekter  Vinge. Med en størrelse på 370 ha og med plads til op til 8000 boliger og 4000 arbejdspladser vil Vinge være af
regional betydning og bliver et vigtigt bosætningsområde i hovedstadsregionen. Vinge sætter Frederikssund på landkortet. Området tilvejebringer mulighed for nye
boformer, etablering af større – også miljøtunge – virksomheder, ligesom området understøtter klyngedannelse indenfor cleantech industrien og andre videnstunge
højteknologiske virksomhedstyper. Vinge åbner mulighed for at afsøge og teste fremtidens energiformer og bæredygtighedsbegreber i samarbejde med verdens bedste
aktører inden for smart city løsninger. Vinge bliver en by med plads til fremtidens byliv: en by, hvor man bor smartere. De erfaringer, vi indhenter i Vinge, kan føre til nye
virksomheder, boformer og uddannelsestilbud i hele kommunen.
Læs mere om Vinge her
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR BOSÆTNING AT:
Frederikssund by og Vinges rolle som konkurrencedygtigt regionalt center skal styrkes. Det er her væksten især vil foregå.
Slangerup, Jægerspris og Skibby skal videreudvikles som attraktive bosætningsbyer med forskellige erhvervsudviklingsmuligheder.
Landsbyerne skal have mulighed for at tilpasse sig nutidige behov og tendenser samtidig med, at der værnes om landsbyernes særlige kvaliteter.
Boligudbygningen skal suppleres af omdannelse og fortætning inden for de eksisterende byer.
Naturen og landskabet skal indtænkes i udviklingen af nye boligområder og der skal opfordres til en nytænkning af boligbyggeriet, især bæredygtigt byggeri.
Boligudbygningen skal ske i balance med kommunens økonomi.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR BYUDVIKLING AT:
Lokaliseringen af byfunktioner skal understøtte mulighederne for betjening med kollektiv trafik og minimere konflikterne mellem miljøbelastende byfunktioner og
følsom anvendelse.
Der gives gode muligheder for byomdannelse af nedslidte byområder og at inddragelse af nye byzonearealer til boliger sker i en takt som er hensigtsmæssig i
forhold til kommunens økonomi.
Grundvandsinteresserne tilgodeses i byudviklingen.
Lokale kvaliteter, landskab og grønne strukturer tænkes ind i udviklingen af nye byområder.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR VINGE AT:
Der arbejdes målrettet på realiseringen af Vinge.
Verdens bedste aktører indenfor bæredygtighed og Smart City tester, demonstrerer og udstiller de nyeste tekniske løsninger i Vinge.
Vinge tiltrækker videnstunge virksomheder.
Tæthed , variation og gode forbindelser til de naturlige kvaliteter i området prioriteres højt. Tekniske og rekreative anlæg skal så vidt muligt integreres i områdets
naturlige eller bymæssige udtryk, som bidrag til at skabe en attraktiv og levende by.
Der etableres et Living lab i Vinge – f.eks omkring bæredygtige energiløsninger.
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DEN NATURLIGE FORBINDELSE
NATUR
Vi er kendetegnet ved oplevelsesrige landskaber, der udgør en vigtig og karaktergivende del af kommunen med et aktivt landbrugserhverv, levende landsbysamfund,
mangfoldig natur og som arena for fritidsoplevelser. Kommunens landskaber ligger yderst i hovedstadsregionens grønne kiler. Det er her, at storbyens grønne kiler for
alvor udfoldes og tilbyder oplevelsen af et tæt og varieret morænebakkelandskab med kig til to fjorde. Fjordlandet er det dominerende landskabselement i kommunen
og der er aldrig langt til vandet. Med store skove, ådale, lange kyststrækninger og spændende kulturhistorie har Frederikssund Kommune en stor variation i de åbne
landskaber med mange attraktive karaktertræk.
I landskabet skal også landbruget naturligvis tilgodeses. Til forskel fra mange andre kommuner i hovedstadsregionen er vi en reel landbrugskommune med ca. 190 km²
landbrugsareal og omkring 127 husdyrbrug. De største landbrugsejendomme og de største husdyrbrug ligger typisk vest for fjorden på Hornsherred med husdyrbrugene
koncentreret i den sydlige ende.
OPLEVELSER
Vi ønsker at fremhæve vores styrkepositioner indenfor natur, kultur samt historien om vikingerne og gøre dem endnu bedre.
Vi vil være et af de mest foretrukne turismesteder for turister, der ønsker aktive oplevelser i naturen. Vores unikke fjordlandskab med 2 af Danmarks største fjorde,
vores smukke skove samt nationalparken Skjoldungelandet indbyder til aktive oplevelser og bevægelse i naturen. Vi vil derfor satse på dem, der ønsker at være aktive i
naturen.
Vi byder på et rigt og varieret kulturliv i form af Jægerspris Slot, Selsø Slot, Færgegården, J.F. Willumsens Museum, teatre, vikingespil, musikfestivaler indenfor jazz,
pop og rock mv.
Kulturinstitutionerne manifesterer sig på hver deres måde både inden for og uden for kommunen. De danner rammer om fællesskaber og kulturel dannelse og de skaber
oplevelser for og med borgerne gennem undervisning, formidling, udstillinger, koncerter og andre kulturelle aktiviteter.
De aktiviteter, vi skaber for vores borgere, skal også kunne anvendes af turister, ligesom de aktiviteter, vi skaber for turister, også skal kunne anvendes af vores
borgere.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR NATUR AT:
Værdierne i naturen, kulturarven og landskabet skal beskyttes og vedligeholdes, da de er store aktiver for kommunen.
Det enkelte biotop, naturområde mv. beskyttes enkeltvis, men at der lægges særlig vægt på at beskytte helheder og de større, sammenhængende naturområder.
Bevare og forbedre områder, hvor der er eller kan skabes levesteder og spredningsmuligheder for det vilde plante og dyreliv og at sikre, at kommunens fortsatte
udvikling sker under hensyntagen til beskyttelse og fremme af det naturlige dyre og plantelivs udviklingsmuligheder.
Der skal gøres en indsats for at beskytte naturressourcerne, herunder grundvandet.
Landskabet skal aktiveres i den måde der byudvikles på – naturen skal ind i byen og borgerne skal kunne komme ud i naturen.
Forskellen på by og land skal fastholdes, og overgangen mellem by og land skal skabes i harmoni med lokale kvaliteter.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR OPLEVELSER AT:
Arbejde for at øge antallet af oplevelsespakker i naturen, ligesom vi vil synliggøre de mange muligheder, der er i naturen.
Udbrede kendskabet til vores fysiske seværdigheder endnu mere og samtidig sikre en øget synlighed på de mange begivenheder, der foregår i vores kommune.
Arbejde for, at vi står endnu stærkere som udflugtsmål.
Byens rum:
Udvikling af byrum: Kulturinstitutioner og aktiviteter skal være med til at aktivere byrum som mødesteder og give liv.
Aktive mødesteder i naturen: Der etableres faciliteter, der gør udvalgte områder til mødesteder i naturen med mulighed for mangeartede aktiviteter som f.eks.
sejl og vandsport, fitness, gang, løb og cykling.
Involvering: Borgere, erhvervsliv, foreningsliv, kulturinstitutioner og andre interessenter involveres tidligt i processen, når nye byrum og faciliteter skal etableres.
De skal være aktive medspillere og initiativtagere i forhold til udvikling af nye byrum og aktiviteter.
Infrastruktur: Det skal være muligt at komme til aktiviteter på tværs af kommunen. Borgerne har mulighed for at bevæge sig trygt mellem bopæl og
aktivitetssteder ad stisystemer eller veje.
Kunst og kulturarv: Fortidsminder, attraktioner, kulturarv og kunst i det offentlige rum skal synliggøres og formidles.
Eksperimenter: Eksperimenter med indretning af byrum og tilhørende aktiviteter skal afprøves. Der kan arbejdes med midlertidig udnyttelse af områder for at
afprøve de faktiske behov før det permanente skabes.
Faciliteter:
Brugertilfredshed: Brugerne oplever sig hørt og ansvarliggjort i forhold til den daglige anvendelse af faciliteterne. Brugerne oplever sig inddraget i planlægning,
udvikling og etablering af faciliteter.
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Nærhed: Et rigt og varieret udbud af faciliteter i lokalområderne særligt i forhold til aktiviteter for børn og unge.
Ambitiøse og nytænkende faciliteter: Ved nyetablering og renovering af faciliteter skal muligheden for mere ambitiøse og fleksible faciliteter afprøves og
efterstræbes.
Synlighed og tilgængelighed: Der skal være nem adgang til information om faciliteterne og deres muligheder. Der skal være nem adgang til overblik over
faciliteternes udnyttelse med muligheder for booking af ikkeanvendt tid. Faciliteterne er som udgangspunkt tilgængelige for foreninger, selvorganiserede og
borgere i kommunen.
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DEN NATURLIGE FORBINDELSE
INFRASTRUKTUR – også den digitale kaldet SMART CITY
Bysamfund er afhængige af en god infrastruktur, der sikrer forbindelser inden for kommunen og ud i regionen. En kombination af individuel og kollektiv trafik er vigtig
for at sikre en bæredygtig byudvikling. Kollektive trafikforbindelser og gode cykelforhold er velegnede til at forbinde de største bysamfund og dermed sikre betjening af
de borgere, der ikke har bil.
Vi vil arbejde for at styrke den kollektive trafik mellem de større byer med hyppige afgange og letforståelige køreplaner.
I planlægningen af kommunens infrastruktur skal der lægges vægt på at skabe gode forhold for cyklister og fodgængere. Cykelrutenettet forbinder de enkelte
byområder og vigtige rejsemål i og uden for byområderne. Der er lagt vægt på pendlermuligheder samt sammenhæng mellem det rekreative stinet og øvrige stinet,
således at der er god adgang til kommunens rekreative områder. Med cykelstiplanen ønsker kommunen også at understøtte børns mulighed for selvtransport. Mange
børn bliver i dag kørt til skole af deres forældre. Cykelstiplanen skal bidrage til, at vi kan tilbyde vores borgere et sammenhængende, velfungerende og sikkert stinet.
Der skal endvidere fastholdes og videreudbygges fokus på drift og vedligehold.
Vejdirektoratet bygger en ny fjordforbindelse, som går over Roskilde Fjord og forbinder Frederikssund og Hornsherred. Fjordforbindelsen bliver knap 10 km lang 4
sporet motortrafikvej syd for Frederikssund, og knap 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage. Vejdirektoratet forventer at åbne for trafik i
2019. Vi forventer at den nye Fjordforbindelse aflaster Kronprins Frederiks Bro væsentligt.
Vil du vide mere om den nye fjordforbindelse  se her
SMART CITY
En veludviklet og dækkende digital infrastruktur (bredbånd, fibernet, mobilt internet) er en afgørende forudsætning for fortsat vækst og udvikling og for at borgere og
virksomheder kan udnytte de teknologiske muligheder optimalt. Bl.a. stiller nye teknologier såsom telemedicin nye øgede krav til hastigheden på nettet.
Vi har igangsat en Smart City plan med skarpt fokus på synergien imellem teknologi, samfund og borgere for at være en del af fremtidig byudvikling og for at
effektivisere kommunale processer.
Konkret arbejder vi på en digital masterplan, hvor vi kombinerer egen infrastruktur og egne investeringer i fibernet, med private løsninger, sådan at alle borgere og
virksomheder i Frederikssund Kommune inden 2020 garanteres, at der er høj hastighed til internet overalt.
TILGÆNGELIGHED
Hver dag færdes vi i trafikken. Det er en del af vores dagligdag at transportere os fra det ene sted til det andet  enten som fodgænger, cyklist, bilist eller noget andet. Vi
ønsker at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. Arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed og mere tryghed er en fælles opgave.
Vi skal kobles bedre på det overordnede trafiksystem med motortrafikvej, Stogforbindelser og anden kollektiv trafikbetjening i den øvrige del af Hovedstadsområdet.
Den nye Stogsstation i Vinge er en vigtig brik og der arbejdes løbende med at tilpasse busdriften. Der er etableret en hurtig og direkte betjening mellem de største
trafikknudepunkter samtidig med, at busdriften er prioriteret der, hvor de største passagerstrømme er.
Vi vil fremme et effektivt og sikkert cykelrutenet også på tværs af kommunegrænser f.eks. i form af supercykelstier. Sikre skoleveje kan opnås ved en kombination af et
sammenhængende skolestinet, trafiksaneringer og adfærdsregulerende tiltag som f.eks. færdselsundervisning, trafikpolitikker og kampagner.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR INFRASTRUKTUR AT:
Det regionale vejnet og den kollektive trafik udbygges efter behov i takt med byudviklingen i Frederikssundsfingeren, således at Frederikssunds rolle som
regionalt center og trafikknudepunkt sikres. Det er et særskilt mål, at Frederikssundsmotorvejen etableres hurtigst muligt.
Tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for transport, herunder en god kollektiv trafik.
Udvikle et sammenhængende cykelstinet i høj kvalitet.
Der realiseres et sammenhængende rekreativt stinet i kommunen med gode forbindelser til rekreative stinet i nabokommunerne.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR SMART CITY AT:
Inden 2020 er der høj hastighed til internet overalt i kommunen.
Etablere city wifi eller hot spots i vores bysamfund, som kan tilgås af borgere og turister.
Skabe en bæredygtig by: Smart City satsningen skal understøtte bæredygtigheds og klimastrategier samt den videre udvikling af Frederikssund kommuneplan.
Skabe et innovativt Frederikssund: Skal bidrage til nye produkter, by og boligformer og serviceløsninger, der giver lokal beskæftigelse og konkurrencefordele
for erhvervslivet.
Skabe et interaktivt Frederikssund: Smart City skal aktivt involvere borgerne som medskabere i projekter og løsninger.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR TILGÆNGELIGHED AT:
Udvikle fremkommeligheden, sikkerheden og trygheden på det kommunale vejnet.
Styrke gang og cykeltrafiks andel af den samlede transport og dermed gøre flere borgere fysisk aktive, herunder flere børn selvtransporterende.
De rekreative stier skal give gode muligheder for oplevelser af f.eks. landskaber og natur til fods og på cykel og så vidt muligt forløbe i fredelige grønne
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omgivelser.
Der i tilknytning til de større bysamfund sikres gode muligheder for dagligdagens rekreation, motion og bevægelse.
Vi vil målrette tiltag, der sikrer elevernes tryghed og sikkerhed.
Fodgængere skal kunne komme rundt i byerne på sammenhængende ruter med rimelig komfort og tilstrækkelige krydsningsmuligheder. Der skal i forbindelse
med nye anlæg samt renoveringsprojekter sikres en god tilgængelighed for handicappede og gangbesværede.
Stinettet skal være sikkert, trygt og fremkommeligt med god komfort (i god stand) og med god sammenhæng.
Pendlere skal gives bedre mulighed for at vælge cykel eller gang som dagligt transportmiddel eventuelt i kombination med kollektiv transport.
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DEN NATURLIGE FORBINDELSE
KLIMA
Vi er allerede i dag udsat for ekstreme vejrfænomener. Vi har en meget lang kyststrækning ud til Roskilde Fjord og Isefjord, samt flere store vandløb. Vi er derfor
sårbare over for både højvandshændelser og kraftigt regnvejr, der kan give oversvømmelser af lavtliggende områder langs både kyst og vandløb. Klimaet er under
forandring, og i fremtiden forventes det, at disse vejrfænomener bliver endnu kraftigere.
Løsningsmulighederne i forhold til klimaudfordringerne er mange, varierede og af forskellig størrelse og omfang. Mange af områderne har komplekse udfordringer, der
kræver omfattende analyse for at finde den bedste og mest effektive løsning. Vi ønsker i samarbejde med stat, andre kommuner, Frederikssund Forsyning og private
grundejere at realisere en række mål. Det er nødvendigt at samarbejde på tværs, hvis klimaudfordringerne skal løses.
MILJØ
Som klimakommune er vi forpligtet til at nedbringe CO²udslippet fra egne aktiviteter, hvilket bl.a. vil ske ved øget fokus på energiforbruget i de kommunale bygninger.
Vi tilskynder derudover generelt til energiforbedringer og besparelser i både nye og eksisterende byområder. I forbindelse med kommunens varmeplanlægning
undersøges mulighederne for en bæredygtig udvikling af fjernvarmeforsyningen i Frederikssund og Slangerup og udvikling af varmeforsyningen i kommunens landsbyer.
Vi har også en ambition om bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald. Affald består i bund og grund af værdifulde ressourcer, som vi skal sikre genanvendt og
nyttiggjort i langt højere grad end i dag. Samtidig vokser presset på vores ressourcer – de grundstoffer, som vi bruger til at producere nye ting med – som stille og roligt
er ved at slippe op. Grundstoffer som findes i vores affald. Vores opgave som kommune er at sikre, at disse ressourcer bliver effektivt indsamlet og genanvendt og
derved brugt i produktionen af nye varer. De aktiviteter som vi beslutter at sætte i gang skal være medvirkende til, at vi alle er med til at sikre vores ressourcer. Vores
vision er derfor – Fra affald til ressource.
BÆREDYGTIGHED
Vi ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden. Der kan være tale om miljømæssig bæredygtighed, men også social og
økonomisk bæredygtighed, og derfor vedrører bæredygtighed alt fra miljøhensyn og klimatilpasning til økonomi, kulturarv, byliv og sundhed.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR KLIMA AT:
Der skal udarbejdes en beredskabsplan rettet særskilt mod oversvømmelser, både fra højvande og skybrud.
Indsatsen overfor klimaforandringerne skal prioriteres. Der, hvor der er de største ejendomsværdier, er der også de største potentielle tab. Her vil det være
oplagt at fokusere på at private og offentlige aktører sætter ind, hver på deres ansvarsområder og med deres midler.
Ved lokalplanlægning skal der ved disponering af lokalplanområdets areal tages hensyn til vandets strømningsveje og oversvømmelsesrisici fra både skybrud,
havvandsstigninger, vandløb og stigning i grundvandsspejl. Det skal vurderes, om der skal stilles særlige krav i lavtliggende arealer og strømningsveje, eksempelvis
til bygningers sokkelkote, mulighed for kælder eller om lavtliggende arealer og væsentlige strømningsveje helt skal friholdes for bebyggelse.
Andre kommunale planer, såsom vandforsyningsplaner og trafikplaner, skal udarbejdes under hensyntagen til klimasikring. Det kan f.eks. være sikring af
vandboringer, pumpestationer, kontrolanlæg, strømforsyning og trafikanlæg mod kraftig nedbør og højvande.
Andre beredskabsplaner, f.eks. på vandværker, hospitaler, institutioner og stationer, bør udarbejdes under hensyntagen til klimasikring.
Nye infrastrukturanlæg, såsom større vejanlæg, skal udformes så de kan håndtere fremtidens skybrud. I den forbindelse skal det vurderes om vejene med fordel
kan dimensioneres til at håndtere overfladevand fra omkringliggende arealer også, dvs. ikke kun fra vejene selv (såkaldte skybrudsveje).
På sigt skal kloaksystemet og overfladevandsafledning udformes, så der ved skybrud kun står mere end 10 cm vand på terræn på steder, hvor det ikke medfører
skader på ejendomme eller kritiskinfrastruktur.
Når der vælges løsninger på oversvømmelsesproblemer, skal der indtænkes andre fagområder og interesser, såsom kultur, natur og fritid. På den måde kan
opnås synergieffekter.
Det skal vurderes om store digeløsninger giver den mest optimale sikring mod stigende havvandstande. Hvis det er fordelagtigt at arbejde med løsninger, som
dækker flere kommuner på en gang er det naturligt at staten står for opgaven – gerne i et samarbejde med de berørte kommuner.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR BÆREDYGTIGHED AT:
Sikre en udvikling, der skaber de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden.
Der skal satses på vedvarende energikilder og vedvarende energi skal udgøre en betydelig del af kommunens elforbrug.
Inddrage det grønne element, landskabet og naturen i planlægningen af nye byområder for at sikre kvalitet og identitet, men også at fremme en sund livsførelse og
biodiversitet og samtidig give mulighed for øget nedsivning af overfladevand.
Det nye erhvervsområde i Vinge skal have en grøn og bæredygtig profil med mulighed for opstilling af vindmøller.
Borgere og virksomheder håndterer affald som en værdifuld ressource. Med tiden forsvinder begrebet affald, og det er blevet selvfølgeligt at tænke: Affald =
ressourcer.
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DEN LÆRERIGE FORBINDELSE
LÆRING
Vi vil udvikling og livslang læring. Det er særlig vigtigt i starten af livet. I Børne og Ungepolitikken, som er ledestjernen for alt arbejde med børn og unge i
Frederikssund Kommune, hedder det:
”Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt”.
At være en del af sociale fællesskaber er nødvendigt for børn og unges trivsel, læring og udvikling.
Vi skal derfor tilbyde udfordrende og varierede læringsmiljøer, hvor læring i fællesskabet er grundstenen for den enkeltes udvikling. Vi har ambitiøse forventninger til alle
børn og unge, så de får mulighed for at udnytte deres potentiale. Læringsmiljøet skal målrettes og tilpasses, så det bidrager til en høj faglighed, og gør børnene og de
unge i stand til at indgå i et omskifteligt og digitalt samfund.
Vi har fokus på faglighed, udvikling og læring i vores børnehuse og på vores skoler og arbejder hårdt på at nå de opsatte mål. En del af de opsatte mål på området er
nationale mål, som er gældende for alle kommuner, i forbindelse med folkeskolereformen.
Alle undersøgelser viser at børn, der trives, er mere modtagelige for at lære.
Vi arbejder med forskellige måder at lære på for at nå vores mål for skolen i Frederikssund Kommune:
Vi vil skabe en skole, hvor vi fokuseret arbejder med at hæve det faglige niveau, og hvor alle børn har det godt.
Vi arbejder med flere forskellige metoder:
True North
Cooperative Learningøvelser
Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse
Fælles for alle tre metoder er, at de virker. De er gennemtestet af forskere, lærere og pædagoger og er anerkendte i undervisningsverdenen. Forskning i børns læring
viser, at selve den måde, der undervises på, er altafgørende for at skabe faglig udvikling. Redskaberne giver os bedre kvalitet i skolerne og supplerer arbejdet med den
nye skolestruktur.
TRIVSEL
Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv, og det er forældrene, som har hovedansvaret for barnets opvækst. Vi lægger stor vægt på forældresamarbejdet hvor
forældre og fagfolk/professionelle sammen skaber de bedste rammer for børn og unges læring og trivsel.
Vi vil højne det faglige niveau og trivslen i daginstitutioner og skoler. Et trygt liv er også, at der over tid sker en positiv udvikling i daginstitutionerne i resultaterne omkring
børnenes trivsel.
Der arbejdes med fokus på at inkludere elever i almenskolen, så de nationale mål for området nås.
Vi har fokus på at skabe gode sundhedsvaner i barndommen som kan bæres med ind i voksenlivet og skabe fundamentet for et godt og sundt liv. Fysisk velvære og
sundhed understøtter trivsel og læring, så vi arbejder målrettet på at sikre en positiv udvikling i forhold til andelen af over og undervægtige blandt skolelever.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR LÆRING AT:
Kommunen som minimum skal ligge på normalfordelingen:
Behov for generel sprogindsats 85%.
Behov for fokuseret sprog indsats 10%.
Behov for særlig sprogindsats 5%.
Dansk og læsning:
Mindst 80% af alle skoleelever skal være gode til dansk/læsning.
Andelen af de allerdygtigte elever i dansk skal stige år for år.
Andelen af elever med dårlige resultater i dansk skal reduceres år for år.
Alle skoler skal have nået 80%målet for dansk/læsning i 2016.
Matematik:
Mindst 80% af alle skoleelever skal være gode til matematik.
Andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år.
Andelen af elever med dårlige resultater i matematik skal reduceres år for år.
Alle skoler skal have nået 80%målet for matematik i 2018.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR TRIVSEL AT:
Der over tid skal ske en positiv udvikling i resultaterne af børnenes trivsel i børnehaven, og resultaterne skal som minimum ligge på linje med landsgennemsnittet.
Inklusion i almenskolen:
96% af alle folkeskoleelever 0.9. klasse, der har bopæl i Frederikssund Kommune, skal gå i en almenskole i 2015.
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Krop og bevægelse:
Der er over tid skal ske en positiv udvikling i forhold til andelen af overvægtige og undervægtige blandt skoleelever.
Forældresamarbejdet for 06 årige:
Resultaterne af forældrenes svar på spørgsmål om forældresamarbejdet skal forbedres over tid.
Skolehjem samarbejdet:
Resultaterne af forældrenes svar på spørgsmål om forældresamarbejdet skal forbedres over tid.
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DEN LÆRERIGE FORBINDELSE
UDDANNELSE
Vi skaber uddannelsesforhold, så de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter får en erhvervs eller videregående uddannelse. Vi arbejder for at tiltrække
flere uddannelsestilbud til kommunen og sikre gode rammer for vores unge under uddannelse. Ungdomsuddannelse og kompetenceløft for/af den eksisterende
arbejdsstyrke er væsentlige faktorer for, at vi kan fastholde vores position som en dynamisk kommune for både erhvervsliv og borgere. En udbygning af
uddannelsestilbuddene i kommunen for både de unge uddannelsessøgende, men også den eksisterende arbejdsstyrke, vil understøtte kommunens udvikling yderligere.
ARBEJDSMARKED
Der bliver rift om arbejdsstyrken i de kommende år, da den vil falde frem til 2030. Det er derfor afgørende at skabe et attraktivt marked for både arbejdstagere og
arbejdsgivere.
Vi skaber rammer, der sikrer at hverdag – arbejde, fritid, indkøb, familieliv – kan fungere godt for den enkelte borger.
Frederikssund Kommune er den naturlige partner i spørgsmål, der vedrører arbejdsmarkedet. Det er let at rekruttere kvalificeret arbejdskraft både inden for
kommunegrænsen, regionalt og nationalt. Vi understøtter kompetenceudvikling og efteruddannelse hos virksomhederne.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR UDDANNELSE AT:
Frederikssund Kommune kan tilbyde et dynamisk uddannelsesmiljø for unge uddannelsessøgende og den eksisterende arbejdsstyrke.
Opsamling af bigdata i forbindelse med udviklingen af Vinge skaber en platform for nye uddannelsestilbud i kommunen.
Frederikssund Kommune skaber rammer, der sikrer, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter får en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Kommunen og regionens uddannelsestilbud er synligt – også for tilflyttere.
Der skal sikres god tilgængelighed fra alle områder i kommunen til såvel lokale som regionale uddannelsesinstitutioner.
Sammen med virksomhederne vil vi skabe et center for jobskabende faglige uddannelser til unge og voksne.
Unge ledige skal have en kompetencegivende uddannelse og der samarbejdes tæt med alle aktører på området.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR JOB AT:
Frederikssund Kommunes kommune og lokalplanlægning afspejler til enhver tid de krav, der sikrer, at kommunen fungerer som en bæredygtig,
sammenhængende og udviklingsorienteret enhed. Kommunens 4 bycentre, og den detailhandel der er knyttet her til, tilpasser sig løbende forbrugernes behov.
Kommunens 4 bycentre og den detailhandel, der er knyttet her til, tilpasser sig løbende forbrugernes behov.
Kommunen og FE har en tæt dialog med virksomhederne for at sikre, at virksomhedernes behov understøttes, hvor kommunen har mulighed for at gøre en
forskel.
Jobcenteret støtter virksomhedernes rekruttering og vejleder om kompetenceløft af arbejdsstyrken.
Styrke samarbejdet med virksomhederne og tilbyde en koordineret og sammenhængende service vedr. rekruttering, kompetenceudvikling og indsats for at
begrænse sygefravær.
Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse får en koordineret, sammenhængende og gerne virksomhedsrettet indsats, der skal sikre, at de kommer i
beskæftigelse eller uddannelse.
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DEN PERSONLIGE FORBINDELSE
AKTIVE BORGERE OG FÆLLESSKABER
Kommunen skabes af de medborgere, der bor og lever i by, landsby og landområderne. Borgerne engagerer sig der, hvor det giver mening for den enkelte at deltage.
Vi satser på dialog og fællesskab mellem medborgerne, de frivillige, det lokale erhvervsliv, politikerne og de kommunale medarbejdere for at udvikle de bedste løsninger
med de ressourcer, der er til rådighed.
Vi ønsker at give den enkelte, lokalsamfundet, de frivillige og virksomhederne mest muligt ansvar. Vi er klar til at overlade opgaver til borgere og andre, der kan gøre
det bedre og billigere. Det skal naturligvis ske i et samarbejde med kommunen, som har det overordnede ansvar for, at opgaven bliver løst – og for at pengene bliver
brugt til de rigtige formål.
Livet i kommunen præges af frivillige, det organiserede foreningsliv, aftenskolerne og de øvrige kulturelle, interessebetonede foreninger, spejdergrupper mm. Det
levende liv er et udtryk for borgernes engagement, hvor aktiv deltagelse, medbestemmelse og demokrati er nøglebegreber.
Vi satser på mennesker og muligheder og ønsker at understøtte den enkelte. Vi ønsker at sætte borgeren i stand til at være en del af fællesskaberne. I udviklingen af den
kommunale service indgår derfor en satsning på de personlige forbindelser mellem aktive borgere, virksomheder og Frederikssund Kommune.
Vi understøtter foreningslivet og frivillighed for der igennem at sikre og udbygge borgernes muligheder for deltagelse i/eller organisering af aktiviteter.
Vi satser på de personlige forbindelser og med fokus fra Kommunikationspolitikken arbejder vi med åbenhed, lydhørhed, dialog og borgerinddragelse, så aktive
borgere er engagerede i Frederikssund Kommune. Det forudsætter at der er let adgang for borgere og virksomheder for at blive hørt, at der er brugbare information til
rådighed og at der er en imødekommende og professionel betjening. Medarbejderne arbejder efter værdierne: Dygtighed, engagement og samarbejde. God og rettidig
information skal understøtte vores arbejde med at profilere og synliggøre Frederikssund Kommune.
Vi skal være sammenhængende med få, synlige indgange og en koordineret opgaveløsning. Vi satser på gode forbindelser til borgere og virksomheder som aktive
medspillere og finder de bedst mulige løsninger uanset hvilke udfordringer, der måtte være.
Mangfoldighed og fokus – det levende liv  er den overordnede vision i Fritidspolitikken. Mangfoldighed og fokus er en overordnet målsætning, der skal sikre et bredt
udbud af muligheder og er samtidig en erkendelse af, at det er nødvendigt at skabe fokus og prioritere, for at skabe en skarpere profil.
Vi ønsker at understøtte og udvikle byområder, lokalsamfund og naturens rammer for et aktivt fritids, idræts, og kulturliv.
Et mangfoldigt udbud og fokuserede initiativer spiller en væsentlig rolle for at gøre kommunen attraktiv for både eksisterende såvel som potentielle borgere i kommunen.
Borgernes involvering i og brug af faciliteter og aktiviteter er helt central for den lokale tilknytning og sammenhængskraften i den geografisk spredte kommune.
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR AKTIVE BORGERE OG FÆLLESSKABER AT:
Foreningslivet:
Foreningsudvikling: I et tæt samarbejde mellem foreninger, organisationer og kommune skal der etableres fortløbende foreningsudviklingstilbud. Udvalgte
foreninger udpeges og understøttes som fyrtårne. Frederikssund Kommune skal have fokus på en samlet og målrettet indsats for de frivillige foreninger.
Foreningerne understøttes i deres aktiviteter økonomisk og via passende faciliteter med fokus på aktiviteter for børn og unge.
Frivillighed: De frivillige i foreningerne skal opleve, at det er nemt at være frivillig. De frivillige skal anerkendes. De frivillige ledere skal understøttes i deres
ledelsesopgaver i foreningerne.
Formidling: Borgerne skal sikres let, digital adgang til information om foreningernes mange aktiviteter og tilbud.
Rådgivning og vejledning: Foreningerne understøttes med råd og vejledning.
Samarbejde: Der skal etableres konkrete samarbejder foreningerne imellem. Samarbejde mellem dagtilbud, skoler, klubber, kulturinstitutioner og foreninger skal
styrkes og resultere i konkrete projekter og samarbejder. Samarbejde omkring børn og voksne med særlige behov skal fremmes.
Involvering: Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd, Kulturrådet og Idrætsrådet inddrages løbende i strategiske drøftelser om centrale emner som:
foreningernes muligheder, børn og unge, voksne og ældre, handicapområdet, borgernes sundhed, aktiviteter og faciliteter. Den enkelte forening involveres i
konkrete drøftelser om dens vilkår og rammer.
Selvorganisering:
Eksperimenter: Faciliteter stilles til rådighed for selvorganiserede aktiviteter. Betingelserne herfor, f.eks. betaling, fastlægges. Der eksperimenteres med forskellige
former for understøttelse i forhold til aktiviteter.
Synlighed og information: Det skal være let for borgerne at få overblik over faciliteter, attraktioner og aktiviteter såvel udendørs som indendørs, byrum,
naturområder, stier og veje.
Kommunikation og netværk: Der skal skabes muligheder for nem kommunikation mellem selvorganiserede, hvor man kan udveksle informationer om og udvikle
fælles aktiviteter.
Talentudvikling:
Definition: Der skal sammen med Frederikssund Idrætsråd, Kulturrådet og Frederikssund Musikskole udarbejdes en lokal definition og beskrivelse af talent og
elite indenfor idræt og musik. Opgørelse over potentielle talenter – enkeltpersoner og hold. Opgørelsen udarbejdes i samråd med Frederikssund Idrætsråd,
Kulturrådet, Frederikssund Musikskole og foreninger.
Talentudviklingsområder: På baggrund af definitionen og opgørelsen over talenter fastlægges udvalgte talentudviklingsområder.
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Talentudviklingsprogrammer: For de udvalgte områder og i samarbejde med interessenter indenfor området udarbejdes og iværksættes mindst ét
talentudviklingsprogram og der igangsættes proces for yderligere talentudviklingsprogrammer.
Kommunikation:
I kommunikationspolitikken er opstillet følgende målsætninger. Vi arbejder for at:
Stille brugbar information til rådighed for borgere og virksomheder.
Gøre det let for borgerne og virksomhederne at blive hørt.
Give alle borgere god service og professionel betjening.
Motivere borgerne til at deltage i den lokale debat.
Profilere og synliggøre Frederikssund Kommunes aktiviteter.
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DEN PERSONLIGE FORBINDELSE
ET SUNDT LIV
Sundhed er en integreret del af hverdagen skabt i et aktivt samspil mellem borgerne, civilsamfundet og kommunen. Sundhed er mere end blot fravær af sygdom 
sundhed er også fysisk, mentalt og socialt velbefindende.
I Sundhedspolitikken sættes rammen for de kommende års prioriteringer af sundhedsindsatsen.
Vi skal i endnu højere grad arbejde tværfagligt og i fællesskab løfte den opgave, som kommunen har i forhold til at skabe sundhedsfremmende og forebyggende rammer
og indsatser for borgerne.
Vi vil arbejde for at skabe gode og sunde forbindelser og indgå i et samspil med borgere, foreninger, private aktører og andre interessenter, så den enkelte får mulighed
for at tage ansvar for sin egen sundhed.
Sundhed påvirkes af en lang række af faktorer. Det er derfor vigtigt, at sundhedsfremme og forebyggelse anskues helhedsorienteret.
Vi ønsker at målrette vores sundhedsindsats mod de største udfordringer for folkesundheden.
I sundhedspolitikken fokuseres på følgende temaer:
Bevægelse
Rygning
Trivsel
Mad og måltider
Alkohol
DET ER BYRÅDETS MÅL FOR ET SUNDT LIV AT:
Bevægelse:
Borgerne har let adgang til natur, byrum og faciliteter, som inspirerer til samvær, leg og bevægelse.
Flere borgere er fysisk aktive med særligt fokus på børn og unge.
Rygning:
Andelen af rygere skal mindskes med fokus på grupper med særlig høj andel af rygere.
Antallet af nye rygere skal reduceres.
Trivsel:
Flere børn og unge oplever, at de har gode venner og vurderer, at deres selvværd er godt.
Flere borgere trives.
Mad og måltider:
Der i kommunens institutioner og tilbud er fokus på sund mad og måltidskultur.
Flere borgere har sunde mad og måltidsvaner.
Alkohol:
Andelen af voksne, som drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalinger for alkohol, reduceres.
Alkoholkulturen blandt unge skal ændres, så rusdrikkeri reduceres, og alkoholdebuten udskydes.
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En strategi for den kommunale udvikling
Plan og Agenda 21 strategien er Frederikssund Byråds strategi for den kommunale udvikling. Strategien beskriver de overordnede visioner, temaer og mål for
kommunens udvikling, herunder for byernes udvikling, det åbne land, infrastrukturen og samspillet mellem forskellige områder.
Strategien danner grundlaget og sætter rammerne for den næste kommuneplanrevision. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de politiske visioner og mål i
konkrete planer for kommunen, både som helhed og for enkelte delområder. Formålet med kommuneplanen er at sikre, at de samfundsmæssige interesser i
arealanvendelsen forenes og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets
levevilkår og for bevarelse af dyre og planteliv.
Plan og Agenda 21 strategien er således en indledende fase med inddragelse af offentligheden forud for kommuneplanarbejdet. Når der er udarbejdet et forslag til ny
kommuneplan vil dette også blive genstand for en offentlighedsfase før kommuneplanen vedtages endeligt.
Strategien fastlægger, at der skal foretages en hel revision af kommuneplanen. De temaer, der fremlægges i denne strategi, vil være centrale i den næste kommuneplan.
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Neden for ses listen over kommuneplantillæg og lokalplaner, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan 20132025.
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg nr. 001  Hører til lokalplan nr. 062 for et offentligt område og tankstation ved Skoven i Kulhuse
Kommuneplantillæg nr. 002  Hører til lokalplan nr. 065 for et boligområde nord for Dalvejen i Vinge
kommuneplantillæg nr. 003  Hører til lokalplan nr. 063 for Seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris
Kommuneplantillæg nr. 004  Hører til lokalplan nr. 064 for Snogekær
Kommuneplantillæg nr. 005  Hører til Forslag til lokalplan 047 for et byomdannelsesområde ved Løgismose
Kommuneplantillæg nr. 007  Hører til Kommuneplan 2013  2025  Klimatilpasningsplan
Kommuneplantillæg nr. 008  Hører til lokalplan nr. 051 for et solfangeranlæg ved Skuldelev
Kommuneplantillæg nr. 010  Hører til Kommuneplan 2013  2025  Rækkefølgeændring for arealer i Vinge
Kommuneplantillæg nr. 011  Hører til lokalplan nr. 075 for Pedersholmparken 810 i Frederikssund
Kommuneplantillæg nr. 014  Hører til lokalplan nr. 077 for Femhøj i Jægerspris
Kommuneplantillæg nr. 015  Hører til lokalplan nr. 074 for Bybjerggård i Sundbylille
Kommuneplantillæg nr. 018  Hører til Kommuneplan 2013  2025  Skuldelev erhvervsområde
Kommuneplantillæg nr. 019  Hører til lokalplan nr. 083 for Jomsborg
Kommuneplantillæg nr. 022  Hører til lokalplan nr. 083 for Jomsborg
Lokalplaner
045 Natur og fritidsområde i Sillebro Ådal Vedtaget den 29. august 2012
046 Dagligvarebutik på Københavnsvej i Slangerup Vedtaget den 14. december 2011
047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund  Vedtaget 29. april 2015
048 Ændret anvendelse af Kulhusgården i Kulhuse Vedtaget den 26. september 2012
049 Erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Vedtaget den 16. maj 2012
051 Solfangeranlæg ved Skuldelev  Vedtaget 28. januar 2015
052 Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund  Vedtaget 27. juni 2012
053 Produktionsskole i Skibby  Vedtaget 29. maj 2013
054 Produktionsanlæg på Linderupvej i Frederikssund  Vedtaget 26. september 2012
055 Parkeringsforhold i Frederikssund  Vedtaget 29. oktober 2014
056 Erhvervsområde i Slangerup Vest  Vedtaget 19. marts 2013
057 Boligbebyggelse  Enghusene i Frederikssund  Vedtaget 28. august 2013
058 Dagligvarebutik på Brobæksgade i Slangerup  Vedtaget 8. maj 2013
059 Udbygning af Ådalens Skole Vedtaget 26. juni 2013
060 Ridecenter i Over Dråby  Vedtaget 25. september 2013
062 Offentligt område og tankstation ved Skoven  Vedtaget 26. februar 2014
063 Seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris  Vedtaget 29. oktober 2014
064 Parcelhusbebyggelse ved Snogekær i Jægerspris  Vedtaget 23. september 2014
065 Boligområde nord for Dalvejen i Vinge  Vedtaget 29. april 2015
066 Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby  Vedtaget 23. september 2014
069 Parcelhusbebyggelse på Ørnestens Vænge  Vedtaget 28. januar 2015
070 Biografcenter i Sillebrocentret  Vedtaget 26. november 2014
072 Boligbebyggelse Gyldenstens Vænge i Frederikssund  Vedtaget 29. april 2015
074 Bybjerggård i Sundbylille  Vedtaget 2. september 2015
075 Pedersholmparken 810 i Frederikssund  Vedtaget 25. marts 2015
077 Femhøj i Jægerspris  Vedtaget 24. juni 2015
079 Tørslev Renseanlæg  Vedtaget 2. september 2015
082 Vindmølle ved Dalby  Vedtaget 28. oktober 2015
083 Landkolonien Jomsborg  Vedtaget 16. december 2015
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Fakta om Frederikssund Kommune
Sammenlægningen af Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup kommuner skabte i januar 2007 den nye Frederikssund Kommune. Kommunen har en høj
erhvervsfrekvens, en lav ledighed og et varieret erhvervsliv.
Arealmæssigt er Frederikssund Kommune den næststørste i Nordsjælland, og giver med sine landskaber let adgang til kyst og natur.
Med en beliggenhed ca. en times kørsel fra København er Frederikssund Kommune en attraktiv bosætningskommune.
Frederikssund Kommune arbejder for, at kommunen skal være en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret del af Hovedstadsregionen, og et centrum for udvikling af
spændende boområder og erhvervsudvikling.
Frederikssund Kommune har det største udviklingspotentiale i hele Hovedstadsområdet, idet kommunen i Vinge rummer det største samlede område for bolig og
erhvervsudvikling i regionen på ca. 370 hektar.
KOMMUNEN I TAL:
Indbyggertal pr.
1. januar 2015: 44.412

Arbejdsstyrken: 23.029

Antal km²: 248,63

Kirkeskat: 0,96 %

Kommunal
skatteprocent: 25,4 %

Sundhedsbidrag: 5,0 %

Kommunal
dækningsafgift: 2,5 ‰

Kommunal
grundskyld: 32,5 ‰
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Politikker og strategier
Her finder du vores eksisterende og kommende politikker og strategier organiseret i de politiske fagudvalg.
Mange af planstrategiens emner og målsætninger kommer fra eksisterende politikker og strategier. Du kan derfor her finde de konkrete politikker og strategier og læse
meget mere om de enkelte emner og mål.
En politik eller strategi er byrådets visioner og målsætninger for et bestemt fagområde.
Med Plan og Agenda 21 strategi 2015 forsøger vi at samle alle kommunens visioner og mål i ét dokument. Det skaber overblik, større helhedstænkning og
synergieffekt på tværs af fagområder samt klare indsatsområder, der har direkte forbindelse til de kommunale budgetter.
Fritidsudvalget
Folkeoplysningspolitik
Fritidspolitik 20152019
Sundhedsudvalget
Sundhedspolitik 20152020
Teknisk Udvalg
Trafikplan 20162025
Trafikhandlingsplan 20162020
Spildevandsplan 20132021
Klimatilpasningsplan (tillæg til Kommuneplan 20132025)
Beredsskabsplan 20152017
Vandhandleplan
Affaldsplan 20132024
Kommuneplan 20132025
Helhedsplan for Vinge
Uddannelsesudvalget
Børne og ungepolitik 20132017
Sprog og læsestrategi_2015 (pdf)
Velfærdsudvalget
Strategi for integrationsindsats
Kanal og servicestrategi 20112015 (pdf)
Handleplan for Ældre 20122015
Vækstudvalget
Turismestrategi 20132020
Beskæftigelsesplan 2016
Strategi for socialøkonomiske virksomheder 20162020

Økonomiudvalget
Personalepolitik
Økonomisk politik 20142017
Udbuds og indkøbspolitik 20142017
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Bekendtgørelse af Plan og Agenda 21 Strategi 2015

25 / 25

