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Att.: Jens Kristensen 
 
 

Farum, den 27. februar 2022 
Vedr. Sags nr.: 22/2261 

Dok.nr.: 19785/22 
 
 
Vedr. Ansøgning om udvendig isolering på Smedegade 18, Kirke Værløse, matr.nr. 36E Kirke 
Værløse By, Værløse. 
 
Furesø By og Land værdsætter at få lejlighed til at udtale sig i anledning af ansøgningen om den 
ansøgte udvendige isolering af ejendommen Smedegade 18 i Kirke Værløse. 
 
Furesø By og Land har forståelse for, at ejerne af Smedegade 18 i Kirke Værløse har et ønske om at 
isolere deres hus. Dels af varmeøkonomiske grunde og dels af komfortgrunde. 
 
Furesø By og Land finder det dog yderst problematisk, såfremt dette skal ske med den foreslåede 
metode med udvendig isolering plus puds. 
 
Denne metode fjerner helt indtrykket af et oprindeligt landsbyhus fra 1800-tallet, idet facaderne 
vil komme til at fremstå, som det var et nyt hus. Dertil kommer, at nok kan man forlænge stråtaget 
i gavlene, men langs facaderne vil stråtaget komme til at stå meget afstumpet, da et stråtag ikke 
kan forlænges i den retning. Det afstumpede stråtag vil derudover betyde, at stort set alt tagvand 
vil løbe ned af facademurene. 
 
Furesø By og Land støtter Miljørådets høringssvar, hvori der henvises til alternative isoleringsme-
toder for den type af huse. 
 
Sagen giver Furesø By og Land anledning til at bemærke, at den foreliggende sag er den 5. i ræk-
ken indenfor kort tid indenfor det område, som dækkes af lokalplan 27. I foreningen har vi med 
tilfredshed noteret os at kommunens praksis ved administrationen af denne lokalplan ligger på 
linje med de bevaringshensyn som Furesø By og Land i sine høringssvar har givet udtryk for. 
 
 
Med venlig hilsen, 
Kaj Sørensen for: 
Furesø By og Land 
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