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Farum	den	30.	marts	2021.	

	 	

Beretning	2020/2021.	

	

1.	Indledning.	

Denne	beretning	dækker	perioden	24.	marts	2020	til	30.	marts	2021.	

Disse	12	måneder	har	i	sandhed	stillet	bestyrelsen	overfor	helt	usædvanlige	udfordringer	på	grund	
af	de	restriktioner,	som	siden	den	11.	marts	2020	har	været	iværksat	for	at	begrænse	udbredelsen	
af	covid19	epidemien.	Således	har	det	været	nødvendigt,	at	aflyse	møderne	i	bestyrelsen	i	
månederne	april,	maj,	november	og	december.	Alle	modtagne	henvendelser	i	disse	perioder	er	
tilstræbt	klaret	gennem	skriftlig	behandling	i	bestyrelsen.	Bestyrelsen	afholdt	for	første	gang	i	juni	
måned	et	udendørs	møde,	medens	møderne	i	2021	alle	er	gennemført	som	telefonmøder.	

Som	det	vil	kunne	forstås	af	den	efterfølgende	beretning,	er	det	trods	alt	lykkedes	at	få	en	del	
arbejde	fra	hånden	i	beretningsperioden.	Der	er	dog	3	meget	vigtige	opgaver,	som	bestyrelsen	har	
måttet	give	op	overfor.	Det	gælder	afholdelse	af	foreningens	ordinære	generalforsamling	i	2020,	
fejringen	af	foreningens	50-års	jubilæum	og	afholdelsen	af	et	eller	flere	medlemsarrangementer.	

1.1.	Generalforsamlingen	2020.	

Bestyrelsen	indkaldte	til	den	ordinære	generalforsamling	i	henhold	til	§	4	stk.	1	i	vedtægterne	den	
24.	marts	2020.	Indkaldelsen		til	årets	diplomoverrækkelse	og	generalforsamling	var	ledsaget	af	
bestyrelsens	beretning	for	perioden	28	03	2019-24	03	2020	og	det	reviderede	regnskab	for	2019	-	
beretningen	kan	ses	på	foreningens	hjemmeside.	Dette	arrangement	måtte	imidlertid	aflyses		
grundet	coronarestriktionerne.	Samme	skæbne	overgik	bestyrelsens	efterfølgende	forsøg	den	15.	
september	2020	på	at	gennemføre	årets	generalforsamling.	Beretningen	for	den	nævnte	periode	
er	derfor	alene	godkendt	af	bestyrelsen	og	det	samme	gælder	for	regnskabet	for	2019.	

Disse	aflysninger	er	baggrunden	for	at	bestyrelsen,	som	blev	valgt	i	2019	fortsat	er	ansvarlig	for	
foreningens	drift.	For	dog	at	få	uddelt	årets	diplomer	for	god	bygningskultur,	besluttede	
bestyrelsen	at	foretage	denne	uddeling	i	forbindelse	med	sit	møde	den	15.	september	2020.	Der	
er	grund	til	at	takke	borgmester	Ole	Bondo	Christensen	for	ved	begge	arrangementer	at	stille	sig	til	
rådighed	for	uddelingen	under	de	nævnte	omstændigheder.	Ligeledes	skal	arkitekt	Marianne	
Bendixen	have	tak	for	at	give	tilsagn	om	at	give	et	oplæg	om	kommunens	Rådgivende	udvalg	om	
arkitektur	og	byrum	på	de	2	aflyste	forsøg	på	at	afholde	årets	arrangement	med	diplomuddeling	
og	generalforsamling.	Marianne	Bendixen	har	velvilligt	givet	tilsagn	om	at	præsentere	sit	oplæg	
ved	en	senere	lejlighed.	

1.2.	Foreningens	50-års	jubilæum	den	26.	januar	2021.	

Enhver	tanke	om	at	fejre	denne	begivenhed	på	dagen	blev	på	et	møde	den	8.	oktober	2020	
droppet	af	bestyrelsen.	Det	blev	samtidig	besluttet	at	søge	den	runde	fødselsdag	markeret	i	
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forbindelse	med	diplomuddelingen	og	generalforsamlingen	i	2021.	Bestyrelsen	har	senest	på	sit	
møde	den	10.	februar	vedtaget	en	plan,	der	sigter	på	at	afholde	et	sådant	arrangement	lørdag	den	
9.	oktober	2021.	Så	sæt	allerede	nu	kryds	i	kalenderen	på	dagen,	en	gruppe	under	bestyrelsen	har	
lagt	sig	i	selen	for	at	gøre	denne	begivenhed	til	noget	helt	særligt.	

1.3.	Medlemsarrangementer	i	beretningsperioden.	

Som	anført	under	pkt.	1.1.	måtte	bestyrelsen	indtil	videre	opgive	at	gennemføre	det	planlagte	
arrangement	med	arkitekt	Marianne	Bendixen.	På	tilsvarende	måde	måtte	et	arrangement,	som	
var	tænkt	gennemført	i	et	samarbejde	med	kommunens	administration,		med	arkitekt	Arne	Høi	
om	vedligeholdelse	af	bevaringsværdige	huse	opgives	indtil	videre.	

	

2.	Medlemsstatus	og	bestyrelsens	sammensætning.	

Ved	udgangen	af	2020	var	der	registreret	57	medlemmer	mod	60	året	før.	Det	skal	bemærkes,	at	
medlemmer,	der	ikke	reagerer	på	en	rykker,	betragtes	som	udmeldte.	

Der	er	grundet	coronarestriktionerne	kun	afholdt	7	bestyrelsesmøder	–	4	møder	efter	1.	april	2020	
og	3	møder	i	2021.		

Medlemmerne	af	bestyrelsen,	som	blev	valgt	på	generalforsamlingen	den	28.	marts	2019,	har	som	
anført	ovenfor	fungeret	frem	til	afslutningen	af	denne	beretningsperiode.	Det	er	som	anført	
planen	at	afholde	generalforsamlingen	i	2021	den	9.	oktober.	Den	siddende	bestyrelse	vil	derfor	
fortsat	fungere	frem	til	denne	dato.	Denne	meget	lange	funktionsperiode	for	bestyrelsen,	som	
blev	valgt	i	2019	har	betydet,	at	enkelte	bestyrelsesmedlemmer	har	ønsket	at	udtræde.	
Ændringerne	i	bestyrelsens	sammensætning	og	arbejdsfordeling	fremgår	af	det	efterfølgende:	

	

Poul	Lüneborg,	formand	

John	Ehrbahn,	repræsentant	i	Miljørådet	og	kasserer	fra	1.	januar	2021	

Birgit	Nielsen,	medlem	af	bestyrelsen	og	kasserer	frem	til	den	31.	december	2020	

Søren	Rasmussen,	hjemmeside	og	tovholder	for	interessegruppen	”Den	gamle	Skole”	

Kaj	Sørensen,	repræsentant	i	§	17	stk.	4	udvalg	vedr.	trafikfremme	og	sikkerhed,	kontaktperson	til	
Kulturelt	Samråd	samt	næstformand	fra	den	1.	januar	2021	

Pia	Telling,	repræsentant	i	Lokalsamfundenes	Samvirke	samt	tovholder	for	interessegruppen	
"Bevaringsværdige	huse	i	det	åbne	land"	

Ulla	Hess,	repræsentant	i	Lokalsamfundenes	Samvirke		og	repræsentant	frem	til	begyndelsen	af	
marts	2020	dialoggruppen	vedr.	Farum	Hovedgade		

Birgitte	Heje	Larsen	og	Marie	Sterner	blev	i	2019	valgt	som	henholdsvis	første	og	anden	
suppleant.	Marie	Sterner	tilkendegav		den	12.	februar	2020,	at	hun	ønskede	at	forlade	arbejdet	i	
bestyrelsen	på	den	planlagte	generalforsamling	den	24.	marts	2020	grundet	andre	
arbejdsopgaver.	
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Fra	1.	januar	2021	er	Iben	Hvilsted	Olsen	indtrådt	i	bestyrelsen,	hun	blev	valgt	som	3.	suppleant	på	
generalforsamlingen	i	2019.	

I	efteråret	2020	meddelte	Sten	Brynitz,	at	han	grundet	sygdom	ikke	længere	kunne	varetage	
opgaven	som	revisor,	dette	hverv	blev	derfor	overtaget	af	Hanne	Kjærgaard,	der	på	
generalforsamlingen	i	2019	blev	valgt	som	revisorsuppleant.	

I	forbindelse	med	denne	gennemgang	er	der	en	særlig	grund	til	at	takke	Birgit	Nielsen	for	hendes	
utrættelige	arbejde	som	kasserer	i	gennem	mange	år.	Birgit	blev	på	generalforsamlingen	i	2000	
valgt	som	suppleant	til	bestyrelsen	og	allerede	2	år	senere	valgtes	hun	som	kasserer	-	et	hverv	som	
hun	har	varetaget	frem	til	udgangen	af	2020.	Det	har	for	mig	som	formand	været	en	fornøjelse	at	
arbejde	sammen	med	Birgit	gennem	de	sidste	4	år.	

	

3.	Medlemshvervning	og	kontingent.	

Bestyrelsen	har	på	flere	af	sine	møder	drøftet,	hvorledes	foreningen	kan	tiltrække	flere	
medlemmer	og	undgå,	at	medlemmer	dropper	ud	af	foreningen	på	grund	af	manglende	
kontingentbetaling.	Den	svagt	nedadgående	tendens	i	udviklingen	af	medlemstallet	gennem	de	
seneste	år	vidner	om,	at	der	fortsat	er	behov	for,	at	alle	gør	en	indsats	for	at	tegne	nye	
medlemmer.		

Det	er	bestyrelsens	håb,	at	medlemsarrangementer,	artikler	i	lokalpressen	og	opdateringen	af	
hjemmesiden	www.furesoebyogland.dk	vil	bidrage	til	at	synliggøre	foreningen	i	offentligheden	og	
inspirere	interesserede	til	at	tegne	medlemskab.		

Bestyrelsen	besluttede,	at	kontingentsatserne	som	blev	fastsat	på	generalforsamlingen	i	2019,	
også	skulle	gælde	for		2020.	Foreningens	medlemmer	blev	i	brev	af	16.	september	2020	orienteret	
om	denne	vedtagelse.	De	samme	satser	foreslås	fastholdt	i	2021,	dvs.	enkeltpersoner	275	kr.,	par	
375	kr.	og	institutioner,	foreninger	og	virksomheder	375	kr.	

	

4.	Bestyrelsens	arbejde.	

Foreningens	formål	har	siden	stiftelsen	i	1971	været	formuleret	i	vedtægternes	§	2	i	følgende	3	
punkter:	

1.	At	udbrede	kendskab	til	og	interesse	for	æstetiske	værdier	ved	bygninger,	bybilleder	og	
landskaber,	hvor	der	forestår	ændringer,	der	kan	virke	skæmmende,	gennem	forhandlinger	med	
ejerne	og/eller	myndigheder.	

2.	At	søge	ændringerne	tilpasset	omgivelserne,	hvad	enten	dette	er	et	gadebillede,	kystbillede,	
overgangen	fra	by	til	land	eller	det	åbne	landskab.	

3.	At	søge	bevaring,	vedligeholdelse	eller	restaurering	gennemført	gennem	oplysning	og	
rådgivning,	hvor	dette	skønnes	ønskeligt	af	hensyn	til	en	bygnings	eller	bys	omgivelser.		

Bestyrelsens	bestræbelser	på	at	omsætte	disse	ord	til	handling	kommer	til	udtryk	på	flere	måder.	
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4.1.	Høringssager	modtaget	fra	kommunen.	

Det	er	en	væsentlig	opgave	at	følge	arbejdet	i	byrådets	udvalg	vedr.	byudvikling	og	bolig	og	
udvalget	vedr.	natur,	miljø	og	grøn	omstilling.	Dette	arbejde	konkretiseres	gennem	stillingtagen	til	
de	mange	henvendelser,	som	foreningen	modtager.	

Forvaltningens	høringspraksis	i	forhold	til	Furesø	By	og	Land	omfatter	alle	overordnede	plansager	
dvs.	kommuneplanen,	lokalplaner	og	plan-	og	agenda21	strategiplanen,	samt	konkrete	sager	hvor	
der	søges	dispensation	fra	en	lokalplansbestemmelser	vedrørende	større	bygninger	(overskridelse	
af	fx	bebyggelsesprocent	eller	fodaftryk)	samt	bevaringsværdige	bygninger.	Udenfor	disse	
retningslinjer	vedrørende	konkrete	sager	i	byzone	falder	for	eksempel	ansøgninger	om	
dispensation	fra	en	bestemmelse	om	tagbelægning	og	lignende,	hvor	der	ikke	foreligger	et	
bevaringshensyn.	Hertil	kommer	sager,	hvori	kommunen	tager	stilling	til	om	landzonetilladelse	kan	
imødekommes,	sager	hvor	kommunen	tager	stilling	til	om	et	foreliggende	projekt	er	VVM-pligtigt	
eller	ej	og	endelig	sager	om	dispensation	fra	naturfredningslovens	§	3.	

I	beretningsperioden	har	foreningen	modtaget	112	henvendelser,	der	har	resulteret	i	afgivelse	af	
21	høringssvar.	De	tilsvarende	tal	i		sidste		beretningsperiode	var	henholdsvis	110	henvendelser		
og	21	svar.	Det	skal	i	denne	forbindelse	nævnes,	at	ud	af	de	91	modtagne	sager,	som	ikke	har	
resulteret	i	et	egentligt	høringssvar,	har	16	sager	givet	anledning	til	overvejelser	blandt	
bestyrelsens	medlemmer.	De	resterende		75	sager	fordeler	sig	med	31	nabohøringssager,	som	er	
taget	til	efterretning	uden	bemærkninger,	35	sager	som	vedrører	meddelelse	af	
landzonetilladelse,	dispensation	i	henhold	til	naturfredningslovens	§3,	stillingtagen	til	hvorvidt	
sagen	giver	anledning	til	VVM-pligt	og	endelig	9	meddelelser	om	statusændringer	af	den	gældende	
kommuneplan.	Samtlige	afgivne	høringssvar	er	offentliggjort	på	foreningens	hjemmeside	-	
www.furesoebyogland.dk.	Her	kan	man	blandt	andet	gøre	sig	bekendt	med	foreningens	
høringssvar	fra	den	5.	september	2020	til	kommunens	forslag	til	Plan-	og	Agenda21	Strategi.	Dette	
detaljerede	høringssvar	giver	et	overblik	over	de	hovedhensyn,	som	bestyrelsen	lægger	til	grund	
ved	sin	vurdering	af	foreliggende	henvendelser.	

Byrådet	vedtog	den	24.	juni	2015	kommunens	gældende	Arkitektur-	og	Byrumsstrategi.	
Udgangspunktet	i	strategien	er	3	principper	-	identitet,	kvalitet	og	funktion.	Arbejdet	med	de	
mange	høringssager	efterlader	indtrykket	af,	at	det	sidstnævnte	princip	om	funktionalitet	spiller	
en	alt	for	dominerende	rolle	i	kommunens	implementering	af	strategien.	I	mange	sager	savner	
bestyrelsen	forvaltningens	overvejelser	af,	hvilken	vægt	principperne	vedrørende	identitet	og	
kvalitet	er	tillagt.	Udvalg	for	natur,	miljø	og	grøn	omstilling	besluttede	på	sit	møde	den	8.	oktober	
2020	at	opretholde	Det	rådgivende	udvalg	for	arkitektur	og	byrum,	som	blev	nedsat	i	2018.	Dette	
sagkyndige	udvalg		kan	forhåbentlig	på	sigt	bidrage	til	at	ændre	på	den	anførte	vurdering	af	
kommunens	implementering	af	de	3	principper.			

Beretningen	for	perioden	marts	2019	til	marts	2020	indeholdt	en	beskrivelse	af,	hvorledes	denne	
del	af	foreningens	virksomhed	er	tilrettelagt.	

Den	viden	og	erfaring,	som	bestyrelsen	efterhånden	har	opnået,	har	resulteret	i	en	stigende	
opmærksomhed	fra	kommunens	administration.	I	en	række	tilfælde	kontaktes	foreningen	af	
kommunens	medarbejdere,	der	ønsker	en	uddybning	af	et	foreliggende	høringssvar.		
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I	flere	sager,	hvor	der	ansøges	om	dispensation	fra	en	lokalplan,	svarer	foreningens	kritiske	
betragtninger	til	forvaltningens	vurdering.	Disse	ansøgninger	ender	som	regel	med	et	afslag.	Men	
der	er	enkelte	sager	i	denne	kategori,	hvor	det	politiske	udvalg	beslutter	sig	for	at	imødekomme	
borgerens	ønske	om	dispensation	fra	lokalplanens	regler.	Sådanne	tilfælde	giver	naturligvis	
anledning	til	overvejelser	af,	om	afgørelsen	bør	indankes	for	Planklagenævnet.	I	
beretningsperioden	drøftede	bestyrelsen	denne	problemstilling	i	forbindelse	med	en	sag	på	
Hestetangsvej	49	i	Farum,	men	måtte	erkende	at	det	gældende	gebyrkrav	på	1800	kr.	for	at	
forelægge	en	sag	for	nævnet	lå	udenfor,	hvad	foreningens	økonomi	kunne	bære.				

4.2.	SAVE	registrering	af	bevaringsværdige	ejendomme.	

Foreningen	påskønner	de	bestræbelser,	som	kommunen	har	udfoldet	for,	at	SAVE	registrerer	
bevaringsværdige	ejendomme.	Foreningens	seneste	beretning	indeholdt	en	beskrivelse	af	disse	
bestræbelser	samt	en	efterlysning	af	en	samlet	oversigt	over	alle	ejendomme	i	kommunen,	som	er	
erklæret	bevaringsværdige.	

Den	her	beskrevne	situation	i	Furesø	kommune	gør	sig,	ifølge	Landsforeningen	for	Bygnings-	og	
Landskabskultur,	fortsat	gældende	i	ca.	en	tredjedel	af	landets	kommuner.	Der	er	derfor	stadig	
grund	til	at	opfordre	til,	at	en	sådan	oversigt	tilvejebringes.	Den	kunne	for	eksempel	optages	som	
et	bilag	til	kommuneplanen,	som	skal	vedtages	af	byrådet	i	december	2021.	

4.3.	Kommunens	Trafik-	og	mobilitetsplan.	

I	de	2	seneste	beretningsperioder	har	foreningen	været	repræsenteret	i	2	§	17	stk.	4	udvalg	nedsat	
af	byrådet.	Søren	Rasmussen	deltog	i	udvalget	vedrørende	trafikstøj,	medens	Kaj	Sørensen	deltog	i	
udvalget	vedrørende	trafiksikkerhed	og	fremkommelighed.	På	baggrund	af	behandlingen	af	
udvalgsrapporterne	i	udvalg	for	natur,	miljø	og	grøn	omstilling,	har	forvaltningen	den	5.	januar	
2021	præsenteret	kommunens	Trafik-	og	mobilitetsplan,	som	blev	behandlet	på	et	møde	den	1.	
februar	2021.	Foreningen	støtter	på	enhver	måde	de	7	indsatsområder,	som	er	beskrevet	i	planen.	
Foreningen	har	i	sit	høringssvar	af	30.	marts	2021	givet	udtryk	herfor.	

	

5.	Sager	af	særlig	interesse	i	beretningsperioden.	

5.1.	Renovering	af	Farum	Hovedgade.	

Projektet	blev	første	gang	behandlet	i	foreningens	beretning	for	perioden	2013	/	2014,	dvs.	det	er	
8.	gang	i	træk,	der	er	grund	til	at	kommentere	udviklingen	på	området.	Projektet	nærmer	sig	sin	
afslutning.	Der	er	grund	til	at	notere	med	tilfredshed,	at	Hovedgadens	nye	design	med	2	
kørebaner	begrænset	af	kantsten	i	begge	sider	har	medvirket	til	at	sænke	trafikhastigheden.	

I	beretningsperioden	har	navnlig	opførelsen	af	Rema	1000s	butik	på	nr.	50	og	bygningen	af	Korfs	
ejendom	på	nr.	48	tiltrukket	sig	offentlighedens	opmærksomhed.	Rema	1000	butikken	blev	taget	i	
brug	i	slutningen	af	november	2020,	medens	Korfs	ejendom	først	forventes	at	være	færdig	et	år	
senere.	Disse	byggerier	er	efter	foreningens	vurdering	karakteristiske	eksempler	på	en	manglende	
efterlevelse	af	kommunens	Arkitektur-	og	Byrumsstrategi	med	en	ensidig	vægtning	af	
funktionalitet	på	bekostning	af	identitet	og	kvalitet.	

Pladsen	omkring	ejendommene	på	Farum	Hovedgade	35,	48	og	50	er	i	gennem	mange	år	i	
folkemunde	blevet	benævnt	Frodes	Plads,	opkaldt	efter	købmand	Frode	Jensen,	som	fra	
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begyndelsen	af	1960-erne	gennem	mange	år	drev	butik	i	nr.	48.	I	beretningsperioden	har	byrådet	
besluttet	at	dette	uofficielle	navn	skal	gøres	officielt,	hvilket	foreningen	i	et	høringssvar	helhjertet	
har	støttet.	

I	den	modsatte	ende	af	Hovedgaden	har	der	i	beretningsperioden	fortsat	været	overvejelser	om,	
hvad	der	kan	gøres	for,	at	Akacietorvet	bliver	et	mere	attraktivt	indkøbscenter.	

Udvalget	for	natur,	miljø	og	grøn	omstilling	tog	på	sit	møde	den	5.	september	2019	initiativ	til	at	
påbegynde	en	proces	med	henblik	på	udarbejdelse	af	en	lokalplan	for	Akacietorvet	og	de	
omkringliggende	ejendomme	på	begge	sider	af	Farum	Hovedgade.	Det	er	et	arbejde,	som	
foreningen	gerne	deltager	i.	Udvalget	har	på	sit	møde	den	13.	januar	2021	besluttet	at	påbegynde	
udarbejdelsen	af	et	ændret	plangrundlag	for	området	med	udgangspunkt	i	ønsket	fra	ejeren	af	
Akacietorvet	2	om	at	indrette	19	studieboliger	i	stueetagen.	Foreningen	ønsker	at	fastholde	
forslaget	om	en	ny	lokalplan	for	hele	torvet	og	omkringliggende	forretninger.	Denne	holdning	
svarer	til	flertallet	af	de	tilkendegivelser,	som	blev	fremført	i	de	11	høringssvar,	som	var	resultatet	
af	udvalgets	invitation	sidste	år	til	at	fremkomme	med	idéer	til	en	kommende	lokalplan.	

Forslaget	om	at	udarbejde	en	lokalplan,	der	alene	omfatter	ejendommen	på	Akacietorvet	2	må	
stærkt	frarådes,	idet	det	vil	være	en	favorisering	af	en	enkelt	interessent	på	bekostning	af	alle	
øvrige	med	interesser	i	et	aktivt	indkøbscenter	omkring	Akacietorvet.		

Spørgsmålet	om	der	burde	etableres	en	fodgængerovergang	over	hovedgaden	ved	Akacietorvet	
har	i	beretningsperioden	været	gjort	til	en	grotesk	diskussion	mellem	områdets	beboere	og	
kommunens	forvaltning.	Det	ser	ud	til,	at	kommunens	medarbejdere	omsider	er	ved	at	forstå	
situationens	alvor.	I	foreningen	forventer	vi,	at	der	i	foråret	2021	etableres	et	fodgængerfelt	som	
drøftet	på	utallige	møder	i	den	nedsatte	dialoggruppe	for	hovedgadeprojektet.		

5.2.	Farumgård.	

Konflikten	mellem	gårdens	ejer	og	kommunen	som	følge	af,	at	offentligheden	blev	afskåret	fra	at	
færdes	gennem	Farumgårds	park,	haveanlæg	og	bygninger	i	sommeren	2017,	fik	på	byrådets	
møde	den	27.	november	2019	en	foreløbig	afslutning,	idet	det	på	mødet	blev	vedtaget	at	
oversende	sagen	til	afgørelse	i	Fredningsnævnet.	

Foreningen	fremlagde	sine	synspunkter	i	sagen	på	det	offentlige	møde	den	20.	august	2020	og	har	
efterfølgende		den	9.	september	2020	fremsendt	sin	indsigelse	i	sagen	til	nævnet.	
Fredningsnævnet	har	i	skrivende	stund	endnu	ikke	truffet	afgørelse	i	sagen.	Jeg	har	som	formand	
for		foreningen	den	23.	marts	2021	endnu	engang	i	lokalpressen	slået	til	lyd	for	at	offentlighedens	
adgang	til	Farumgård	søges	løst	gennem	en	fornyet	aftale	mellem	kommunen	og	gårdens	ejer.	

	

5.3.	Private	fællesveje	-	Kong	Volmersvej.	

Kommunen	har	i	beretningsperioden	i	medfør	af	lov	om	private	fællesveje	afsagt	kendelser	i	de	
rejste	sager	vedr.	Gydebakken	og	Kong	Volmersvej	i	Farum.	Sidstnævnte	vejkendelse	fra	den	3.	juli	
2020	er	af	2	lodsejere	indanket	for	Vejdirektoratet,	der	den	26.	marts	2021	har	stadfæstet	
kommunens	vejkendelse.	Det	skal	i	denne	forbindelse	bemærkes	at	Vejdirektoratet	ifølge	
Privatvejlovens	§	87	stk.2	kun	har	en	begrænset	adgang	til	at	efterprøve	kommunens	afgørelse	til	
alene	at	omhandle	retlige	spørgsmål.	Dvs.	at	skønnet	om	hvorvidt	vejen	skal	renoveres	som	
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grusvej	eller	som	asfaltvej	ikke	kan	efterprøves	af	Vejdirektoratet.	Afgørelsen	giver	anledning	til	
overvejelse	af	hvorledes	tilsvarende	sager	skal	gribes	an	i	fremtiden.	

Udvalget	for	natur,	miljø	og	grøn	omstilling	besluttede	på	sit	møde	den	16.	januar	2020,	at	alle	
private	fællesveje	i	kommunen	skal	vurderes	af	Vejdirektoratet	med	henblik	på	at	udarbejde	en	
prioritering	af,	hvorledes	renoveringen	af	disse	veje	kan	gennemføres	i	den	nærmeste	fremtid.	Det	
er	en	beslutning,	som	foreningen	finder	positiv.	Resultatet	af	Vejdirektoratets	kortlægning	af	
området	foreligger	endnu	ikke.	

5.4.	Farum	Vest	fredningen.	

I	forbindelse	med	udarbejdelsen	af	foreningens	høringssvar	af	15.	maj	2020	til	Forslag	til	Lokalplan	
149	-	idræts-	og	fritidsområdet	i	Farum	Vest		blev	bestyrelsen	opmærksom	på,	at	kommunen	
havde	planer	om	at	søge	om	dispensation	fra	fredningen	fra	den	25.	juni	2009	til	anlæg	af	580	
aflastningsparkeringspladser	og	3	fodboldbaner	i	det	fredede	område.	

Foreningen	bad	om	aktindsigt	i	sagen	og	fremsendte	efterfølgende	den	4.	september	2020	sine	
kommentarer	til	kommunens	dispensationsansøgning	fra	den	17.	juli	2020.	

I	foreningen	var	vi	meget	forundret	over	denne	dispensationsansøgning,	som	på	flere	måder	var	i	
strid	med	fredningens	formål.	Fredningsnævnet	fremsendte	den	7.	februar	2021	sin	afgørelse.	
Nævnet	afslog	kommunens	ansøgning	både	for	så	vidt	angår	ønsket	om	
aflastningsparkeringspladser	og	om	at	måtte	etablere	3	fodboldbaner.	Begrundelsen	for	afslaget	
er	så	utvetydigt,	at	der	næppe	er	overvejelser	i	kommunen	om	at	indanke	sagen	for	Miljø-	og	
Fødevareklagenævnet.	

Foreningen	har	efterfølgende	anmodet	Fredningsnævnets	sekretariat	om	fremover	at	blive	
informeret	på	samme	måde	som	DN-Furesø	om	fredningssager	og	dispensationsansøgninger	fra	
eksisterende	fredninger	i	Furesø	kommune,	men	har	endnu	ikke	modtaget	noget	svar	på	
henvendelsen.	En	lignende	anmodning	er	fremsendt	til	kommunen.	

	

6.	Nedsatte	interessegrupper.	

6.1.	Gruppen	vedr.	den	gamle	skole	-	Kulturportalprojektet.	

Forslagene		til	Lokalplan	141	vedr.	Farum	Bytorv	og	lokalplan	146	-	Frederiksborgvej	3-5,	det	gamle	
rådhus	i	Farum	har	spillet	en	central	rolle	i	gruppens	arbejde	i	beretningsperioden.	Gruppen	har	
forberedt	foreningens	høringssvar	af	24.	maj	2020	til	sidstnævnte	lokalplansforslag,	som	gerne	
skulle	indeholde	regler	til	beskyttelse	af	den	bevaringsværdige	gamle	skole	på	Frederiksborgvej	5.	
Lokalplansforslag	146	blev	vedtaget	af	byrådet	den	25.	november	2020,	samtidig	besluttedes	det	
at	offentliggøre	et	udbud	opdelt	i	2	dele	om	det	kommende	byggeri	på	Frederiksborg	vej	3-5	på	
grundlag	af	Sophienberggruppens	vinderprojekt.	Fristen	for	afgivelse	af	tilbud	på	byggeriet	er	
fastsat	til	den	26.	marts	2021.	I	foreningen	er	vi	spændt	på,	hvem	der	skal	forestå	disse	byggerier,	
som	helt	sikkert	vil	markere	en	væsentlig	ændring	af	overgangen	mellem	Farum	Hovedgade	og	
Farum	Bytorv.	

Senest	har	gruppen	overvejet	forslag	til	lokalplan	148	vedr.	Rådhustorvet	i	Farum.	
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6.2.	Gruppen	vedr.	bevaringsværdige	bygninger	i	landzone.	

Gruppen	rejste	allerede	på	et	møde	den	3.	maj	2018	spørgsmålet	om,	hvorledes	det	ville	være	
muligt	at	følge	behandlingen	af	klager	over	fredningsnævnskendelser,	som	er	indbragt	for	Miljø-	
og	Fødevareklagenævnet.	Det	gælder	for	eksempel	kendelserne	af	henholdsvis	den	20.	april	2018	
og	af	24.	april	2018	vedrørende	Kong	Volmersvej	9,	Farum	og		Hestetangsvej	90,	Farum.	I	
førstnævnte	sag	afslog	nævnet	at	imødekomme	en	dispensationsansøgning	om	opførelse	af	et	
skur	og	i	den	anden	sag	afslog	nævnet	at	lovliggøre	en	række	bygningsændringer	på	ejendommen.	
Disse	sager	har	nu	været	under	behandling	i	knap	3	år,	hvilket	er	aldeles	uholdbart.	Foreningen	har	
derfor	rettet	henvendelse	til	klagenævnets	sekretariat	for	at	blive	orienteret	om	status	i	sagerne.	

Gruppen	har	aktivt	engageret	sig	i	udarbejdelsen	af	foreningens	høringssvar	fra	den	20.	februar	
2021	vedrørende	"Vanddammegård"	på	Rørmosevej	7	i	Farum.	Udvalg	for	byudvikling	og	bolig	
behandlede	sagen	den	4.	marts	2021	og	besluttede,	at	nedlægge	et	§	14	forbud	mod	nedrivning	af	
de	bevaringsværdige	bygninger	på	ejendommen.	

	

7.	Informationsvirksomhed.	

	7.1.	De	lokale	medier.		

I	foreningen	glæder	vi	os	over,	at	både	Furesø	Avis	og	Frederiksborg	Amtsavis	løbende	har	bragt	
indlæg	vedrørende	foreningens	holdning	til	blandt	andet	til	sagen	om	navngivning	af	Frodes	Plads	
og	foreningens	indsigelse	mod	dispensation	i	Farum	Vest	fredningen	samt	dækket	foreningens	
uddeling	i	2020	af	diplomer	for	god	bygningskultur.	Denne	gode	kontakt	til	lokalpressen	er	der	
grund	til	at	påskønne.	

7.2.	Hjemmesiden	-	www.furesoebyogland.dk.		

Foreningens	hjemmeside	informerer	løbende	om	virksomheden	indenfor	Furesø	Bevaring	og	
Lokalområdernes	Samvirke.	Fra	den	1.	januar	2020	er	foreningen	begyndt	at	offentliggøre	afgivne	
høringssvar,	som	er	fremsendt	til	kommunen.	Her	findes	tillige	de	indsigelser,	som	er	fremsendt	til	
Fredningsnævnet.	

7.3.	Uddeling	af	diplomer	for	god	bygningskultur.		

Dette	vigtige	initiativ	til	fremme	af	forståelsen	af	foreningens	arbejde	blev	i	2020	videreført	i	
forbindelse	med	bestyrelsens	møde	den	15.	september	2020,	jf.	ovenfor	under	pkt.	1.1.	

Diplomerne	som	blev	uddelt	i	2020	repræsenterer	nye	sider	af	dette	initiativ,	dette	er	grundigt	
belyst	på	foreningens	hjemmeside	www.furesoebyogland.dk.	Der	vil	naturligvis	også	i	forbindelse	
med	foreningens	kommende	jubilæumsarrangement	den	9.	oktober	2021	blive	uddelt	diplomer	
for	god	bygningskultur.	

	

8.	Furesø	Bevaring.		

Vedrørende	beskrivelsen	af	denne	virksomhed	henvises	til	sidste	års	beretning	og	til	foreningens	
hjemmeside.		
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9.	Lokalsamfundenes	Samvirke.		

I	foreningen	har	vi	med	tilfredshed	noteret	os	kommunens	initiativ	til	at	indkalde	til	møder	med	
samvirkets	for	tiden	7	foreninger.	Den	22.	september	2020	blev	der	på	et	møde	med	kommunen	
blandt	andet	givet	en	orientering	om	kommunens	forslag	til	Plan-	og	Agenda21	Strategi	som	
optakt	til	arbejdet	med	en	ny	kommuneplan	i	2021.	Disse	møder	er	af	stor	værdi	for	foreningernes	
daglige	arbejde	og	løbende	kommunikation	med	kommunens	administration.	I	Furesø	By	og	Land	
har	vi	et	ønske	om,	at	byrådets	medlemmer	på	disse	møder	i	højere	grad	markerer	sig	med	deres	
visioner	for	den	fremtidige	udvikling	af	de	forskellige	områder	indenfor	kommunen.	

10.	Afsluttende	bemærkninger.		

Det	er	mit	håb,	at	denne	beretning	beskriver	de	vigtigste	dele	af	foreningens	arbejde	i	den	
forløbne	arbejdsperiode.	Furesø	kommune	er	en	spændende	kommune	med	masser	af	
muligheder	på	grund	af	nærheden	til	hovedstaden	på	den	ene	side	og	den	skønne	og	afvekslende	
natur	med	søer	på	den	anden	side.	Vi	har	mange	værdifulde	kulturhistoriske	bygninger	og	miljøer,	
som	der	skal	værnes	om.	Det	er	hovedopgaven	for	Furesø	By	og	Land.		

Jeg	vil	hermed	på	bestyrelsens	vegne	sige	tak	til	medlemmerne	af	byrådet,	medarbejderne	i	
kommunens	administration	og	alle	andre,	som	foreningen	i	de	sidste	12	måneder	har	haft	et	
spændende	og	udbytterigt	samarbejde	med.								

	

På	bestyrelsens	vegne	

Poul	Lüneborg,	formand.	

	


