Til Furesø Kommune
Center for By og Miljø
bme@furesoe.dk
Att.: Jens Kristensen

Farum, den 23. marts 2021
Vedr. Sags nr.: 21/2386
Dok.nr.: 28427/21

Vedr. naboorientering vedr. etablering af kvist og fjernelse af skorsten på Kålundsvej 31,
3520 Farum, matr.nr. 76A Farum By, Farum.
Furesø By og Land værdsætter at få lejlighed til at udtale sig i anledning af den ønskede
tilladelse til at etablere en kvist i sydsiden af taget på Kålundsvej 31, samt at fjerne den ene
af de to skorstene på bygningen.
Furesø By og Land kan ikke fortænke nogen i, at de gerne vil have mere lys ind på 1. salen,
end et lille tagvindue kan give. Men den ønskede kvist findes for stor til det lille fine hus.
I bevaringsvejledningen for Farum Landsby på side 20 vises, udformning mv. for kviste på
huse med stråtag.

Af den ledsagende tekst fremgår bl.a.: Kviste bør kun spænde over ét fag.
Den ønskede kvist fremstår meget dominerende med den ønskede bredde, samtidigt med at
den bliver klemt mellem de to små sidebygninger.
Furesø By og Land vil henstille, at kommunen ikke giver den ønskede dispensation til en
kvist, der er større end den, bevaringsvejledningen foreskriver. Og gerne med lidt mindre
"Disney-præg" end det, de vedlagte billeder viser.
Furesø By og Land finder desuden, at fjernelse af en ene skorsten vil givet et uharmonisk
udtryk af huset sammenholdt med, at landsbyhuse af den længde normalt vil have 2
skorstene, der viser tilbage til dengang huset var opvarmet med kakkelovne og
brændekomfur.
Furesø By og Land er i øvrigt uforstående overfor ansøgers oplysning om, at den skorsten der
ønskes fjernet er opført i 1991. Dette skyldes, at der i arkivsagen – fundet i WebLager –
findes en sag, der stammer fra opretningen af BBR i 1978. Af sagens tegningsmateriale

fremgår, at der er 2 skorstene. Derudover findes 2 fotos, godt nok af ringe kvalitet, men
gode nok til at se, at der dengang var 2 skorstene på bygningen.
Mon ikke oplysningen om 1991 skyldes, at den ene skorsten på det tidspunkt blev taget i
brug som aftræk til det dengang nyinstallerede gasfyr.
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