
UDKAST 

Forslag til et nyt regulativ for affald i høring 

Grundejerforeningen Farum Kaserne (GF) støtter generelt initiativer, der har til formål at beskytte miljø, 
ressourcer og klima. GF er således positivt indstillet ift. en affaldssorteringsordning, der kan bidrage til disse 
formål.   
 
Det er dog GF’s opfattelse, at der, inden en endelig løsning iværksættes, må foreligge et fuldt ud oplyst 
grundlag, der gør det muligt for GF at træffe kvalificerede beslutninger og rigtige valg for området og vores 
medlemmer.    
 
GF er bekendt med, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 15. august 2018 har besluttet, at 
opfordre Vestforbrænding til at være mere og reelt undersøgende i relation til mulighederne for fremtidige 
alternative sortering-, indsamlings- og genanvendelsesmetoder, herunder optisk sortering.  
Beslutningen er anbefalet af Økonomiudvalget 22. august 2018 og godkendt af Byrådet 29. august 2018.  
GF er dermed af den opfattelse, at der udestår analyse og behandling af flere mulige løsninger.  
 
Såfremt Furesø Kommune vurderer, at den beskrevne løsning er vel behandlet anmodes Furesø Kommune 
om at formidle det analysearbejde, der ligger til grund for den beskrevne løsning (Business Case), herunder 
de samlede økonomiske forhold ved de forskellige metoder således at GF får mulighed for en 
sammenligning.  

 
I forhold til det konkrete forslag har GF følgende kommentarer: 

 
o GF finder det ikke rimeligt, at frivillighedsprincippet tilsidesættes for GF område vs. villaer 

 
o Furesø Kommune har gennem udarbejdelse af lokalplaner og via byggetilladelser været 

aktivt medvirkende i forhold til, at planlægge, regulere og disponere anvendelse af 
byggefelterne på GF’s område. Boligmassen på området består hovedsageligt af 
etagebyggeri og tæt lav bebyggelse, hvor der er planlagt og disponeret med henholdsvis 
skaktsortering i etagebyggerierne og med indretning af standplads til én affaldsbeholder på 
de små parceller.  
De anvendte plan- og byggeprincipper, der er udmøntet helt frem til 2018 understøttes 
ikke i det forslag, der er sendt i høring og det er GF’s vurdering at reel affaldssortering 
dermed ikke kan gennemføres ved den enkelte bolig. 

 
o Placering af fælles centrale beholdere vurderes ikke mulig indenfor GF fællesområde af 

hensyn til de i forvejen begrænsede P-pladser, en tæt bygningsstruktur, der kun afskilles af 
smalle grønne kiler og ikke mindst den beskyttede natur på området. GF må dermed 
henvise til de kommunale arealer indenfor Farum Kaserne under hensyntagen til støj ved 
fyldning og tømning, lugtgener, æstetisk udtryk for området samt forventet restaffald ved 
et centralt område. Det er GF anbefaling, at etablering foretages ved nedgravede 
beholdere. 

 
På baggrund af ovenstående ønsker GF, at frivillighedsprincippet indarbejdes i forslaget, således at alle 
kommunens borgere behandles ens samt en undersøgelse af alternative sorterings-, indsamlings- og 
genanvendelsesmetoder. 
 
GF ser frem til dialog om de fremtidige løsninger indenfor GF område/Farum Kaserne. 
 



 
 
 


