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Meddelelser til Natur og Klima, juni 2022
Sagsnr. i ESDH:
21/19896
Beslutningskompetence: Natur og Klima
Beslutningstema
Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager.
Sagsfremstilling
Indsats for padder i Farum Nord 2022
Forvaltningen har afsat midler på Grøn Plan i 2022 til at gennemføre en plejeindsats for padder i
Farum Nord på baggrund af rapporten ”Padder i Farum Nord (2021)”. Rapporten anbefaler følgende
indsatser for at forbedre leve- og yngleforhold for især spidssnudet frø og stor vandsalamander:
- Nedskæring af træ- og buskopvækst samt fældning af selvsåede nåletræer ved to søer i
kaserneområdet.
- Større rydning af skyggende beplantning ved sø i Rørmoseområdet.
- Oprensning af sø ved Hjortefarmen.
Indsatserne forventes gennemført i løbet af eftersommer/efterår 2022.
Dertil kommer dialog med grundejerforeningen og andre brugere i området om, hvordan pleje og
adfærd kan bidrage til at sikre gode forhold for arterne i området.

Status på udrulning af affaldssortering i husholdninger
Status for udrulningen af affaldssortering i husholdninger fremgår af nedenstående skema.
Udrulning af de ni fraktioner forventes inden udgangen af 2023, idet indsamling af tekstilaffald
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afventer udspil fra Miljøstyrelsen. Der er lang ventetid på beholderleverancen, som betyder at en del
enfamilieboliger først modtager deres beholdere i foråret 2023. Etablering af affaldsstationer i hele
Farum Midtpunkt ventes gennemført i løbet af 2023.
Boligtype
Villaer
Etage- og tæt-lav
OMRÅDER
Etage- og tæt-lav
BOLIGER

Status juni 2022
6 fraktioner
70 %
- mad/rest
- papir/plast
- glas/metal
86 %
68 %

Inden udgangen af 2023
10 fraktioner
100 %
- mad/rest
- papir/plast og mad- og
drikke-kartonner
100 %
- glas/metal
- pap
100%
- farligt affald
- (tekstil)

Status på nyt erhvervsregulativ og evt. tilsyn
Nye landsdækkende regler for erhvervsaffald ventes at træde i kraft 1. juli 2022. De indebærer bl.a.,
at kommunen kan vælge at lade virksomheder indgå i de kommunale indsamlingsordninger for
affald fra husholdninger, hvis virksomhedens affald i art og mængde svarer til husholdningsaffald.
De nye regler indebærer, at betalingen herfor skal ske til markedspris.
Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune tilbyder allerede i dag virksomhederne en
mulighed for frivillig deltagelse i den kommunale indsamlingsordning for affald fra husholdninger.
Der er derfor ikke umiddelbart grund til at ændre kommunens regulativ for erhvervsaffald på kort
sigt.
Forvaltningen er i gang med at tilrettelægge to tilsynskampagner for erhvervsaffald, som
gennemføres i år.
Placering af skateparken i kultur- og fritidsaksen
På borgermødet den 27. oktober om etableringen af en skatepark på flyvestationen fremkom der
blandt andet et ønske om, at forvaltningen skulle finde en anden placering for skateparken, fordi
grundejerforeningerne var bekymret for støjgener fra skateparken. Forvaltningen har fundet en
bedre placering på rullearealet umiddelbart øst for Hangar 3. Placeringen er bedre i forhold til
begrænsning af støj og indkig-/udkigsgener og ligger på kommunens ejendom. Der afholdes et
informationsmøde om placeringen den 15. juni kl. 19-21 i sidebygningen til Hangar 2, hvor
grundejerforeningerne i Sydlejren og andre interesserede er inviteret. Den 20. juni kl. 15.30-16.30
afholdes der første spadestik på rullearealet foran Hangar 3.
VVM-sreeningsafgørelse vedr. stop af iltning af Furesø
I januar 2020 ansøgte de tre kommuner omkring Furesøen (Furesø, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
Kommuner) Miljøstyrelsen om tilladelse til at ophøre med iltning af bundvandet i Furesøen i
sommerperioden.
Den 3. maj 2022 har Miljøstyrelsen meddelt kommunerne, at styrelsen har truffet afgørelsen om, at
stop af iltningen er omfattet af krav om miljøvurdering (miljøkonsekvensrapport) i henhold til
miljøvurderingsloven.
For at genskabe en ren og artsrig sø gennemførte Frederiksborg Amt og Farum Kommune i 20032006 et restaureringsprojekt i Furesø. Projektet forsøgte at løse problemerne ved opfiskning af
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skidtfisk (skaller og brasen) samt iltning af bundvandet for at reducere frigivelsen af fosfor fra
sedimentet.
Furesø Kommune og Novafos Spildevand Furesø A/S forpligtede sig ved kommunalreformen til at
fortsætte iltningen af søen indtil udgangen af 2012. I 2012 indgik Furesø, Rudersdal og LyngbyTaarbæk Kommuner aftale om fortsat iltning, og den seneste aftale løber frem til udgangen af 2025.
I 2017 fik kommunerne udarbejdet en rapport: ”Furesøs miljøtilstand 2017, effekten af ilttilførsel
2003-2017”. Førende ferskvandsbiologer anbefalede at stoppe iltning og lade Furesø udvikle sig
naturligt. I november 2019 besluttede de 3 kommuner at indlede en proces mod ophør af iltningen,
hvis de tre berørte kommuner var enige om det. Kommunerne sendte i januar 2020 en VVMscreeningsansøgning til Miljøstyrelsen med henblik på at stoppe iltningen.
Den 3. maj 2022 har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om at stop af iltningen er omfattet af krav om
miljøvurdering (VVM).
Afgørelsen indeholder følgende elementer, som begrunder Miljøstyrelsens beslutning:
 Det kan ikke udelukkes at påvirke Natura 2000 område N139 og fuglebeskyttelsesområde F109
 Det kan ikke afvises, at der kan ske frigivelse af næringsstoffer, som kan medføre negative
påvirkninger af Furesøen samt vandområder nedstrøms Furesø
 Miljøstyrelsen i forbindelse med det foreslåede overvågningsprogram finder det nødvendigt at
stille vilkår om afværgeforanstaltninger
 Miljøstyrelsen tolker den fortsatte iltning som en led i den eksisterende udledningstilladelse for
Stavnsholt rensningsanlæg og at projektet derfor nødvendiggør en håndtering af renseanlægget
og den ansøgte ophør af iltningen, i en samlet miljøvurderingsproces.
Kommunerne har ikke påklaget afgørelsen, og vil se et muligt stop af iltning i sammenhæng med
den nye rensestruktur.
Farumgård
Forvaltningen har sendt Farumgårds ejer et varsel/partshøring om påbud om at åbne for
offentlighedens adgang i overensstemmelse med fredningskendelsen, som Fredningsnævnet traf den
10. november 2021.
Ejeren har åbnet en ny sti på den allernordligste del af sin grund, men ikke dér hvor
fredningskendelsen fastslår, at han skal åbne for offentlighedens adgang, nemlig ad det eksisterende
stitracé gennem portene i længerne eller alternativt ad et nærmere bestemt forløb gennem
barokhaven. Kommunen har modtaget naboklager over det nye stiforløb.
Ejer har telefonisk meddelt kommunen, at han ikke agter at efterleve fredningskendelsen. Efter
naturbeskyttelsesloven er Furesø Kommune tilsynsmyndighed, hvem det påhviler at lovliggøre
ulovlige forhold, og derfor har kommunen, som sædvane er, sendt ejeren varslet/partshøringen, der,
i fald fredningskendelsen ikke efterleves, vil blive efterfulgt af et påbud.
Med den nye fredningskendelse er der tilvejebragt et nyt og klart grundlag for, hvad ejeren skal leve
op til. Forvaltningen har undersøgt, om ejerens klage over Fredningsnævnets fredningskendelse kan
antages at have opsættende virkning med sådan følge, at ejeren endnu ikke er forpligtet til at
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efterkomme fredningens krav om offentlighedens adgang. Ejeren har ikke søgt om opsættende
virkning, og det er forvaltningens klare vurdering, at klagen ikke har opsættende virkning.
Årshjul
Årshjul for udvalgets område er vedhæftet som bilag.
Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre udvalgsmøder
Beskæftigelse og Erhverv den 14. juni 2022, pkt. 1 ”Status på modtagelse af ukrainske flygtninge i
Furesø”.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Taget til efterretning.
Bilag:
1 - 2829906
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