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Udtalelse vedrørende: 

FN-KBH-054-2020-Farum Vestfredningen - Etablering af aflastningsparkeringspladser og fodboldba-

ner 

 

Furesø Kommune har søgt om dispensation fra Farum Vestfredningen til etablering af af- 

lastningsparkeringspladser og fodboldbaner på matr.nr. 10ez og 11b, Farum by, Farum i Fa-

rum Vest. 

 

DN Furesø mener, at det ansøgte er i strid med fredningsbestemmelserne. 

 

Ansøgningen har to dele, der behandles særskilt nedenfor. 

 

Aflastningsparkeringspladser 

I afsnittet ”baggrund” nævnes de mange aktiviteter i området, men det fremgår også at beho-

vet for aflastningsparkeringspladser udelukkende genereres af FCN’s superligakampene. FC 

Nordsjælland er en engelsk ejet superligaklub, hvis økonomi hovedsageligt er baseret på køb 

og salg af fodboldspillere, men som også har billetindtægter i forbindelse med hjemmekampe 

på Farum Stadion. 

 

Fredningskendelsens paragraf 3 stk. 3 giver mulighed for ”anlæg til offentlige formål”. DN Fu-

resø mener, at etablering af P-pladser til biler af hensyn til en professionel udenlandsk superli-

gaklub ikke er et offentligt formål. 

 

Fodboldbaner 

De op til tre fodboldbaner tænkes anlagt indenfor skovbyggelinjen og er derfor ikke omfattet 

af bestemmelserne i fredningskendelsens paragraf 3 stk. 3. 

 

Fredningskendelsens paragraf 3 bestemmer, at der ikke må anlægges sportsanlæg. DN Furesø 

mener, at anlæggelse af tre fodboldbaner vil være i strid med denne bestemmelse. 

 

Anlæggelse af banerne kræver terrænregulering. Især den ene bane kræver store ændringer. 

Der vil ske en afgravning på 1,5-1,9 meter i den ene ende og påførsel af jord på 1,0-1,5 meter 

i en anden ende. Altså en terrænændring på op til 3,4 meter. 

 

Fredningskendelsens paragraf 4 bestemmer, at der må ikke foretages terrænændringer. DN 

Furesø mener derfor, at det ansøgte klart er i strid med fredningsbestemmelserne. 
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Øvrige bestemmelser. 

 

Fredningskendelsens paragraf 12 bestemmer, at der kan meddeles dispensation fra bestem-

melserne i paragraf 2-11, ”når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbe-

skyttelseslovens paragraf 50 stk. 1”. 

Fredningens formål er at ”bevare området i sin nuværende tilstand. Der må derfor ikke ændres 

på arealernes anvendelse med mindre, det er tilladt i følgende bestemmelser”. DN Furesø me-

ner derfor, at der ikke kan gives en generel dispensation efter paragraf 12 i fredningskendel-

sen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Juel 

 
DN Furesø, formand 
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