
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING I FURESØ KOMMUNE

                                                                                Furesø, den 8. april  2016

Til Furesø Kommune samt lokalpressen

DN Furesø har nedenstående svar vedrørende udbygningen på Laanshøj i forlængelse 
af dialogmøderne og de seneste udmeldinger fra Byrådet:

DN-Furesø er meget glad for, at der lyttes ekstra til borgere og foreninger, tak for det!
DN-Furesø så helst at der ikke blev bygget mere i Laanshøj end det, der er under opførelse nu. Dette vil sikre
naturen bedst og minimere de eskalerende trafikproblemer på Kirke Værløsevej. 

Furesø Kommune håber på, at man kan komme med løsninger, der på sigt animerer folk til at køre en 
anden vej til Hovedstaden om morgenen, men det vil bare flytte køproblemerne til Bundsvej, Ganløserund-
kørslen, Knardrup og Måløv – og hvordan er det lige det ser ud, der hvor Frederiksundsmotorvejen ender ved
Jyllinge? 

Trafikafviklingen er et uløst problem i Nordsjælland, der rækker tilbage til HUR's nedlæggelse og pa-
nikforslaget fra HUR: ”Akut udlæg af nye boligområder”. Mere byggeri i Furesø Kommune, uden for sta-
tionsnærhedsgrænsen på 1 km., samt andre steder, kommer kun til at øge problemerne mange i år frem i 
Nordsjælland.

DN er glade for, at politikerne har meldt en ny øvre grænse for nybyggeri ud, som er mindre end det 
Boligejendom lagde op til med det udskældte Laanshøj+, men for DN-Furesø er byggeriet, trods de sidste 
udmeldinger fra politikerne, stadig for massivt. Grænsen er endda forhøjet med knap 20% (fra samlet 12 til 
14%) end det den oprindelige lokalplan (Lp72) lagde op til – hvilket udmøntes i flere boliger.

DN ser frem til at Furesø Kommune nu udarbejder et skitsegrundlag, som vil være i retning af det po-
litikerne nu har meldt ud, og for at sikre en mere gnidningsfrit forløb fremover i forhold til beboere, trafikan-
ter, natur- og erhvervsforeninger, en bebyggelse af et noget mindre omfang. DN vil stadig kæmpe for, at na-
turen omkring Laanshøj bliver prioriteret højt i den fortsatte dialogproces. Vi vil positivt gå ind i det fort-
satte arbejde.

Med venlig hilsen

Billedtekst: Et af de dyr DN-Furesø kæmper for, er det sjældne og truede markfirben.

Beskyttelserne syd for Laanshøj, den økologiske forbindelse og spredningskorridoren,

skal fremme markfirbenenes, Danmarks største "dinosaur's", fortsatte tilstedeværelse

i Furesø Kommune.  (Foto: DN-Furesø)
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