
 

Pkt. 8.a: Bemyndigelse til bestyrelsen til at udføre anlæg til ny lovpligtig 

affaldssortering  

Bestyrelsen vil søge Furesø kommunes godkendelse af følgende forslag til 

anlæg til ny affaldssortering: 

1) Hver af de 21 bygninger ses som en enhed, så begge affaldsrum i hver 

bygning benyttes af alle bygningens beboere. Herved får beboerne 

kortest mulige afstand fra bolig til aflevering af hovedparten af det 

sorterede affald Udgifterne begrænses og eksisterende faciliteter 

genbruges. Det indebærer, at 

- madaffald og restaffald afleveres i affaldsrummet nærmest Garnisonsvej 

(affaldsrum 1). 

Der anbringes en 140 l madaffaldscontainer i rummet og restaffaldet 

afleveres i en af de to nuværende blå eller grønne containere. Når 

ordningen er indkørt, forventes den ene af containere at kunne fjernes. 

Muligvis skal der ændres på størrelse af containere. 

- Plast og papir afleveres i hver sin container i affaldsrummet længst væk 

fra Garnisonsvej (affaldsrum 2). 

- Glas, metal og pap afleveres i et nedgravet system på to standpladser, 

som etableres ud mod Garnisonsvej på to af de store græsplæner. 

Standpladserne afskærmes med bøgehæk. Kommunen har givet tilsagn 

om at godkende, at der kun etableres to og ikke - som ellers krævet - fire 

standpladser, fordi der kun er tale om tre mindre fraktioner. Kommunen 

skal senere tage stilling til placeringen af de to pladser.  

Anlægsudgiften til de to standpladser med nedgravede systemer anslås til 

200.000 – 400.000 kr. Denne udgift forudsættes finansieret af beboerne i 6-12 

rater, som opkræves fra tidspunktet for ibrugtagning og frem med ca. 200 kr. i 

gennemsnit.  

2) Bestyrelsen vil endvidere søge Grundejerforeningen Farum Kaserne om 

tilladelse til at anlægge de nødvendige standpladser på to af de store 

græsplæner, som tilhører Grundejerforeningen. 

3) Bestyrelsen kan ændre elementer i forslaget, hvis det bliver nødvendigt 

for at opnå de fornødne tilladelser. 

 

Forslaget har været opslået på hjemmesiden og i alle opgange siden d. 8. 

marts. Den 23. marts kl. 17 afholdtes et orienteringsmøde i samarbejde med 

Vestforbrænding. 42 medlemmer mødte op og diskuterede forslaget. I 

konsekvens heraf er ovennævnte forslag suppleret med en bøgehæk omkring 

standpladserne.  


