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Borgmester ønsker mere dialog om ny asfaltvirksomhed i Farremosen  
Med det nye erhvervsareal, som ligger i Farremosen, får Allerød over 400 nye 
arbejdspladser til kommunen. Én af de nye virksomheder er Pankas A/S, som skal etablere 
et nyt asfaltværk i Farremosen.  
 
”Vi har haft en god dialog med de kommende virksomheder i Farremosen og har for nylig 
afholdt et velkomstmøde. I det hele taget ønsker Allerød Kommune en tæt dialog med 
erhvervslivet, da arbejdspladser er én af de bærende vækstfaktorer for vores kommune”, 
siger borgmester Jørgen Johansen.   
 
Farremosen er udlagt af staten som et erhvervsareal i Fingerplanen til virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionsvirksomheder. Allerød  
Fingerplanen er et statsligt landsplandirektiv, som kommunerne skal overholde i 

kommune- og lokalplanlægningen.  

Det betyder, at kommunen har pligt til at udarbejde lokalplaner i overensstemmelse med 
Fingerplanen og Kommuneplanen. Arealet, som Pankas kommer til at ligge på, er solgt til 
virksomheden af en privat grundejer. 
 
”Som kommune skal vi sikre, at virksomheden lever op til lokalplanen, og til de forskellige 
myndighedskrav. Det kommende asfaltværk bliver miljøreguleret i forbindelse med 
ansøgning om – og udstedelse af – den lovpligtige miljøgodkendelse”, fortsætter Jørgen 
Johansen. 
 
Der gennemføres en grundig og detaljeret gennemgang af alle de miljøforhold, der er 
knyttet til virksomhedens indretning og drift, herunder støj, støv, lugt, spildevand og 
regnvand, trafik, opbevaring og håndtering af råvarer og affald mm. 
 
Kommunens miljøgodkendelse vil basere sig på et omfattende sæt af krav, der er udviklet 
af staten i samarbejde med asfaltbranchen. Her er alle miljøforhold knyttet til 
asfaltproduktion analyseret, og der er formuleret krav, som pålægger virksomhederne at 
anvende den ”bedst tilgængelige teknologi” i forhold til beskyttelse af miljøet.  
 
”Når man driver den type virksomhed som Pankas gør, giver det god mening, at man 
kommunikerer om den kommende produktion og dens miljøpåvirkning”, forklarer Jørgen 
Johansen og fortsætter: 
 
”Derfor har jeg taget kontakt til Pankas, som i øvrigt er meget imødekomne for dialog, og 
talt med dem om at afholde et informationsmøde, hvor alle interesserede kan komme og 
stille spørgsmål. Derudover er alle borgere som altid velkomne til at tage kontakt til 
kommunen med spørgsmål”, slutter Jørgen Johansen. 
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