
Grønt Råd i Hørsholm  

 Hørsholm, den 1. september 2016 

 

Beslutninger fra Grønt Råds møde i 

Kulturhus Trommen (lokalet Caroline Mathilde) 

Onsdag d. 17. august 2016 kl. 19:45 – 21:30 

 

Deltagere: DN-Hørsholm v/ Peter Skat Nielsen 

Friluftsrådet v/ Boris Damsgaard 

Hørsholm Seniorråd v/ Einar Petersen 

Dansk Ornitologisk Forening v/ Kaj Erik Nielsen 

Dansk Botanisk Forening v/ Harald K. Hansen 

Hørsholm & Omegns Lystfiskerforening v/ Mogens Ipsen 

Hørsholm Sølaug v/ Kai Aaen Hansen   

 

Afbud: Hørsholm & Omegns Jagtforening v/ Flemming Eilsø 

Spejderbevægelsen v/ Jette Nielsen 

 

 

 

1) Referent.  

Mogens Ipsen. 

2) Godkendelse af referat (beslutninger) fra mødet 8. juni 2016. 

Der er ikke modtaget bemærkninger til referatet, som dermed er godkendt. 

3) Meddelelser fra formanden. 

Der er ikke særskilte meddelelser. 

4) Nye sager siden sidste møde. 

a. Vallerødgade 6A, 6B, 6C, Arealomlægning 

Hørsholm Kommune har 07.07.2016 til orientering fremsendt en arealoverførsel mellem 

matr.nr. 9a, 9ha og 9hb Vallerød By, Rungsted. (Dispensation fra minimumsgrundstørrelse 

på 1.000 m
2
). Ansøgningen har ikke været i været i nabohøring (anset for at være af 

underordnet betydning). 

Afgørelsen kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet indenfor 4 uger modtagelsen. 

Sagen er taget til efterretning. 

b. Immortellevej 8 

Hørsholm Kommune har 12.07.2016 sendt et forslag om opførelse af et orangeri i høring 

hos naboer og Grønt Råd.  

Frist: 14.08.2016 

Grønt Råd har ikke fremsendt bemærkninger. 

Sagen er taget til efterretning. 
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c. Immortellevej 12 

Hørsholm Kommune har 13.07.2016 sendt et forslag om ændring af en bygning (opførelse 

af 1. sal i høring hos naboer og Grønt Råd. Ejendommen er registeret i lokalplan 143, 

bevaring, under adressen Immortellevej 10. (Byplan 3 og Lokalplan 143).  

Frist: 11.08.2016. 

Ingen bemærkninger. Sagen er taget til efterretning. 

d. Puemoserenden 

Hørsholm Kommune har 21.07.2016 sendt en projektbeskrivelse til regulering af 

Puemoserenden i høring hos Grønt Råd.  

Frist: 19.08.2016. 

Den modtagne verbale beskrivelse er utilstrækkelig som grundlag for afgivelse af 

bemærkninger til forslaget. Formanden og næstformanden anmoder forvaltningen om 

yderligere materiale. 

e. Stenhavevej 4 

Hørsholm Kommune har 27.07.2016 sendt et forslag om opførelse af en carport højere end 

2,5 m i skel mod nabo. (Byggelovens § 22). 
[NB: Planmæssigt og naboretligt, er det ikke en god løsning at placere en carport som ansøgt.] 
Frist: 14.08.2016 

Sagen er taget til efterretning. 

5) Stade for ikke afsluttede sager m.v. 

f. Stien om Sjælsø 

Hørsholm Kommune har stillet sagen i bero, ”indtil der er klarhed over den fremtidige 

anvendelse af Sjælsmark Kaserne”.  

Sagen har været drøftet på dialogmødet den 30. juni 2015. 

De øvrige kommuner, Allerød og Rudersdal, har færdigt og under festlige former den 24. 

maj 2016 officielt indviet den del af stien, der forløber i deres kommuner. Der intet nyt for 

Hørsholms vedkommende.  

Det foreslås, at sagen henlægges (tages af dagsordenen), indtil kommunen måtte genoptage 

sagen. 

Sagen udgår indtil videre af dagsordenen og tages op på førstkommende dialogmøde, 

såfremt der ikke inden da er kommet nyt. 

g. Oprensning af de kommunale søer 

Fra Grønt Råds møde december 2015: 

På dialogmødet den 30. juni 2015 blev der givet en status. Herunder oplystes det, at der 

vil blive indkaldt til et møde i oktober, hvor der blandt andet skal laves en handleplan. 

Der er afholdt et møde den 26. oktober 2015 på Rådhuset, hvor Hørsholm Sølaug 

v/Jørgen Lissner samt formanden deltog. 

Til brug ved mødet den 26. oktober forelå en række rapporter, bl.a.: 

a) Biologiske forhold og miljøtilstand i syv småsøer og Blårenden. Fiskeøkologisk 

Laboratorium, februar 2013. 

b) Biologiske forhold og miljøtilstand i to søer ved Kokkedal Slot. Fiskeøkologisk 

Laboratorium, oktober 2014, rev. Slutrapport. 
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c) Kokkedal Slot. Vurdering af belastningsårsagen til Slotssø Syd og Slotssø Nord. 

Enviclean, u. dato 

d) Biologiske forhold og miljøtilstand i otte søer i Hørsholm Kommune. Fiskeøkologisk 

Laboratorium, august 2015. 

På mødet fremlagde kommunen et forslag til handleplan, som blev gennemgået og 

suppleret.  

Der arbejdes stadig på færdiggørelse af rapporter ifm de nu foreliggende oplysninger, 

og det aftaltes derfor, at der holdes et nyt møde i november, bl.a. om Vallerød Mose, de 

tre damme langs Usserød Å, Faunaundersøgelse for Kokkedal Slotssø Nord, 

Kildesporing for de otte søer, udløbsundersøgelse for Uldsøen. 

På mødet oplyste kommunen også, at en statusopgørelse pr. 20.4.2015 over det på 

mødet i januar aftalte, var ment som erstatning for et egentligt mødereferat. 

Der blev ikke indkaldt til et møde i november, som anført ovenfor.  

Der har derefter, den 25. april 2016 været afholdt møde med følgende dagsorden: 

1) Kort gennemgang af hvor er vi nu. 2) Kort gennemgang af de sidste 2 fremsendte 

rapporter. 3) Forslag til biologiske tiltag, vi finder rimelige at iværksætte denne sommer, 

selvom der måske også skal ske afskæring eller indgreb af teknisk art. 4) Strategiplan for 

alle søerne. 5) Forslag; salinitets målinger og 6) Søfolder. 7) Evt. 8) Næste møde 
Der er endnu ikke udsendt referat fra mødet. 

Hørsholm Sølaug (HS) har herefter 20. juni 2016 spurgt til referat fra mødet samt forespurgt 

om status for en af de modtagne rapporter, som man gerne vil orientere medlemmerne om, 

eventuelt om HS må anbringe den på sin hjemmeside. Henvendelsen er p.t. ubesvaret. 

Sagen har ringe fremdrift. 

Det aftaltes, at Hørsholm Sølaug rykker for nyt i sagen. 

h. Vådeng ved Usserød Å 

Fra Grønt Råds dagorden siden 10. juni 2015: 

"Kommunalbestyrelsen har 23. marts 2015 godkendt projektet - i den overfor Grønt Råd 

i januar 2015 fremlagte form. ("klimaansøgning 01-02-2015")  

Grønt Råd, som følger sagen med stor interesse, afventer det færdige projekt." 

 

Hørsholm Kommune, Team Miljø, har den 18. og 28. april 2016 meddelt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 og åbeskyttelseslinjen for Usserød Å på baggrund af en 

ansøgning af 18.12.2014 fra kommunens Center for Teknik suppleret med udbudsbreve og 

arbejdsbeskrivelser af 22.3.2016 og 13.04.2016 fra bl.a. firmaet Enviclean samt 

oversigtsplaner af 22.03.2016.  

En gennemgang af det omfattende materiale, viste, at væsentlige forhold med relation til 

fredningen ikke ses at være behandlet eller tydeliggjort.  

DN har derfor den 18. maj anmodet Hørsholm Kommune om snarest at få tilsendt 

kommunens henvendelse(r) til Fredningsnævnet i relation til fredningens bestemmelser. 

Kommunen har herefter fremsendt et notat af 25. maj 2015 til DN med kopi Grønt Råd. 

Det umiddelbare indtryk er herefter, at kommunen ikke har rettet henvendelse til 

Fredningsnævnet i de knap 1½ år, der er gået siden modtagelsen af ansøgningen. 

En del af arbejdet er påbegyndt ifm omlægning af stien. Selve projektet og tidsplanen er 

ikke Grønt Råd bekendt.  

Formanden redegjorde på Grønt Råds møde den 8. juni 2016 for sagsforløbet og nævnede 

herunder, at det samarbejde omkring projektet mellem kommunen og tilstødende 

grundejerforeninger samt interesseorganisationer tilsyneladende ikke har fundet sted. DN 
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har skrevet til kommunen med en række spørgsmål, herunder hvorfor kommunen 

tilsyneladende ikke har fremsendt en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet til 

arbejdets udførelse. 

Som aftalt på mødet den 8. juni har Grønt Råd skrevet til kommunen (direktøren for Teknik, 

Arbejdsmarked, Social og Sundhed) med kopi til formanden for MPU og anmodet om et 

snarligt møde. Dette møde blev afholdt den 30. juni 2016.  

På mødet blev der tilsyneladende ikke fra kommunens side vist forståelse for den manglende 

inddragelse af interesseorganisationer herunder Grønt Råd, uagtet at undladelsen var i 

modstrid med det overfor kommunalbestyrelsen lovede og af denne besluttede. 

Der er ikke udsendt referat fra mødet, og Grønt Råd har intet hørt eller modtaget siden dets 

afholdelse. 

Der er stor forundring over den valgte løsning af sikringen af Mortenstrupvej i form af en 

autoværnslignende kant bestående af en fritstående lodret spunsvæg, ligesom det 

forekommer uforståeligt, at der arbejdes med forskellige overløbskoter.  

Der er stor utilfredshed med kommunens behandling af denne sag, og der er enighed om, at 

sagen bliver taget op over for kommunen. 

i. Kokkedalfredningen (sag FS 026-2014, forslag om omfordeling af arealer) 

 På Grønt Råds møde 10.08.2015, orienteredes om: 

"Med henblik på en fælles udtalelse til Fredningsnævnet har kommunen og DN har siden 

nytår afholdt møder om muligheden for at imødekomme kommunens ønsker uden en 

ophævelse af eksisterende fredning og dels, at forbedre de landskabelige og naturmæssige 

forhold samlet set.  

Hørsholm Kommune har herefter den 29. juni oplyst, at den nu vil afvente 

Fredningsnævnets afgørelse i sagen om den allerede rejste fredningssag. 

- Der er imidlertid enighed kommunen og DN imellem, at der uanset udfaldet af 

fredningsnævnets afgørelse er grundlag for videre drøftelser med henblik på at sikre en 

god løsning." 

Efterfølgende har DN den 28. august 2015 – som aftalt med kommunen – fremsendt sine 

bemærkninger til Fredningsnævnet. Grønt Råds medlemmer har modtaget disse 

bemærkninger til orientering. 

Fredningsnævnet har herefter, den 4. maj 2016, ved flertalsafgørelse - med dissens fra 

Fredningsnævnets formand – taget det fremsendte fredningsforslag til følge [dvs. 

"godkendt"]. 

Fredningsnævnets afgørelse er den 23. maj 2016 af Danmarks Naturfredningsforening 

påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningsnævnets afgørelse og klagen til Natur- og 

Miljøklagenævnet er udleveret til Grønt Råds medlemmer. 

Vi afventer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. 

Der er Intet nyt. 

j. Stutteri Stasevang.  

Kommunen har den 19. juni 2015 meddelt landzonetilladelse til en tilbygning til ridehallen 

samt en staklade/varmecentralbygning. Afgørelsen er af DN 15. juli 2015 påklaget til Natur- 

og Miljøklagenævnet. 

Natur- og Miljøklagenævnet foretog besigtigelse af området den 22. juni 2016, hvortil 

ejeren, Hørsholm Kommune og DN var inviteret og havde lejlighed til en kort fremlæggelse 

af synspunkter. 
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Natur- og Miljøklagenævnet har herefter ved flertalsafgørelse den 30. juni 2016 stadfæstet 

Hørsholm Kommunes [seneste] tilladelse af 19. juni 2015. 

Sagen, som går tilbage til 2001, er hermed endeligt afsluttet. 

Taget til efterretning. 

k. Adgangsforhold for offentligheden til stejlepladsen ved Rungsted Strandvej syd for 

Rungsted Havn. 

Hørsholm Kommune har besluttet at ville afholde åstedsforretning mhp. ekspropriation til en 

offentlig sti fra Rungsted Strandvej til den gamle anløbsbro. 

Der afholdtes herefter åstedsforretning med efterfølgende forligsforretning onsdag den 24. 

januar 2016, kl. 12-13.  

Åstedsforretningen er et led i lovgivningens procedure for ekspropriationens gennemførelse. 

Grønt Råds formand var til stede ved åstedsforretningen.  

Sagen følger nu den efter lovgivningen fastlagte procedure. 

Af grunde, som ikke er Grønt Råd bekendt, har sagen – og navnlig bemærkninger fra ejeren 

– været forsinket, og der har derfor endnu ikke været nogen politisk behandling af det - ved 

og efter - åstedsforretningen fremkomne. 

Der er intet nyt. 

l. Forslag til lokalplan 160, Hørsholm idrætspark 

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at kunne opføre en ny bygning (skøjtehal 

til træning) på en del af parkeringspladsen, som p.t. er offentligt vejareal. Herved nedlægges 

127 parkeringspladser, og etablering af nye parkeringspladser behandles. 

Lokalplanområdet omfatter boldbanerne og "cirkuspladsen", som er omfattet af 

Kokkedalfredningen af 21.12.1977 (med eventuelle senere dispensationer) samt den 

nuværende idrætspark + Stadion Alle + enkelte områder øst for denne.  

Når lokalplan 160 er vedtaget og dette er offentligt bekendtgjort ophæves de partielle 

byplanvedtægter nr. 6; nr. 6, tillæg 2; og nr. 22 for så vidt angår lokalplanens område. 

Høringsfristen udløb 22.03.2016.  

Grønt Råd har ikke fremsendt bemærkninger til forslaget. 

Grønt Råds medlemmer har modtaget kopi af DN bemærkninger til lokalplanforslaget og er 

af formanden orienteret om baggrunden herfor. 

Forslaget blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2016, og sagen er 

hermed afsluttet. 

Taget til efterretning. 

m. Udledningstilladelse af 04.02.2016 til Vallerød Mose af separat tag- og overfladevand 

fra området omkring Opnæsgård og 40 omliggende ejendomme. 

Tilladelsen er baseret ansøgning af 28.10.2015 fra Hørsholm Vand og omfatter udledning af 

tag- og overfladevand, fra det område, som er omfattet af tillæg 2 til Hørsholm Kommunes 

spildevandsplan 2012-2016 vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. november 2015.  

De forventede vandmængder og koncentrationer af BOD, COD, fosfor og kvælstof i udløbet 

angives i tilladelsen; det er dog ikke klart angivet i hvilket omfang de angive data hidrører 

fra ansøgningen eller kommunens vurdering af det ansøgte.  

Tilladelsen indeholder vilkår om: 

1. Anlæggets udførelse. (”skal udføres som anført i ansøgningen”). 

2. Ingen erosion eller aflejringer ifm udledningen i Vallerød Mose. 
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3. Udtagning af vandprøver ved udløbet til og afløbet fra Vallerød Mose.  

4. Program for tidsproportionale prøver og analyser for: Suspenderet stof (SS), BOD, COD, 

Tot-P, Ortho-P og Tot-N frem til december 2018. Kontrol derefter fastsættes af kommunen. 

5. Fremsendelse af analyseresultater. 

6. Kontrol af sandfang og olieudskiller mindst 1 gang om året. Krav om journal.  

Vilkårene indeholder ikke kravværdier for analyseresultaterne.  

Hørsholm Kommune vurderer:  

 At den forøgede tilledning ikke vil medføre en væsentlig forringelse af 

miljøtilstanden i Vallerød Mose.  
 At tilladelsen ikke vil være til hinder for opfyldelse af målsætningen for Usserød Å. 

 At den tilladte separering vil nedsætte belastningen af Alsmosen, og at dette vil 

betyde en forbedring af miljøtilstanden i Alsmosen. 

Udledningstilladelsen vedrører kun selve udledningen og ikke finansieringen af de 

nødvendige anlæg (såvel offentlige som private) som henhører under spildevandsplanens og 

betalingsvedtægtens bestemmelser. Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 

inden 4 uger fra offentliggørelsen, og dermed udløber klagefristen den 3. marts 2016. 

Grønt Råd mener, at bl.a. vurderingen ikke er fyldestgørende, ligesom Grønt Råd undrer sig 

over, at der ikke angivet nogen krav til udledningen.  

DN har den 2. marts 2016 fremsendt klage over den meddelte udledningstilladelse til Natur- 

og Miljøklagenævnet. 

Natur- og Miljøklagenævnet har 11. juli 2016 afvist at realitetsbehandle klagen, idet det kun 

er landsdækkende foreninger og organisationer, som er klageberettigede. (Klagen skulle 

være fremsendt af DN's hovedkontor og ikke fra DN Hørsholm). –Afgørelsen vedhæftes til 

orientering. 

Hørsholm Kommune afgørelse af 4. februar 2016 står (derfor) uændret magt. 

Sagen er hermed afsluttet. 

Taget til efterretning. Der er enighed om at tage emnet op på førstkommende dialogmøde. 

n. Overdamsvej 13. Høring vedr. ansøgning om et fåreshelter [læskur] på 48 m2, samt 

opsætning af 48 m2 solceller på taget af fåreshelteret. 

Den ansøgte bygning ønskes placeret ca. 70 m fra ejendommens bebyggelsesarealer. 

Ejendommen er på i alt 2,96 ha, hvoraf ca. 2,4 ha er marker.  

Ejendommen omfatter matriklerne 145b Usserød By, Hørsholm (17.127 m
2
) samt matr.nr. 

5e (10.850 m
2
) og 5q (1.568 m

2
) begge Usserød By, Blovstrød. 

Grønt Råd har 19. februar 2016 fremsendt svar i forbindelse med høringen. 

Der er intet nyt. 

o. Lokalplan 154. Hovedgaden 31. Ansøgning om dispensation fra skiltebestemmelserne 

(Netto). 

Grønt Råd har modtaget kommunens høringsmateriale af 20. april 2016 ifm en ansøgt 

dispensation fra skiltebestemmelserne i lokalplan 154, § 10. 

Grønt Råd har den 2. maj 2016 meddelt kommunen, at man ikke kan anbefale den ansøgte 

dispensation. 

Der er intet nyt. 
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p. Forslag til Lokalplan 157 "for Golfbane ved Lerbækgård – Damgård" [støjvold] med 

tilhørende miljørapport. 

Offentlig høring. 

Kommunalbestyrelsen vedtog 30. maj 2016 at fremlægge forslag til lokalplan 157 i offentlig 

høring i perioden 1. juni 2016 til 24. august 2016. 

Forslaget vedrører hovedsagelig ønsket om opførelse af støjvolde over en strækning af ca. 

1,5 km nord for Isterødvejen og dels på en 0,5 km lang strækning syd for vejen, samt - med 

henblik på støjafskærmning og af sikkerhedsmæssige årsager – etablering af støjvold 

mellem den eksisterende driving range og Grønnegade.  

Lokalplanforslag 157 er først den 23. juni 2016 blevet offentliggjort på kommunens 

hjemmeside under "lokalplaner i høring" og er nu i høring indtil den 1. september 2016. 

Arbejdsgruppen, Einar Petersen og formanden, orienterer kort om arbejdet. 

Taget til efterretning. Der er enighed om, at arbejdsgruppen udarbejder bemærkninger til 

sagen. 

q. Forslag til Tillæg 3 til Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2012-2016, 

kloakseparering i oplandet til Blårenden. 

Offentlig høring. 

Kommunalbestyrelsen vedtog 30. maj 2016 at fremlægge forslag til tillæg 3 til 

spildevandsplanen i offentlig høring i perioden 1. juni 2016 til 24. august 2016.  

Grønt Råd har tidligere modtaget et udkast til tillæg 3 til spildevandsplanen og 14. marts 

2016 fremsendt bemærkninger til udkastet, og møde herom blev afholdt den 14. april 2016. 

Det nu vedtagne forslag til offentliggørelse er ikke tilgået Grønt Råd, men kan nedtages fra 

kommunens hjemmeside. 

Der er tale om et projekt til 130 MKr., hvor det blandt andet er frivilligt, om man vil tilslutte 

sig. Kun 1/3 ventes at ville gøre dette. Der mangler en grundig beregning af virkningerne.  

Arbejdsgruppen, Kai Aaen Hansen, Mogens Ipsen og formanden orienterer kort om 

arbejdet. 

Taget til efterretning. Udarbejdelsen af bemærkninger fortsættes. 

 

6) Eventuelt. 

Intet. 

 

7)  Næste møde:   Onsdag den 12. oktober 2016. 

Onsdag den 30. november 2016. 

 


