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Landzonetilladelse til ombygning og opførelse af tilbygning til spi-
sesal på ca. 174 m² og etablering af ca. 75 m² tagetage indrettet til 
elevværelser på en del af eksisterende bygning.  
 
Gade/vej  Sømærket 2 
Matr.nr.  7b Slutterup, Blovstrød 
Ejendoms nr. 50859 
Tilhørende  Sportsefterskolen Sjælsølund 
 
Afgørelse 
Hørsholm kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 
35, stk. 1, til at opføre en tilbygning til spisesal og ombygning af tagetage 
som ansøgt, på følgende betingelser: 
 

 At tilbygningen og tagetagen udføres som ansøgt 
 At taget udføres med mat tagdækning i mørk grå eller sort farve 
 At eksisterende afskærmende beplantning ift. indblik fra 

Sjælsmarkvej, bevares  
 
Ansøgningen 
Team Byg har den 19-06-2017 modtaget ansøgning om landzonetilladelse 
til en om- og tilbygning af hovedbygningen, som vist på vedlagte teg-
ningsmateriale. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det er vores vurdering at tilbygningen og tagkonstruktionen ikke eller kun 
begrænset opfang vil være synlige set fra omgivelserne. Bygningen er pla-
ceret centralt på ejendommen og afskærmes i høj grad af træer og anden 
eksisterende beplantning.  
Bygningerne opføres med udvendige sider i mørke farver og vil dermed 
visuelt fremstå afdæmpet i landskabet.  
Det er samlet set vores vurdering at de ny bygninger ikke vil medvirke til 
en forringelse af de landskabelige forhold i området og at behovet for byg-
ningerne er tilstede.  
Skolen oplever en stigende søgning og det er vores opfattelse at planlo-
vens bestemmelser ikke er til hinder for en tilpasset udvikling af skolens 
bygninger og aktiviteter. 
Bygningen understøtter skolens vækst og spisesalens tilpasses brugernes 
behov. Tilbygningens udformning og placering tilpasser sig landskabet på 
en måde, der kun i mindre omfang vil påvirke omgivelserne. 
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Skovbyggelinje 
Bygningen indenfor skovbyggelinje. I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 
17, stk. 5 gælder lovens forbud mod at placere bebyggelse og lignende 
ikke for bebyggelse, hvortil der er meddelt tilladelse efter planlovens § 35. 
Det ansøgte kræver derfor ikke dispensation fra skovbyggelinjen. 
 
Naboorientering 
Projektet har været i naboorientering, herunder sendt til Grønt Råd,  i 
perioden 13-09-2017 til 27- 09 -2017 . Der er ikke kommet indsigelser eller 
bemærkninger i den forbindelse. 
 
Udnyttelse af tilladelsen 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og der er udstedt 
byggetilladelse. Klagefristen regnes 4 uger fra datoen fra tilladelsen er 
offentliggjort eller underretning om afgørelsen er modtaget. 
Landzonetilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 28-11-
2017. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 

 
 
 
 

 
 
 

  
Jørn Uldall 
Byggesagsbehandler 

 

Bilag: Ansøgning og tegninger 
 
Kopi til: 
Grønt Råd i Hørsholm  
Dansk Botanisk Forening <harald.k.hansen@gmail.com>; Dansk ornitolo-
gisk forening <vi-ka@live.dk>; DN-Hørsholm <hoersholm@dn.dk>; DN-
Hørsholm substitut <BoMadsen@c.dk>; Friluftsrådet <bo-
ris@damsgaard.biz>; Horsholm Solaug Substitut <jorgen@lissner.net>; 
Hørsholm og Omegns Jagtforening <eilsoe@c.dk>; Hørsholm og Omegns 
Jagtforening substitut <thommy.hoe@outlook.dk>; Hørsholm og omegns 
Lystfiskerforening <mogensipsen@gmail.com>; Hørsholm Seniorråd <ei-
nar-petersen@hotmail.com>; Hørsholm Sølaug <kah@it.dk>; Spejderbe-
vægelsen <jette24b@mail.dk> 
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Klagevejledning 
Du kan klage over denne afgørelse. Det kan ligeledes enhver med retlig 
interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og forenin-
ger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller vareta-
gelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.  
 
Du klager til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.  
Klagen sendes gennem Klageportalen i partshøring til Hørsholm Kommune. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-
len. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 1800, hvis du er en virk-
somhed eller organisation og kr. 900, hvis du er en borger. Klagegebyret 
opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk 
overførsel til Planklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller 
delvist medhold i din klage. 
 
 Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du øn-
sker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-
det anmodning til Hørsholm kommune. Kommunen videresender herefter 
anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
Klage over afgørelsen sker efter reglerne i planlovens § 58 jf. § 60. Der gø-
res opmærksom på, at rettidig klage har opsættende virkning, med mindre 
Planklagenævnet bestemmer andet.  
Klagen bliver afgjort af Planklagenævnet. Nævnets afgørelse kan ikke på-
klages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til 
afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er 
meddelt jf. planlovens § 62, stk. 1. 
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Hørsholm Kommune 
Center for Teknik 
Team Byg 
Ådalsparkvej 2 
2970 Hørsholm 
Att.: Jørn Uldall 
JUH@horsholm.dk 
 
Vedrørende: Landzonetilladelse 
Dato: 16. juni 2017  
Sag: SES, Sportsefterskolen Sjælsølund 
Adresse: Sømærket 3 
Matr. nr.: 7b - Slutterup, Blovstrød 
 
 
På vegne af Sportsefterskolen Sjælsølund ansøges hermed om landzone tilladelse til udbygning af 
spisesalen med ca. 110 m2. 
 
Grundet de seneste års stigning i elevtallet fra 95 – 150 i perioden fra 2012 – 2013 kan efterskolens 
spisesal ikke rumme alle elever på én gang. Det udfordrer skolens hverdag, at der skal spises i flere 
hold, samt at det ikke er optimalt for skolens sociale liv og sammenhængskraft. 
 
Der er ikke andre lokaler på skolen der kan ombygges og indrettes til spisesal, da alle skolens 
faciliteter pt. er i brug. 
 
I forbindelse med udbygning af spisesalen, ønskes hele hovedhuset renoveret bl.a. i form af nyt tag 
og tagkonstruktion. I forbindelse med tagarbejderne indrettes der flere elevværelser, da skolen 
ligeledes er udfordret i forhold til at kunne skaffe elevværelser nok i forhold til den store søgning. 
 
I forhold til etablering af nye elevværelser er der også her undersøgt mulighederne for ombygning af 
eksisterende bygningsmasse, men der er ikke fundet egnede lokaler, da alt pt. er i brug. Det er 
samtidigt også mere optimalt for den daglige og natlige brug af skolen, at elevværelser er samlet på 
1. salen af hovedhuset, så nattevagten bedre kan holde øje med alle på en gang. 
 
På vegne af bygherre, håber vi på en positiv behandling af sagen. 
 

 
Med venlig hilsen 
Ane Ebbeskov, arkitekt maa 
 
Bilag: Skitseforslag, 2016.12.16 
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SKITSEFORSLAG

Sportsefterskolen Sjælsølund (SES) ønsker at om- og tilbyg-
ge primært for at udbygge spisesalen, så der bliver plads til alle 
spisende elever på samme tid, men også for at skabe bedre forhold 
for administationen. 

Nærværende forslag udbygger spisesalen mod syd med et stort 
panoramavindue med udsigt over søen. Den nye del af spisesalen 
etableres som et dobbelhøjtrum der kan aflukkes og bruges som en 
ny aktivitetssal for skolen.

Køkkenet udvides med kølerum og åbnes mere op mod spisesalen, 
så der bliver mere interageren mellem køkkenet og elevernes aktiv-
iteter.

Der etableres en helt ny tagetage med 9 nye 2-3 mands elevværels-
er, samt ekstra bad og toilet.

Eksisterende terrasse udbygges og afsluttes med en stor sid-
detrappe, der kan fungere som tribune for de mange aktiviteter som 
eleverne laver på området mod søen. Terrassen sammenbygges 
bådebroen og der etableres plads til udekøkken.

På denne måde bliver bygningens gamle hovedhus, skolens 
“hjerte” opdateret til at kunne rumme skolens mange elever og nye 
aktiviter som madevents for lokalsamfundet, sommercamps, jule-
markeder, etc.
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