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Landzonetilladelse til anlæg af kampvognsstilling og løbe/ 
sundhedsbane på Sjælsmark militære øvelsesterræn   
 

Gade/vej Sjælsmark  Øvelsesterræn 
Matr.nr. 17f, Sjælsmark By, Blovstrød 
SFE ejd.nr.          9153573 (GST.DK) 
Tilhørende Forsvaret 
  
  

Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler herved landzonetilladelse jf. planlovens § 
35, stk. 1, til anlæg af kampvognsstilling og løbe/sundhedsbane på Sjæls-
mark militære øvelsesterræn, som beskrevet i vedlagte ansøgningsmateri-
ale og tegninger. 
Tilladelsen er betinget af  

 at der kun anvendes ren jord (kategori 1) til projektet. Tilkørt jord 
skal overholde regler og krav i jordflytningsbekendtgørelsen nr. 
1452 af 07.12.2015, dog kan 50% reglen ikke finde anvendelse på 
projektet 

 at muldlaget under de projekterede jordpåfyldninger afrømmes in-
den påfyldning og udlægges som øverste lag 830-50 cm.)på små-
højene 

 at terrænet tilbageføres til nuværende koter, såfremt forsvarets 
anvendelse af øvelsesområdet ophører  

 
Ansøgningen  
Hørsholm kommune har modtaget ansøgning af 13. oktober 2017 fra DJ 
Miljø & Geoteknik P/S om tilladelse til etablering af kampvognsstilling og 
sundhedsbane på det militære øvelsesterræn umiddelbart vest for sjæl-
smak Kaserne. Projektet omfatter etablering af en jordhøj med en højde 
på ca. 3,5 m til brug som kampvognsstilling. Desuden etableres en række 
småhøje i forbindelse med en ”sundhedsbane”. 
Det fremgår af ansøgningen at der ikke skydes med skarpt, men at øvel-
sesskydningen sker ved brug af laser lys.  
 
Kommuneplanen 
Det pågældende område er omfattet af kommuneplanens retningslinje 
for beskyttelsesområder. Her gælder bl.a. følgende: 
2.1.3 
Inden for beskyttelsesområderne må der som hovedregel ikke planlægges 
eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt 
nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug, eller inddrages arealer til 
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byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Området er ikke omfattet af lovens § 3 om beskyttede naturtyper.  
 
Fredning 
Fredningen for området træder først i kraft, når forsvaret brug af area-
lerne ophører. Forsvaret både anvender og ejer arealet. Arealanvendel-
sen strider ikke med den ifm. fredningen udarbejdede plejeplan,  kortbi-
lag 3 og 4. 
 
Begrundelse  
I henhold til planlovens §35 må der ikke uden   
Det er vores vurdering at den projekterede jordhøj/kampvognsstilling med 
en højde på ca. 3,5 m og sundhedsbanens gruppe af småhøje i en højde på 
mellem ca. 2-4 m, kun i meget begrænset omfang vil medvirke til en forrin-
gelse af de landskabelige forhold.  
Det har også været lagt til grund at projektet opfylder et behov i forbin-
delse med forsvarets brug af arealerne som øvelsesområde. Med den ind-
føjede betingelse om fjernelse efter forsvarets ophør af brugen som øvel-
sesterræn, vil arealet til sin tid fremstå som tilsigtet i fredningen.     
  
Naboorientering 
Ansøgningen har jf. planloven §35, stk. 4, været i høring i perioden 20. dec. 
2017 til 16. jan. 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger til sagen i an-
ledning af høringen.  
 
Offentliggørelse 
Tilladelse og bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside mandag den 
22. januar 2017 
 
Link til hjemmesiden http://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoe-
relser 
 
 
Venlig hilsen 

 
 
Kopi af dette brev til  
Grønt Råd 

  
Jørn Uldall 
Byggesagsbehandler 
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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 <boris@dams-
gaard.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 Lystfiskerfor-
ening <mogensipsen@gmail.com>; Hørsholm Seniorråd <einar-peter-
sen@hotmail.com>; Hørsholm Sølaug <kah@it.dk>; Spejderbevægelsen 
<jette24b@mail.dk>; Susanne Koch SKC@horsholm.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 
foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.  
 
Du klager 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. ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hørsholm Kommune. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 1800, hvis du er 
en virksomhed 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 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet 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 
gøres opmærksom på, at rettidig klage har opsættende virkning, 
medmindre  Planklagenævnet  bestemmer andet. 
 
Hørsholm Kommune skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som 
udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb give 
meddelelse herom via Klageportalen. 
 
Klagen bliver afgjort af Planklagenævnet. Nævnets afgørelse kan ikke 
påklages 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. 
 
  
  
      
  


