
Grønt Råd i Hørsholm  

 Hørsholm, den 24. juni 2017 
 

 

Beslutninger fra Grønt Råds møde i 

Kulturhus Trommen (lokalet Caroline Mathilde) 

Onsdag d. 14. juni 2017 kl. 19:30 – 20:45. 

 
Deltagere: DN-Hørsholm v/ Peter Skat Nielsen 

Friluftsrådet v/ Boris Damsgaard 
Hørsholm Seniorråd v/ Einar Petersen 
Hørsholm og Omegns Jagtforening v/ Flemming Eilsø 
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: Spejderbevægelsen v/ Jette Nielsen 
 
 
 

1) Referent.  

Mogens Ipsen. 

2) Godkendelse af referat (beslutninger) fra mødet 19. april 2017. 

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

3) Meddelelser fra formanden. 

I. Regulativ for Usserød Å.  
Hørsholm Kommune har sammen med Rudersdal og Fredensborg kommuner sendt et 
revideret forslag til regulativ i offentlig høring fra 1. juni – 24. juli 2017. 
Forsalget kan nedtages fra  http://www.horsholm.dk/media/1837/forslag-regulativ-for-
usseroed-aa-april-17-pdf.pdf  (NB stor fil, ca. 31 MB) 
De nærmere forhold ifm høringen fremgår af kommunens hjemmeside (se høringer). 
Det reviderede forslag til regulativ er lavet efter vandløbsloven og er i øvrigt ikke sendt til 
Grønt Råd. 
Beslutning: Taget til efterretning. 

4) Nye sager siden sidste møde. 

a. Trænings skibakke ved Sportsefterskolen Sjælsølund, Sømærket 2.  
Ejeren af ejendommen har søgt om tilladelse til at etablere en skibakke i form af en jordhøj 
med en største højde på ca. 10 m og en udstrækning på ca. 1000 m². Skibakken skal anvendes 
i forbindelse undervisning på efterskolens skilinje (basic ski instructor-uddannelse). Det er 
oplyst at skibakken, på trods af den begrænsede længde, vil egne sig til træning af freestyle 
skiløb og undervisningsøvelser for de kommende skiinstruktører. Frist: 31. maj 2017. 
Grønt Råd har ikke fremsendt bemærkninger, da der var (for) divergerende opfattelser af 
sagen. 
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DN og Friluftsrådet har den 30. og 31. maj 2017 fremsendt anbefaling om henholdsvis 
afslag/anbefaling af det ansøgte. 
Beslutning: Taget til efterretning. 
 

b. Høring vedr. ophævelse af dele af Partiel Byplanvedtægt nr. 2 for arealerne matr. nr. 
1a og 5d samt udskilt offentlig vej 7000d, Smidstrup By, Rungsted. 
Hørsholm Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af ovennævnte matrikel med 
ønske om tilbageførsel af arealer udlagt til byzone i Partiel Byplanvedtægt nr. 2 til landzone. 
Frist: 13. juli 2017. 
Beslutning: Der var enighed om at lade Danmarks Naturfredningsforening overtage 
besvarelsen af sagen. 
 

c. Høring i anledning af en ansøgning om opførelse af et nyt enfamiliehus, Stumpedyssevej 
23, beliggende i landzone og indenfor beskyttelseslinje omkring fortidsminde i 
Hørsholm Kommune.  
Ansøgningen vedrører opførelse af et nyt enfamiliehus på ca. 170 m² til erstatning for det 
eksisterende hus på 103m², der ønskes nedrevet. Godkendelse af det ansøgte forudsætter 
landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18, der foreskriver en 
beskyttelseszone på 100 m omkring synlige fortidsminder, målt fra fortidsmindets rand. 
Frist: 9. juni 2017. 
Besvarelse af sagen er fremsendt 8. juni 2017.  
Beslutning: Taget til efterretning. 
 

d. Høring i anledning af projekt om opførelse af rækkehuse indenfor 
fortidsmindebeskyttelseszone omkring rundhøjene Peersbakke og Gunnars Høj på 
Louis Petersensvej 11. 
Hørsholm Kommune har modtaget ansøgning af 3. april 2017 fra Dansk Projekt Invest om 
opførelse af en rækkehusbebyggelse i 1 og 2 etager. Rækkehusbebyggelsen skal erstatte de 
nuværende bygninger, der nedrives (Plejehjemmet Hannebjerg). Frist: 1. juni 2017. 

Hørsholm Kommune har den 6. juni 2017 givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 
18. 

Beslutning: Taget til efterretning. 

 
e. Rungsted Strandvej 88 - godkendelse af badebro. 

Godkendelsen er sendt til orientering for Grønt Råd, som ikke har haft sagen i høring. 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har derimod haft sagen i høring. 
Det væsentlige i denne sag er, at der er fri passage langs stranden. 
Beslutning: Taget til efterretning. 

5) Stade for ikke afsluttede sager m.v. 

a. Oprensning af de kommunale søer 

Kommunalbestyrelsen ønskede i 2013 at styrke indsatsen for en bedre vandkvalitet i kommunens 
søer og vedtog derfor i budget 2014-17 at afsætte 1 mio. kr. i budgettet hvert år til oprensning af 
kommunens søer. Formålet var (og er), at der skal opnås en god økologisk tilstand i kommunens 
søer. 

Siden Grønt Råds møde i august har kommunalbestyrelsen 29.08.2016 besluttet at frigive 900.000 
kr. af det afsatte rådighedsbeløb. 

I sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen er anført: 
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"Administrationen har afholdt møder med følgegruppen, som består af medlemmer fra Hørsholm 
Sølaug og Danmarks Naturfredningsforening. 

Et antal rapporter giver et godt overblik over søerne i bymidten både biologisk og 
spildevandsteknisk. 
Det er diskuteret hvilke tiltag og prioriteter, der skal iværksættes i år samtidig med at der laves 
en strategiplan for hver enkelt sø. 

Der iværksættes to slags restaureringstiltag: 

- Fjerne grøde i søerne, hvorved der fjernes de næringsstoffer som bindes til 
vandplanterne 

- Regulere på fredfiskebestanden (ikke rovfisk), hvorved den nuværende økologiske 
ubalance i søerne forbedres. 

I afrapporteringen fremgår det, at søerne i bymidten påvirkes meget af den vejsalt, der bruges i 
glatførebekæmpelsen. For at kunne løse og udrede problemet ønskes der opsat målestationer i 
søerne, som kontinuerligt måler salt og temperatur og opholdstid i søsystemerne. Målingerne 
kan bl.a. bruges til at beregne en omtrentlig opholdstid i søerne. 
Opholdstiden er af afgørende betydning i forbindelse med meddelelsen af udledningstilladelser 
bl.a. i forbindelse med separering af oplandet til Blårenden. 
Målingerne vil også kunne bruges i forbindelse med dialog med grundejere og vejmyndighed 
om glatførebekæmpelse. 
Det ønskes også at lave en søfolder, med gode råd om hvad man som borger skal være 
opmærksom på når man bor i nærheden af en sø. I forbindelse med den øgede separering af 
spildevandet i Hørsholm Kommune er det vigtigt med information om hvordan de nye 
kloaksystemer fungerer og hvilke forholdsregler borgerne kan tage for at mindske risikoen for 
forurening af søer og vandløb f.eks. i forbindelse med bilvask. 

I 2014 blev der frigivet 1 mio. kr., hvoraf der er brugt 620.000 kr. til undersøgelser for at skabe 
et overblik over, hvilke problemer der er i søerne og hvilke initiativer, der skal udføres 
fremadrettet.  
Det resterende beløb forventes anvendt til oprensning af søerne ved Kokkedal Slot. 

Undervandsvegetationen udtyndes i august i år og det forventes at blive gentaget igen i de 
næste 2-3 år. 

Der er indhentet tilbud på følgende projekter: 

Restaureringstiltag i 8 søer  250.000 kr. 
Måling af salt, temperatur og opholdstid i søsystemet  500.000 kr. 
Strategiplaner og søfolder  150.000 kr. 

I alt  900.000 kr." 

Med kommunalbestyrelsens beslutning er der hermed i den 3-årige periode 2014-2016 frigivet i alt 
1,9 Mkr. 

Beslutning 10. oktober 2016: 

”Der er meget lidt fremdrift i denne sag. Det forventedes, at følgegruppen (Peter Skat Nielsen og 
Jørgen Lissner) ville blive indkaldt til møde i sidste halvdel af november 2016.  
Der er enighed om, at sagen er meget vigtig og har høj prioritet i Grønt Råd.” 

 

Efterfølgende har det nævnte møde været afholdt den 8. november 2016.  
Referat herfra er endnu ikke modtaget. 

Fra Grønt Råds møde 30. november 2016:  

Kai Aaen havde modtaget en kort orientering fra Jørgen Lissner, der havde deltaget i mødet. Heraf 
fremgik, at det var blevet oplyst, at kommunen har ansat ekstern hjælp, som skal udarbejde en 
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handlingsplan for søerne. Heri skal blandt andet fremlægges mulighederne for at forbedre tilstanden 
i søerne. Der kan blive tale om afholdelse af borgermøder, hvor den for planens udarbejdelse 
ansvarlige muligvis skal deltage. Det må betragtes som positivt, at der nu er taget skridt til en mere 
grøn tilgang. Man vil mere se på fremtiden i stedet for nutiden. 

Sagen vil blive taget op til nærmere drøftelse, når referatet er modtaget. 

-- 

Fra Grønt Råds møde 22. februar 2017: 

Sagen blev drøftet på dialogmødet med MPU 23. januar 2017, herunder at Grønt Råd ofte savnede 
referater fra de med kommunen afholdte møder. 
Der savnes stadig referat og ajourførte rapporter fra mødet 08.november 2016 med forvaltningen og 
konsulenten. 

 

Den 19. marts 2017 blev der modtaget et udkast til en rapport, Indsatsplan for søerne i Hørsholm, 
som drøftedes på mødet den 8. november 2016. Referat fra dialogmødet blev modtaget den 27. 
marts 2017. 

Beslutning/konklusion 19. april 2017: 
Af referatet fra dialogmødet fremgår blandt andet, at det har været nødvendigt med en række 
foranalyser, der kan kvalificere beslutninger til, hvad pengene skal bruges til i 2017, hvor der skal 
igangsættes konkrete initiativer i 5 søer i kommunen (Springdam, Ubberød Dam, Slotssøen, 2 små 
søer ved Kokkedal Slot og 2 vandhuller på området tilhørende Kokkedal Golfklub). Nettobudgettet 
er på 3,8 mio.kr. 

Grønt Råd er ikke bekendt med, hvad der videre skal ske i denne vigtige sag, herunder tidsplanen 
for arbejdet, hvor det ovenfor omtalte rapportudkast, Indsatsplan for søerne i Hørsholm, må 
formodes at skulle udgøre en væsentlig del af grundlaget for det videre arbejde. Der er ikke indkaldt 
til nyt møde i følgegruppen, og der foreligger p.t. intet om afholdelse af borgermøder. 

Den 13. juni 2017 har forvaltningen udsendt 5 dokumenter i høring.  

Det besluttedes at lade Hørsholm Sølaug og Danmarks Naturfredningsforening udarbejde 
bemærkninger. Medlemmerne af Grønt Råd kan indsende forslag til formanden senest 28. juni 
2017. Kai Aaen foreslog, at der søges afholdt et statusmøde om hele sagen. 

b. 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." 
Fra Grønt Råds møde 17. august 2016: 
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 henvendelseDN til Fredningsnævnet i relation til fredningens bestemmelser. 

Kommunen har herefter fremsendt et notat af 25. maj 2016 til DN med kopi Grønt Råd. 
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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, som kommunalbestyrelsen lovede og 
efterfølgende besluttede, tilsyneladende ikke har fundet sted. DN 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. 

Beslutning 17. august 2016: 

"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." 

Vådengen indviedes den 18. september 2016. 

Beslutning 10. oktober 2016: 

”Grønt Råd er fortsat overrasket over, at Grønt Råd ikke er blevet inddraget ifm 
projekteringen i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning i marts 2015. 
Formanden anmodes om på ny at rejse sagen på rette sted.” 

 

Borgmesteren har derefter indbudt formanden for MPU, Peter Antonsen, direktør Mette 
Herbert og Grønt Råds formand til møde på stedet den 24. november 2016. 

Fra Grønt Råds møde 30. november 2016: 

Formanden orienterede kort om mødet, hvor der ikke var blevet truffet nogen beslutninger. 

Denne orientering blev taget til efterretning. 

-- 

Fra Grønt Råds møde 22. februar 2017: 

På dialogmødet med MPU 23. januar 2017 oplyste udvalgets formand, at han havde besluttet 
at lade den udførte spunsvæg stå i en prøveperiode på to år.  

Beslutning: Da beslutningen om at lade den udførte spunsvæg stå i en prøveperiode på 
2 år vil betyde, at der ikke vil ske nogen udvikling i sagen foreløbig, besluttedes det at lade 
nærværende punkt udgå af dagsordenen for Grønt Råds møder indtil videre. 

Forløbet af denne sag, hvor blandt andet kommunalbestyrelsens beslutning om at 
medinddrage interesseorganisationer i projektet ikke er blevet efterlevet, og hvor væsentlige 
forhold med relation til fredningen tilsyneladende ikke er blevet behandlet, er meget 
utilfredsstillende. Ligeledes er den valgte løsning med nedramning af en spunsvæg langs 
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Mortenstrupvej, hvor der nu i 2 år skal være en metalkant, der udgør en fare for gående og 
cyklende, meget uheldig. Det er ikke lykkedes for Grønt Råd at få nogen forklaring på 
ovenstående forhold, hvorfor det besluttedes, at der skal udarbejdes en skriftlig henvendelse 
til kommunalbestyrelsen med en nærmere redegørelse for Grønt Råds opfattelse af sagen. 
Mogens Ipsen udarbejder et udkast. 

Arbejdet med et udkast til en henvendelse til kommunalbestyrelsen pågår fortsat. 

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

På Grønt Råds møde 10. august 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 bemærk-
ninger 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. 

d. 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. 

Forslag om ekspropriationens gennemførelse forventes – med betydelig forsinkelse – 
optaget på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2016. 

Forslaget blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde. Beslutningen om ekspropriation 
kan påklages. 

Der savnes fortsat konkret viden om sagens fremdrift.   
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e. 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 m2) samt matr.nr. 5e 
(10.850 m2) og 5q (1.568 m2) begge Usserød By, Blovstrød. 

Grønt Råd har 19. februar 2016 fremsendt svar i forbindelse med høringen. 
Der er intet nyt. 
 

f. Forslag til lokalplan 165, Hørsholm Golf 
Hørsholm Kommunalbestyrelse behandlede 27. februar 2017, pkt. 14, "Klage over 
vedtagelse af lokalplan 157 for golfbane ved Lerbækgård – Damgården". Der var 
indkommet to klager dels fra DN og dels fra ejerne af ejendommen Stumpedyssevej 2. 
Sidste klagere havde også fremsendt bemærkninger til lokalplanforslaget, men disse var ikke 
medtaget eller omtalt forud for – eller i forbindelse med – forslagets endelige vedtagelse. 
DN's klage indgik ikke i dagsordenpunktet, som resulterede i "at der igangsættes fornyet 
offentlig høring af et nyt lokalplansforslag med samme indhold" [som den vedtagne og 
påklagede lokalplan 157]. 
Den 3. marts 2017 offentliggjordes herefter via www.plansystem.dk et nyt forslag lokalplan, 
nr. 165, som i tilfælde af godkendelse ophæver lokalplan 157.  
Høringsperioden udløb 28. april 2017. 

På sidste møde aftalte, at formanden skulle lave et forslag til høringssvar baseret på den 
mærkværdige, "uetiske", måde, som kommunen har anvendt i denne sag. 
I forbindelse med udarbejdelsen blev det fundet mere hensigtsmæssigt, at DN, som havde 
påklaget lokalplan 157, forestod høringen ifm det nye forslag.  
- Kommunen forlængede efterfølgende høringsfristen til 17. maj 2017, idet der er 
"fremkommet nye oplysninger til miljøvurderingen". 
DN's høringssvar af 15. maj 2017 vedhæftes dagsordenen. 
Beslutning: Taget til efterretning. 

6) Gennemgang af referat fra dialogmødet den 23. januar 2017. 

Hørsholm Kommune har 27. marts 2017 fremsendt referat fra dialogmødet mellem MPU og 
Grønt Råd, hvorefter medlemmer af rådet har påpeget fejl eller mangler i det modtagne. 

Referat fra mødet, som er dateret 23. marts 2017, blev gennemgået på sidste møde, og Grønt 
Råd har herefter, den 22. maj 2017, fremsendt udførlige bemærkninger til referatet. 

Revideret referat er endnu er ikke modtaget. 

Beslutning: Grønt Råd efterlyser det reviderede referat. 

7) Eventuelt. 

Kystvandringen, der var planlagt til den 17. maj 2017, blev aflyst. Ny dato foreligger ikke. 
Beslutning: Grønt Råd skriver til Miljø- og Planlægningsudvalget for at få fastsat en dato. 

8) Næste møder. 

Onsdag den 23. August 2017  kl. 19:30 (generalforsamling med efterfølgende rådsmøde) 
Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19:30 
Onsdag den 29. november 2017 kl. 18:00 (rådsmøde og efterfølgende spisning) 

 
 


