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Landzonetilladelse til et drifts- og sparebassin til Sjælsmark Rense-
anlæg 
 

Gade/vej Sjælsmarkvej 18, 2970 Hørsholm 
Matr.nr.  17c, Sjælsmark By, Blovstrød 
Ejendomsnr. 91539 
Ejer Novafos A/S, Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte  
 

 
Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 
35, stk. 1, til at etablere et drifts- og sparebassin på ca. 1.400 m2 og med et 
volumen på ca. 2.600 m3 ved ud- og ombygning af eksisterende bassin. Det 
er en betingelse for tilladelsen, at det i lokalplan 90 krævede beplantnings-
bælte opretholdes. 
Der meddeles også landzonetilladelse til etablering af et midlertidigt bassin 
på ca. 900 m2 med placering umiddelbart syd for renseanlægget. Det er en 
betingelse for tilladelsen, at det midlertidige bassin fjernes, når det perma-
nente bassin tages i brug. 
 
Ansøgningen 
Team Byg har den 10. november 2017 modtaget ansøgning om landzone-
tilladelse til etablering af et drifts- og sparebassin samt et midlertidigt bas-
sin, som vist på vedlagte tegningsmateriale. 
 
Ejendommen er beliggende i landzone. Det ansøgte byggeri forudsætter 
derfor, at der meddeles landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1. 
 
Fredning 
Ejendommen er omfattet af fredningsafgørelse af 17. november 2000. 
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 6. april 2017 meddelt tilladelse 
til etablering af et drifts- og sparebassin med et bundareal på 1.400 m2, en 
bundkote på 29.00 og en topkote på 32.50.  
Tilladelsen er meddelt på betingelse af, at bassinet opføres symmetrisk om 
indløbsstedet og med betonbefæstning samt at bassinet males i jordfarver. 
Fredningsnævnet anfører, at begrundelsen for tilladelsen er, at bassinet 
har direkte sammenhæng med driften af renseanlægget, og at det ikke vil 
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være synligt fra det øvrige fredede område. Endvidere vil områdets land-
skabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative kvaliteter ikke blive 
berørt af det ansøgte bassin, og i fredningsbestemmelserne er der taget 
højde for, at etablering af relevante anlæg kan finde sted på renseanlæg-
get. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det er vores vurdering, at det projekterede drifts- og sparebassin ikke vil 
medvirke til en forringelse af de landskabelige interesser sammenlignet 
med de nuværende forhold, idet der i Fredningsnævnets behandling af 
projektet i forhold til fredningen er varetaget de samme hensyn, som skal 
varetages i landzonesagsbehandlingen. Samtidig er arealet omfattet af Lo-
kalplan 90, hvori der er sikret et afskærmende beplantningsbælte mod 
omgivelserne i en bredde af 20 m sammenfaldende med fastlagt bygge-
linje, jf. § 3.3 og 3.4 samt kortbilaget til lokalplanen.  
 
Naboorientering 
Ansøgningen har, jf. planlovens §35, stk. 4, været i høring i perioden fra 1. 
marts til 19. marts 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger i anledning 
af høringen. 
Det skal dog nævnes, at en repræsentant fra Naturfredningsforeningen te-
lefonisk har henvendt sig - efter fristens udløb - den 23. marts 2018 med 
bemærkning om, at det midlertidige bassin ikke er omfattet af Frednings-
nævnets godkendelse. Dertil skal bemærkes, at det er kommunens opfat-
telse, at det midlertidige bassin ikke fordrer Fredningsnævnets tilladelse, 
da der er tale om et midlertidigt bassin, der kun skal stå der i byggeperio-
den og som fjernes igen, når det nye bassin tages i brug. 
 
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 of-
fentliggjort eller underretning om afgørelsen er modtaget. 
 
Landzonetilladelse med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside 
onsdag den 4. april 2018. Link til hjemmesiden https://www.hors-
holm.dk/politik/hoeringer og -afgørelser. 
 
Bilag 
Ansøgningsmateriale, herunder tegninger 
 
 
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 indenfor 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 
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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 Klageportal-
en. 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 begrund-
et 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, med-
mindre Planklagenævnet bestemmer andet.  
 
Hørsholm Kommune skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som 
udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb give med-
delelse 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. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Ann-Cathrin Samsøe Ingor 
Byggesagsbehandler 
 
 
 
Kopi til Grønt Råd i Hørsholm 
DN-Hørsholm <hoersholm@dn.dk>; DN-Hørsholm substitut <BoMad-
sen@c.dk>; Friluftsrådet <boris@damsgaard.biz>; Hørsholm og Omegns 
Jagtforening <eilsoe@c.dk>; Hørsholm og Omegns Jagtforening substitut 
<thommy.hoe@outlook.dk>; Hørsholm og omegns Lystfiskerforening <mo-
gensipsen@gmail.com>; Hørsholm Seniorråd <einar-petersen@hot-
mail.com>; Hørsholm Sølaug <kah@it.dk>; Horsholm Solaug Substitut <jor-
gen@lissner.net>; Kurt Engelhardt; Peter Skat Nielsen - DN Hørsholm; 
Spejderbevægelsen <jette24b@mail.dk>; Susanne Koch <SKC@hors-
holm.dk> 


