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Landzonetilladelse til indretning af galleriudstil-
ling på Østre Stationsvej 6, matr. Nr. 31 y, Rung-
sted By, Rungsted 
 
 
Ansøgningen 
Du har ved mail af 13.11.2013 anmodet om godkendelse af galleri i 
den centrale del af ventesalsbygningen øst for Rungsted station til-
hørende DSB.  DSB ejendomme har ved mail af 10.04.2018 erklæ-
ret sig indforstået med projektet. 
 
Bygningen 
Bygningen er beliggende i landzone, hvorfor den ændrede anven-
delse forudsætter zonetilladelse jfr. planlovens §35, stk. 1.  
Bygningen er i kommunens bygningsregistrant registreret med en 
bevaringsværdi på 2.     
 
Afgørelsen 
Galleriet godkendes iht. Planlovens § 35, stk. 1 på følgende betin-
gelser: 

1. Galleriudstillingen må ikke få karakter af butik hvorfra der 
sælges og udleveres varer direkte til privatkunder   

2. Der ikke må etableres udendørs skiltning eller belysning el-
ler andre ændringer af den bevaringsværdige bygnings ydre   

3. Der må ikke uden yderligere godkendelse ske anvendelse af 
udendørs ubebyggede arealer, som f.eks. udeserve-
ring/bordopstilling m.m.  

4. at servering/udskænkning kun må forkomme i ganske un-
derordnet omfang i forhold til galleri virksomheden. 
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Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan og er beliggende i land-
zone. I henhold til kommuneplanrammerne er området udlagt til of-
fentlige formål og tekniske anlæg og er planlagt overført til byzone. 
 
Det vurderes at det ansøgte ikke er lokalplanpligtigt, og vi finder 
ikke at galleriudstilling bør forhindres ved et forbud efter planlovens 
§ 12, stk. 3.  
Galleriet indrettes uden bygningsændringer i eksisterende ventesal. 
Vi lægger desuden til grund at det er oplyst at den påtænkte serve-
ring/cafe virksomhed vil udgøre ca. 5% af virksomhedens omsæt-
ning.   
Det er med denne tilladelse hensigten, at godkende det tomme le-
jemål til udstillingsbrug i snæver forstand og navnlig ikke godkende 
indretning af butik eller cafe.   
Bygningen er overflødig i forhold til sit oprindelige formål som ven-
tesal, og anvendelsen til galleriudstilling vil kunne finde sted uden 
at det vil påvirke den bevaringsværdige bygning negativt.  
 
Uanset at bygningens er i landzone, fremstår området omkring 
Rungsted station som en stationsplads med bymæssig karakter pla-
ceret mellem skole, stationsbygninger og Rungsted Bytorv. Anven-
delse af en del af den tiloversblevne ventesalsbygning til galleriud-
stilling vil falde naturligt ind i området.  
Forudgående høring er ikke foretaget, jfr. Planlovens §35, stk. 5, 
idet indretningen af galleriet skønnes at være af underordnet be-
tydning for naboerne.  
 
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. 
 
Landzonetilladelse med bilag offentliggøres på kommunens hjem-
meside onsdag den 18. april 2018. Link til hjemmesiden 
https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer og -afgørelser 
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Venlig hilsen 
 

 
Jørn Uldall 
Byggesagsbehandler 
 
 
  
Bilag 

 Ansøgningsmateriale 
 

 
Kopi til  
DN-Hørsholm <hoersholm@dn.dk>; DN-Hørsholm substitut 
<BoMadsen@c.dk>; Friluftsrådet <boris@damsgaard.biz>; Hors-
holm Solaug Substitut <jorgen@lissner.net>; Hørsholm og Omegns 
Jagtforening <eilsoe@c.dk>; Hørsholm og Omegns Jagtforening 
substitut <thommy.hoe@outlook.dk>; Hørsholm og omegns Lystfi-
skerforening <mogensipsen@gmail.com>; Hørsholm Seniorråd 
<einar-petersen@hotmail.com>; Hørsholm Sølaug <kah@it.dk>; 
Kurt Engelhardt; Peter Skat Nielsen - DN Hørsholm; Spejderbevæ-
gelsen <jette24b@mail.dk>; Susanne Koch <SKC@horsholm.dk> 
 
. 
 
  
 
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. 
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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. 
 
  


