
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1/4

Landzonetilladelse til opførelse af to nye enfamiliehuse til erstat-
ning for eksisterende, der nedrives 

 
Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 
35, stk. 1 til opførelse af to nye enfamiliehuse som beskrevet i vedlagte 
ansøgningsmateriale med tilhørende tegninger.  
 
Ansøgningen 
Team Byg har den 16-03-2018 modtaget ansøgning om landzonetilladelse 
til nedrivning af 2 eksisterende enfamiliehuse og nyopførelse af 2 tilsva-
rende enfamiliehuse samt et nyt udhus. Udhuset er senere jfr. brev af 04-
10- 2018 udgået af ansøgningen. 
Ansøgningen omfatter herefter nedrivning af eksisterende enfamiliehuse 
Kettingevej 26 A på 268m² og 26B på 144m² og opførelse af nyt 26A på 
213m² og nyt 26B på 172m².   
De ansøgte bygninger er i en etage og med udnyttet tagetage opført med 
murede ydervægge vandskuret i hvid farve og taget dækket med sorte ikke 
reflekterende tagsten. Bygningerne placeres på samme sted som den nu-
værende bebyggelse. 
 
Ejendommen er beliggende i landzone. Det ansøgte byggeri forudsætter 
derfor, at der meddeles landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1. om 
bla. opførelse af ny bebyggelse. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det er vores vurdering, at opførelse af de to nye enfamiliehuse ikke vil 
medvirke til en forringelse af de landskabelige interesser eller andre hen-
syn, der varetages af planlovens landzonebestemmelser. De nye bygninger 
bygningerne placeres på samme sted, som den bebyggelse, der nedrives 
og med et mindre areal og volumen. De nye bygningers påvirkning af land-
skabet vil derfor være af mindre omfang end den eksisterende bebyggelse. 
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Naboorientering 
Ansøgningen har, jf. planlovens §35, stk. 4, været i høring i perioden fra 
27.06.2018 til 20.07.2018. Høringen gav anledning til indsigelse fra en 
nabo. Det er efterfølgende telefonisk oplyst, at indsigelsen i høj grad ret-
tede sig mod det nye udhus, som nu er udgået af ansøgningen.  
En anden nabo er positiv ift. ansøgningen. Der er ikke indkommet andre 
svar på høringen. 
Museum Nordsjælland har inden høringen haft kendskab til ansøgningen 
og har den 03-04-2018 oplyst, at museet ingen bemærkninger har til pro-
jektet. 
 
 
Udnyttelse af tilladelsen 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen reg-
nes 4 uger fra datoen fra tilladelsen er offentliggjort eller underretning om 
afgørelsen er modtaget. 
Nedrivning af bebyggelsen og opførelse af ny bebyggelse forudsætter tilli-
ge nedrivningstilladelse hhv. byggetilladelse efter bygningsreglementet 
BR18.  
 
Landzonetilladelse med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 
29.10.2018. Link til hjemmesiden 
https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer og -afgørelser. 
 
Tilladelsen bortfalder jf. planlovens §56, hvis den ikke er udnyttet inden 3 
år efter, at den er meddelt. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Bilag 
Ansøgningsmateriale, herunder tegninger. 
 
Kopi til  
Nabo: Stumpedyssevej 27, 2970 Hørsholm, 
 
Grønt Råd: 
DN-Hørsholm <hoersholm@dn.dk>; DN-Hørsholm substitut <BoMad-
sen@c.dk>; Friluftsrådet <boris@damsgaard.biz>; Horsholm Solaug Substi-
tut <jorgen@lissner.net>; Hørsholm og Omegns Jagtforening <eil-
soe@c.dk>; Hørsholm og Omegns Jagtforening substitut <thom-
my.hoe@outlook.dk>; Hørsholm og omegns Lystfiskerforening <mogensip-
sen@gmail.com>; Hørsholm Seniorråd <einar-petersen@hotmail.com>; 

  
Jørn Uldall 
Byggesagsbehandler 
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Hørsholm Sølaug <kah@it.dk>; Peter Skat Nielsen - DN Hørsholm; Spejder-
bevægelsen <jette24b@mail.dk>; Susanne Koch <SKC@horsholm.dk>; 
Dansk ornitologisk forening v/ kurtengelhardt7@gmail.com 
 
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 
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 
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. 
 
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at 
behandle personoplysninger om dig. Personoplysningerne kan stamme fra dig selv eller fra 
andre, herunder indhentes fra andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder.  
 
Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores 
forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke 
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fra dig til at behandle oplysninger i videre omfang. Dette gælder, uanset hvor 
personoplysningerne stammer fra. Hørsholm Kommune registrerer de modtagne 
oplysninger og kan videregive oplysningerne til andre, herunder andre myndigheder, når 
det følger af lovgivningen, eller du har givet samtykke til det. 
 
Hørsholm Kommune er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandlingen 
af de personoplysninger, som vi modtager om dig. 
 
Formålet med behandlingen af persondata i din sag er at muliggøre kommunens opgaver 
vedrørende planlægning, byggeri og erhvervsforhold. 
 
Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder eventuel videregivelse til 
andre, er den lovgivning, som gælder for din sag, samt bestemmelserne i 
databeskyttelsesforordningen, herunder især forordningens artikel 6, stk. 1, litra c) eller e), 
eller artikel 9, stk. 2, litra f) eller g). Ved samtykke findes retsgrundlaget i forordningens 
artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a).  
 
Hørsholm Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt 
arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig 
(indsigtsret), og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du har også ret til at 
trække dit eventuelle samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores 
behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket trækkes tilbage, og det påvirker 
heller ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag 
end samtykke. Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan 
du bruger dem, på vores hjemmeside: www.horsholm.dk/persondata. 
 
Kontakt til kommunens databeskyttelsesrådgiver 
Hørsholm Kommune har to databeskyttelsesrådgivere, som du kan kontakte om dine 
rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Databeskyttelsesrådgiverne kan 
kontaktes på: 
Telefon: 4849 0000 
E-mail: DPO-kommunen@horsholm.dk 
Digital Post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21137. Vi 
opfordrer til, at du bruger Digital Post/e-Boks, hvis du ønsker at fremsende følsomme eller 
fortrolige oplysninger. 
Brev: Hørsholm Kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, att.: Databeskyttelsesrådgiver 
 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Hørsholm Kommunes behandling af dine 
personoplysninger - se www.datatilsynet.dk. På Datatilsynets hjemmeside kan du også læse 
mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle. 
 


