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Landzonetilladelse til etablering af ny mobilmast med tilhørende 
teknikkabine i skovareal  
 

Gade/vej Folehavevej 127 
Matr.nr.  5b Rungsted By, Rungsted 
Ejendomsnr. 14054 
Ejer Naturstyrelsen   
 
 

 
Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 
35, stk. 1, til opførelse af en ny 48 m høj gittermast med tilhørende anten-
nesystemer for tre teleoperatører samt teknikkabine til udstyr som ansøgt, 
på følgende betingelser: 

 At mobilmast og teknikkabine udføres som ansøgt 

 At eksisterende afskærmende beplantning omkring mobilmasten 
bevares. 

 At mobilmasten og teknikkabine fjernes og området reetableres, 
såfremt anvendelsen ophører. 

 
   
Ansøgningen 
TELCON har den 5. februar 2019 ansøgt om tilladelse til opførelse af en ny 
48 m høj gittermast med tilhørende antennesystemer for tre teleoperatø-
rer samt teknikkabine til udstyr på 3mx6mx3m (18 m2) beliggende inde i 
fredskov tæt på jernbanen, som vist på vedlagte tegningsmateriale. 
Ejendommen er beliggende i landzone. Det ansøgte byggeri forudsætter 
derfor, at der meddeles landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1. 
 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Efter et konkret skøn er det vurderet, at mobilmasten kun i begrænset om-
fang vil være synlig set fra omgivelserne hen over trætoppene. Mobilma-
sten ønskes placeret tæt på jernbanen inde i skoven, hvor eksisterende 
træer bibeholdes i videst muligt omfang. Med placering inden i skoven er 
det søgt at mindske mobilmastens indvirkning på landskabet. 
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Da mobilmasten skal kunne holde til tre teleoperatører samt give den nød-
vendige mobil- og internetdækning ønskes en højde på 48 m. 
 
Af ansøgningsmaterialet fremgår, at det er skønnet, at den ønskede place-
ring opfylder dækningskravet og er den placering, der vil give færrest ge-
ner i forhold til synlighed fra beboelsesområder og rekreative områder. 
Ansøger og Banedanmark har redegjort for, at alternative placeringsmulig-
heder er undersøgt. Det vurderes, at være tilstrækkeligt påvist, at der ikke 
er andre muligheder for placering af mobilmasten i bl.a. bymæssig bebyg-
gelse for opnåelse af dækning af jernebanestrækningen.   
Ved vurderingen er lagt vægt på, at mobilmasten ikke placeres i det åbne 
land, men placeres hvor den nederste del samt teknikkabinen bliver skjult 
af de eksisterende høje træer. Og med netop valget af en gittermast med 
et lettere udtryk skønnes det, at landskabet ikke vil blive domineret i væ-
sentlig grad af mobilmasten.  
På baggrund af visualiseringsrapporten, er det vores vurdering, at mobil-
masten ikke vil dominere området væsentligt med en placering inde i tæt 
høj skov, på trods af at mobilmasten er højere end de omkransende træer.  
Team Byg finder derfor ikke, at det ansøgte vil være i strid med de hensyn, 
planlovens landzonebestemmelser skal varetage. 
Samlet set er det vores vurdering, at den nye mobilmast samt teknikkabine 
ikke vil medvirke til en nævneværdig forringelse af de landskabelige for-
hold i området, og at behovet for mobilmasten er til stede for at opnå mo-
bil- og internetdækning både for jernbanestrækningen samt for området. 
 
 
Fredskov 
Miljøstyrelsen, Storstrøm har 22.02.2019 meddelt dispensation fra skovlo-
ven i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 39 til opførelse af mobilmast og 
teknikkabine. 
 
 
Naboorientering 
Der er ikke foretaget en naboorientering, da det er vurderet efter planlo-
vens § 35, stk. 5, at det ansøgte er af underordnet betydning for omkring-
boende. Det er skønnet, at de nærmeste beboelsesejendomme ligger med 
en afstand på ca. 400 m fra mobilmasten med et skovstykke og golfområde 
imellem samt at mobilmasten vil ikke kaste skygger på grunde med bebyg-
gelse.  
De omkringboendes ejendomme grænser således ikke direkte op til ma-
sten eller det grundstykke mobilmasten sættes på og det er vores skøn, at 
de omkringboende ikke har en væsentlig, direkte og individuel interesse. 
 
 
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. 
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Landzonetilladelse med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside 
den 4. april 2019. Link til hjemmesiden  
https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer og -afgørelser. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Mie Gudme 
Byggesagsbehandler 
 
 
 
Bilag 
Ansøgningsmateriale herunder tegninger, dispensation fra skovloven, visu-
aliseringsrapport og dækningskort. 
 
 
 
Kopi til Grønt Råd i Hørsholm 
DN-Hørsholm <hoersholm@dn.dk>; DN-Hørsholm substitut <BoMadsen@c.dk>; Dansk Or-

nitologisk Forening <kurtengelhardt7@gmail.com>; Friluftsrådet <boris@damsgaard.biz>; 

Hørsholm og Omegns Jagtforening <eilsoe@c.dk>; Hørsholm og Omegns Jagtforening sub-

stitut <thommy.hoe@outlook.dk>; Hørsholm og omegns Lystfiskerforening <mogensip-

sen@gmail.com>; Hørsholm Seniorråd <einar-petersen@hotmail.com>; Hørsholm Sølaug 

<kah@it.dk>; Horsholm Solaug Substitut <jorgen@lissner.net>; Spejderbevægelsen 

<jette24b@mail.dk> 

 
 
 

Klagevejledning efter planlovens § 35, stk. 1. 

Hvem kan klage 

Du er klageberettiget efter planlovens § 58, stk 1, nr. 1, hvis du har en retlig 

interesse i sagens udfald. Visse landsdækkende foreninger og organisationer er 

også klageberettigede, jf. planlovens § 59. Det er klageinstansen der afgør, hvem 

der er klageberettiget. 

Hvad kan der klages over 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet efter 

reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 1. Planklagenævnet kan tage stilling til alle 

spørgsmål om landzonesager (fuld prøvelse) og vil kunne ændre den påklagede af-

gørelse. Ændringen af afgørelsen kan foretages, hvis nævnet finder, at afgørelsen 

er i strid med gældende retsregler, og/eller hvis nævnet mener, at afgørelsen er 

urimelig, uhensigtsmæssig eller utilstrækkelig. 

Frist for at klage 

Klagen skal indgives skriftligt i klageportalen inden 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra be-

kendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag, jf. Bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 (om 

regler for klage til Planklagenævnet) § 2. 

https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser
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Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra 

afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes søgsmålsfristen fra den dato afgørelsen er bekendtgjort. 

Hvor kan der klages til 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse kan du klage til Planklagenævnet. Du 

klager via Klageportalen, som du får adgang til via borger.dk eller virk.dk. Når du 

søger på borger.dk, skal du søge efter ”Klageportal”. Når du søger på virk.dk, skal 

du søge efter ”Planklagenævnet”. Klageportalen kan også findes på https://naevne-

neshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på Klageportalen med 

NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hørsholm Kommune via 

Klageportalen, jf. bekendtgørelsens § 3.  

Gebyr 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. hvis du er privatperson og 1.800 kr. 

hvis du repræsenterer en virksomhed, organisation eller en offentlig myndighed. 

Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet i forbin-

delse med oprettelsen af klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist 

medhold i din klage. De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgø-

relse nr. 108 af 28. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklage-

nævnet. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske 

inden en af Planklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af fri-

sten, afvises klagen. 

Hvordan er proceduren 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. Hvis Hørs-

holm Kommune fastholder afgørelsen, sender Hørsholm Kommune via klageporta-

len kommunens bemærkninger til sagen til Planklagenævnet vedhæftet den påkla-

gede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Samtidig 

sendes en kopi af udtalelsen til dig og evt. andre involverede i klagesagen med en 

frist på at afgive bemærkninger til Planklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.  

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, hvis den sendes uden om 

Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen, 

jf. bekendtgørelsens § 4. Hvis du pga. særlige forhold ønsker at blive fritaget for at 

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hørsholm Kom-

mune. Hørsholm Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenæv-

net, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive 

fritaget på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/klagevejled-

ning/. 

Virkning af at der klages 

En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, jf. bekendtgørel-

sens § 1, stk. 1, nr. 1. Rettidig klage over en afgørelse efter planlovens § 35, stk. 1, 

jf. planlovens § 58, stk. 1 har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet 

bestemmer andet, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1. 
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