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Landzonetilladelse til en underjordisk garage til privat brug 
 
Adresse Overdamsvej 9 
Matr.nr. 29a Usserød By, Blovstrød 
Ejendomsnr. 36988 
 
Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 
35, stk. 1, til at etablere en underjordisk garage til opbevaring af egne biler 
(privat bilsamling). 
Tilladelsen meddeles på følgende betingelser: 

 At garagen indrettes og anvendes i overensstemmelse med an-
søgningen   

 At garagen udelukkende bruges til opbevaring af egne biler og der 
ikke indrettes nogen former for erhverv i garagen  

 At oprindeligt terræn retableres som have/græsplæne, efter gara-
gens etablering  

 
Ansøgningen 
Ejeren af ejendommen har den 4. marts 2019 ansøgt om tilladelse til at 
etablere en underjordisk garage til opbevaring af egne biler. Garagen vil få 
et areal på ca. 544 m² og vil ikke blive anvendt til nogen form for kommer-
ciel/virksomhedsmæssig aktivitet. Den opgravede jord fra projektet vil 
blive bortskaffet på lovlig og forsvarlig vis. Det er endvidere oplyst, at der 
ikke ifm. dræning af kælderen, vil ske sænkning af grundvandsspejlet. 
 
Ejendommen  
Matr. nr. 29a Usserød By, Blovstrød har et areal på 6819 m². Ejendommen 
er i dag bebygget med et enfamiliehus med et boligareal på 246 m². Her-
udover er der to garagebygninger på hver 50 m². Bebyggelsesprocenten er 
i dag 4,3 %.  
  
Begrundelse for afgørelsen 
Det er vores vurdering at havearealet hvorunder garagen etableres, ikke 
ændrer anvendelse.  Arealet vil fortsat fremstå som have på en ejendom 
med et enfamiliehus. Der ikke er tale om et landbrugsareal, der tages ud af 
drift. 
Projektet er derfor ikke i strid med de hensyn landzonebestemmelserne 
varetager. Påvirkningen af landskabet vil være minimal, idet garagen udfø-
res som et underjordisk anlæg.  
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Nedkørselsrampen vil kun i begrænset omfang kunne ses fra omgivelserne.  
Ejendommens karakter af enfamiliehusejendom i landzone vil ikke blive 
ændret.  
Garagen vil blive anvendt til opbevaring af en privat samling af biler og ikke 
til nogen form for erhverv.  
Det er vores opfattelse, at parcelhusejendommens størrelse (bebyggelses-
procenten) ikke er relevant, i forhold til hvor stor en underjordisk garage, 
der kan godkendes. Bebyggelsesprocenten er i dag 4,3 %. Den underjordi-
ske garages areal udgør ca. 3,6% af grundens areal, der ikke medregnes 
ved opgørelse af bebyggelsesprocenten jfr. beregningsreglerne i bygnings-
reglementet BR18 §453. 
 
Høring 
Ansøgningen har, jf. planlovens §35, stk. 4, været i høring i perioden 11. 
april – 3. maj 2019. Høringen gav anledning til 3 henvendelser: 
 
Grønt Råd 
I brev af 24. april 2019 har Grønt Råd gjort indsigelse mod det ansøgte. Der 
er tale om et meget stort anlæg i forhold til ejendommens størrelse. An-
lægget harmonerer ikke med planlovens landzonebestemmelser eller om-
rådets karakter. Grønt Råd kan derfor ikke anbefale det ansøgte. 
 
Overdam Vandforsyning 
Ved brev af 8. maj 2019 har vandforsyningen bl.a. anmodet om, at ansøger 
pålægges at udbedre evt. skader på vandforsyningens ledning nedgravet i 
kanten af Overdamsvej.  
 
Gartnerager 3 
I brev af 3. maj 2019 har ejeren af naboejendommen Gartnerager 3 ingen 
bemærkninger til byggeriet under forudsætning af, at arealet ikke vil blive 
anvendt til nogen form for kommerciel/virksomhedsmæssig aktivitet eller 
værkstedsdrift. 
 
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 hjemmeside 
den 14. maj 2019. Link til hjemmesiden 
https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer og -afgørelser. 
 
 
 
Venlig hilsen 
  
Jørn Uldall 
Byggesagsbehandler  
 
Bilag 
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Ansøgningsmateriale, herunder tegninger 
 
 
Kopi til Grønt Råd i Hørsholm 
Dansk Ornitologisk Forening <kurtengelhardt7@gmail.com>; DN-Hørsholm <hoers-
holm@dn.dk>; DN-Hørsholm substitut <BoMadsen@c.dk>; Friluftsrådet <bo-
ris@damsgaard.biz>; Horsholm Solaug Substitut <jorgen@lissner.net>; Hørsholm og Om-
egns Jagtforening <eilsoe@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>; Hørsholm Sølaug 
<kah@it.dk>; 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 organisatio-
ner 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 Planklage-
nævnet efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 1. Planklagenævnet kan 
tage stilling til alle spørgsmål om landzonesager (fuld prøvelse) og vil kun-
ne ændre den påklagede afgørelse. 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 afgørel-
sen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen 
dog altid fra bekendtgørelsen. 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. 
  
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 må-
neder fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regner søgsmålsfristen fra den dato afgørelsen er bekendt-
gjort. 
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Hvor kan der klages til 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse kan du klage til Planklage-
nævnet. 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”. Klageporta-
len kan også findes på https://naevneneshus.dk/start-din-
klage/planklagenaevnet/  Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hørsholm Kommune via Klage-
portalen, 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 offent-
lig myndighed. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til 
Planklagenævnet i forbindelse med oprettelsen af klagen. Gebyret tilbage-
betales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. De nærmere regler 
om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 108 af 28. januar 2017 om 
gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet. Det fremgår bl.a. af 
denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske inden en af Planklage-
nævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises 
klagen. 
 
Hvordan er proceduren 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. 
Hvis Hørsholm Kommune fastholder afgørelsen, sender Hørsholm Kommu-
ne via klageportalen kommunens bemærkninger til sagen til Planklage-
nævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er ind-
gået i sagens bedømmelse. Samtidigt 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. 
 
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 
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. 
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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. 
 
 


