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Landzonetilladelse til opsætning af midlertidig pavillon med toilet- 
og badefaciliteter til efterskolens elever 
 

Gade/vej Sømærket 2, 2970 Hørsholm 
Matr.nr.  7b, Slutterup, Blovstrød 
Ejendomsnr. 50859 
Ejer Sportsefterskolen Sjælsølund, Sømærket 3, 2970 Hørs-

holm  
 

Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 
35, stk. 1, til opsætning af midlertidig pavillon med toilet- og badefacilitet-
er som ansøgt, på følgende betingelser: 
 

 at pavillonen placeres og udføres som ansøgt, 

 at pavillonen fjernes, når ombygningsarbejderne (i skolens byg- 
ninger med elevboliger) er udført, dog senest 1. august 2021. 

 
Ansøgningen 
På vegne af Sportsefterskolen Sjælsølund har KHS Arkitekter den 28. juni 
2019 ansøgt om tilladelse til opsætning af en 40 m2 pavillon med toilet- og 
badefaciliteter, som vist på vedlagte tegningsmateriale. Pavillonen er i én 
etage, 3,6 m høj og placeres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, 
som vist på vedlagte oversigtsplan og situationsplan. Pavillonen indeholder 
4 brusebade og 4 toiletter. 
 
Ejendommen er beliggende i landzone. Det ansøgte byggeri forudsætter 
derfor, at der meddeles landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det er vores vurdering, at pavillonen ikke vil være synlig set fra omgivelser-
ne. Bygningen placeres midt på grunden, syd for bygning 2. Da pavillonen 
kun er i én etage har den ingen indvirkning på landskabet omkring ejen-
dommen. Samtidig er der tale om en pavillon, der kun skal stå der i en tids-
begrænset periode på ca. 2 år. Pavillonen vil blive fjernet igen, når renove-
ring og ombygning af skolens elevboliger er gennemført. 
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Skovbyggelinje 
Pavillonen placeres indenfor en skovbyggelinje, idet næsten hele ejendom-
men er beliggende indenfor skovbyggelinje. I henhold til Naturbeskyttel-
seslovens § 17, § 5 gælder lovens forbud mod at placere bebyggelse og lig-
nende ikke for bebyggelse, hvortil der er meddelt tilladelse efter planlov-
ens § 35. Det ansøgte kræver derfor ikke dispensation fra skovbyggelinjen. 
 
Naboorientering 
Ansøgningen har, jf. planlovens §35, stk. 4, været i høring i perioden 3. juli 
til 25. august 2019. Der er ikke indkommet indsigelser i anledning af hørin-
gen, kun en enkelt tilbagemelding om, at der intet er at bemærke under de 
givne omstændigheder. 
 
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 
den 28. august 2019. Link til hjemmesiden https://www.horsholm.dk/poli-
tik/hoeringer og -afgørelser. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Ann-Cathrin Samsøe Ingor 
Byggesagsbehandler 
 
 
 
 
Bilag 
Ansøgningsmateriale, herunder tegninger 
 
 
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> 
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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 til Planklagenævnet 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 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. 


