
 

 
 
 
 
 
 
 
Dansk Halbyggeri A/S 
Att. Henrik Madsen og Marianne Borg Lovring 
Marktoften 9 
8464 Galten 
 
hm@danskhalbyggeri.dk og mab@danskhalbyggeri.dk 
 
 
 

 
 

 1/5 

Landzonetilladelse til etablering af ”Back Yard Setup” (en jordhøj) 
ved terrænregulering med genbrug af jord fra byggeri af sportshal 
 

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 etablering af ”Back Yard Setup” ved terrænregulering som an-
søgt, på følgende betingelser: 
 

 at ”Back Yard Setup” placeres og udføres som ansøgt, med den 
lille ændring, at brugsarealet ved foden af højen drejes mod syd 
væk fra søen, så adgangen bliver direkte fra syd. 

 at ”Back Yard Setup” fremstår med beplantning, der bliver fuld-
dækkende, på de stejle sider. 

 at ovenfor nævnte beplantning er buske af hjemmehørende arter.   

 at eksisterende bevoksning af buske og træer omkring ”Back Yard 
Setup’et” – særligt mod de nærmeste naboskel – til stadighed bi-
beholdes og om nødvendigt suppleres for at forøge og fastholde 
den nuværende bevoksnings tæthed. 

 at ”Back Yard Setup” fjernes og jord bortskaffes efter gældende 
lovgivning, hvis anvendelsen til udendørsaktiviteter for efterskolen 
ophører, dvs. at det tages varigt ud af drift (henligger i højst 3 år). 

 
Ansøgningen 
På vegne af Sportsefterskolen Sjælsølund v/forstander Jens Nissen har 
Dansk Halbyggeri søgt om tilladelse til etablering af et ”Back Yard Setup” 
for at sikre udviklingsmuligheder for efterskolens udendørsaktiviteter. Ud-
formningen af aktivitetsområdet indpasses med respekt for områdets nu-
værende terrænforløb. Etableringen foretages med overskudsjord fra byg-
geriet af den nye sportshal. 
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”Back Yard Setup” indrettes til brug for dyrkning af cross fit i udendørs faci-
liteter, fysisk løbe- og konditionstræning, skiøvelser i vinterperioder samt 
øvrige fysiske aktiviteter. 
 
”Back Yard Setup” placeres nord for skolebygningerne i en naturlig lavning, 
og vil blive afskærmet mod naboskel af nuværende terrænspring og eksi-
sterende store træer, krat samt buske. 
Anlægget formgives som en høj med hældning på brugsarealet optimeret 
til fysisk træning. Øvrige anlægssider etableres med anlæg tilpasset jord-
type.  
Brugsarealet tilsås med egnet slidstærk græsblanding, der sikrer en natur-
lig overflade. Den øvrige del af anlægget tilsås og tilplantes med egnstilpas-
sede buske og bunddække, så det falder naturligt ind i det eksisterende 
landskab.  
Der har efterfølgende (efter naboorientering og besigtigelse) været dialog 
mellem ansøger og Team Miljø om hvilke arter, der er hjemmehørende. 
Det seneste artsforslag, der er enighed om som hjemmehørende arter, er 
fjeldribs og dunet gedeblad.  
 
”Back Yard Setup” opbygges udelukkende af overskudsjord fra byggeriet af 
skolens nye sportshal, og det endelige volumen bliver derfor afhængig af 
den faktiske overskudsmængde. Pt. er denne mængde estimeret til 4.500 
m3 i fast mål. Ved frigravning og senere indbygning i ”back yard setup” vur-
deres mængden øget med op til 35 % grundet lavere komprimeringsgrad. I 
visualiseringsmappen er det maksimalt tænkte volumen på ca. 6.300 m3 
vist, hvorved topkoten bliver ca. 51.80, dvs. terrænet på højeste punkt hæ-
ves ca. 7,35 – 8, 45 m i forhold til det umiddelbart omgivende terræn. 
Det er efterfølgende dokumenteret fra landinspektør, at volumen er ca. 
3.900 m3 og topkoten er 50.70, er således 6 - 9 m over det omgivende ter-
ræn. 
Landinspektøren oplyser tillige, at arealet vest, nord og øst for ”Back Yard 
Setup’et” er tæt bevokset med højstammede løv- og nåletræer og med 
blandet, de fleste steder tæt vegetation i ”skovbunden”. De fleste træer er 
væsentligt højere end ”Back Yard Setup’et”, - op til kote ca. 63 til 65 til kro-
netop. Alle skolebygningerne umiddelbart syd for ”Back Yard Setup’et” er 
højere end det højeste punkt på ”Back Yard Setup’et”, idet tagrygge er i 
kote 51.20 til 52.14 m). 
 
Ejendommen er beliggende i landzone. Det ansøgte forudsætter derfor, at 
der meddeles landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
På baggrund af besigtigelse foretaget den 21. august 2019 er det vores 
vurdering, at højen - som ”Back Yard Setup’et” udgør - ikke vil være særlig 
synlig set fra omgivelserne og dermed ikke have indvirkning på landskabet. 
 
Da højens topkote er mere end 5 m under trætoppene på arealet nord og 
øst for ”Back Yard Setup’et” vil den ikke stikke op over træbevoksningen på 
ejendommen, og vil dermed kun kunne skimtes - mellem træstammerne – 
fra foldene på naboejendommen mod nordvest. Det er vores opfattelse, at 
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den vil ikke kunne ses fra naboejendommen mod nord, da der er et større 
areal med meget tæt bevoksning af træer og buske imellem ”Back Yard 
Setup’et” og skel ind mod den ejendom. 
 
”Back Yard Setup’ets” fremtræden sløres yderligere ved etablering af be-
plantning i form af beplantning af forskellige hjemmehørende arter på de 
stejle sider (der ikke er brugsareal og dermed ikke beregnet til færdsel). 
Når beplantningen med buske på skråningerne vokser til, vil højen - som 
”Back Yard Setup’et” udgør - fremtræde som noget grønt mellem træerne, 
hvorved konturerne af en høj vil udviskes, og formentlig helt forsvinde i 
beplantningen af træer og buske. 
 
Skovbyggelinje      
”Back Yard Setup’et” placeres indenfor en skovbyggelinje, idet næsten hele 
ejendommen er beliggende indenfor skovbyggelinje. I henhold til Naturbe-
skyttelseslovens § 17, stk. 2, pkt. 5 gælder lovens forbud mod at placere 
bebyggelse og lignende ikke for bebyggelse og lignende, hvortil der er 
meddelt tilladelse efter planlovens § 35. Det ansøgte kræver derfor ikke 
dispensation fra skovbyggelinjen. 
 
Naboorientering 
Ansøgningen har, jf. planlovens §35, stk. 4, været i høring i perioden 11. 
april til 3. maj 2019. Der er indkommet indsigelser fra Dansk Naturfred-
ningsforening i Hørsholm, Grønt Råd og en nabo samt et positivt hørings-
svar fra en anden nabo. 
 
Dansk Naturfredningsforening i Hørsholm anfører i sin indsigelse, at den 
ansøgte jordhøj vil være et permanent fremmedelement i området og ikke 
på nogen måde vil understøtte landskabet eller de natur- og kulturhistori-
ske interesser. Dansk Naturfredningsforening i Hørsholm anbefaler derfor, 
at der meddeles afslag på det ansøgte. Dansk Naturfredningsforening i 
Hørsholm stiller derudover spørgsmålstegn ved den angivne jordmængde, 
idet man mener den virker for stor i forhold til, at det er oplyst, at jord-
højen udelukkende etableres af overskudsjord fra det igangværende byg-
geprojekt med opførelse af en 1.969 m2 stor sportshal. 
Dansk Naturfredningsforening i Hørsholm bemærker, at jordhøjen i dette 
projekt er af samme størrelse, som et tidligere projekt, hvortil man også 
anbefalede et afslag. 
 
Grønt Råd tilslutter sig indsigelsen fra Dansk Naturfredningsforening i 
Hørsholm. 
 
I indsigelsen fra en nabo udtrykker man tvivl om anvendelsen af jordhøjen 
og mener ikke det er en nyttig facilitet for efterskolen, men et jorddepot. 
Naboen mener, at jordhøjen placeres på et højtbeliggende sted på grun-
den og ikke i en lavning, og det anføres, at jordhøjen vil blive et nyt mar-
kant højdepunkt i landskabet og dermed skade landskabet permanent, hvis 
mere beplantning fjernes. Det anføres, at naboen har konstateret, at jord-
højen allerede er etableret, hvilket findes forkasteligt. 
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Det positive høringssvar fra en anden nabo anfører, at placeringen billiges, 
fordi ’jordvolden’ ligger mere ind i landskabet, end den tidligere ansøgte 
placering og faktisk skærmer en af naboens folde for vind og vejr. 
 
På baggrund af indsigelserne har kommunen den 21. august 2019 gen-
nemført en besigtigelse med deltagelse af repræsentanter fra ansøger-
firma og efterskolen. 
 
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. 
 
Landzonetilladelse med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside 
den 2. oktober 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> 

 
 
Kopi til naboer, der har indsendt bemærkninger ved naboorientering 
Stumpedyssevej 1 og 3. 
  

https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser
https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser
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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. 


