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Landzonetilladelse til etablering af en ridebane 
erstatter landzonetilladelse af 11. september 2019 
 

Gade/vej Segnerøddalsvej 1, 2970 Hørsholm 
Matr.nr.  2a Isterød Overdrev, Blovstrød 
Ejendomsnr. 43534 
Ejer Frederik Jon Nicholas Reventlow-Grinling  
 

Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 
35, stk. 1, til etablering af en ridebane som ansøgt ved ændret ansøgning 
modtaget den 12. november 2019, på følgende betingelser: 
 

 at ridebanen opbygges af ikke-forurenende materialer, 
 at der kun udføres den for etablering af en plan ridebane nødven-

dige terrænregulering, maksimalt +/- 0,5 m, 
 at hegning rundt om ridebanen udføres som åbent hegn, der frem-

står som ubehandlet træ, 
 at der ikke opsættes belysning, 
 at ridebanen kun anvendes til privat brug, og 
 at området reetableres og tilbageføres til den oprindelige anven-

delse, hvis ridebanen tages varigt ud af drift (3 år). 
 

Det bemærkes, at denne landzonetilladelse erstatter den tidligere med-
delte landzonetilladelse dateret 11. september 2019, som blev påklaget af 
Danmarks Naturfredningsforening, grundet materialevalget (opbygning 
med toplag af fint kvartssand blandet med fiber).   
 
Ansøgningen 
Den ændrede ansøgning omfatter etablering af en ridebane af samme di-
mensioner og placering mv. som den oprindelige ansøgning. Ændringen 
omfatter alene materialevalget til toplaget, der nu opbygges af 10 cm sand 
(uden fiber). 
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Den oprindelige ansøgning 
Der er søgt om tilladelse til etablering af en 1.200 m2 ridebane med målene 
20 x 60 m og med placering midt på grunden langs med Segnerøddalsvej 
og i en afstand af ca. 3 m fra denne.  
 
Det er oplyst, at ridebanen er til eget brug og også vil blive brugt som jord-
fold. Den opbygges af grus/makadam med toplag af fint kvartssand bland-
et med fiber.  
 
Det vil være nødvendigt at udføre terrænregulering for, at ridebanen bliver 
plan. Det er oplyst, at den totale højdeforskel fra banens laveste til højeste 
punkt vurderes at være ikke mere end 1,5 m. Terrænforskellen betyder, at 
terrænet hæves med ca. 0,5 m i den ene ende og sænkes med ca. 1 m i den 
anden.  
Det er efter afholdelse af naboorienteringen oplyst, at ridebanens overflade 
skal være i samme niveau som omkringliggende mark, og at banen hverken 
bygges op eller graves ned, og at terrænreguleringen absolut holdes inden-
for +/- 0,5 m. 
 
Omkring ridebanen ønskes opsat et almindeligt træhegn, som eksisterende 
hegn på folden på den modsatte side af vejen. Belysning ønskes ikke etab-
leret; det oplyses, at banen kun skal benyttes i dagtimerne. 
  
Etablering af en ridebane til privat brug er ændret anvendelse af et ube-
bygget areal. Det ansøgte forudsætter derfor, at der meddeles landzonetil-
ladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 2,8 ha (Damgård) beliggende 
i det åbne land, dog omgivet af en golfbane. Der er således langt til andre 
naboer end golfbanen. 
 
Ejendommen er beliggende i område, der er udlagt til rekreativt område, 
golfbane i kommuneplanens rammer (3.R1). Ejendommen er omfattet af 
kommuneplanens retningslinjer om særlige drikkevandsinteresser, men 
ikke om særlige kulturhistoriske, landskabelige eller naturmæssige vær-
dier.  
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 165 for Golfbane ved Lerbækgård – 
Damgård, og beliggende indenfor område D, der kun må anvendes til jord-
brugsformål. 
 
Det er Team Bygs vurdering, at etablering af en ridebane til privat brug 
med den ansøgte placering på en lille landbrugsejendom omgivet af en 
golfbane ikke medfører negative landskabelige påvirkninger og heller ikke 
urimelige nabogener.  
 
Naboorientering 
Idet projektændringen således er beskeden, og der ikke ændres på rideba-
nens omfang eller placering, har kommunen vurderet, at fornyet naboori-
entering ikke er fornøden. 
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Den oprindelige ansøgning 
Ansøgningen har, jf. planlovens §35, stk. 4, været i høring i perioden 1. til 
25. august 2019.  
Der er indkommet bemærkninger fra Grønt Råd i anledning af høringen. 
Grønt Råd har bemærkninger til materialer, terrænregulering og hegn, her-
under anbefalinger til krav om miljøvenlige materialer til toplaget af ride-
banen, maksimal terrænregulering på +/- 0,5 m og om, at træhegn bør 
fremstå naturligt og ikke malet. 
 
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 28. november 2019. Link til hjemmesiden https://www.hors-
holm.dk/politik/hoeringer og -afgørelser. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Ann-Cathrin Samsøe Ingor 
Byggesagsbehandler 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
Ansøgningsmateriale 
 
 
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. 


