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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19 til opførelse af en 
bygning med en højde på 9,55 m indenfor 300 m byggelinje om-
kring Egedal Kirke. 
 

 
Hørsholm Kommune giver hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslo-
ven § 19 om kirkebyggelinje til at opføre en delvis høj én etage og to eta-
gers bygning med en maksimal højde på 9,55 m og en absolut topkote i 
20,00. 
 
Dispensationen fra Naturbeskyttelsesloven offentliggøres på kommunens 
hjemmeside den 14. august 2020 og må ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet. Klagefristen er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. 
Hvis der bliver klaget, har klagen den virkning, at dispensationen kun må 
udnyttes, hvis Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer det. 
 
Vi gør opmærksom på, at byggearbejdet ikke må igangsættes, før byggetil-
ladelse er givet i henhold til byggelovens bestemmelser. 
 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med ansøgning om tilladelse til en ny bebyggelse på oven-
nævnte ejendom er der i brev af den 15. juni 2020 søgt om fornyet dispen-
sation fra kirkebyggelinjen til at overskride den maksimalt tilladelige højde 
med 1,05 m, idet den nye bebyggelse vil have en maksimal højde på 9,55 
m og en absolut topkote i 20,00, som vist i medsendte materiale.   
Der er tidligere, den 20. april 2020, meddelt dispensation fra naturbeskyt-
telseslovens § 19 til opførelse af en bygning med en højde på 9,05 m in-
denfor 300 m byggelinje omkring Egedal Kirke. 
 
Ansøgningen er begrundet med at: 

• Der vil ved den ansøgte overskridelse af den tilladte bygningshøjde 
på 8,5m, ikke forekomme nogen form for direkte visuel kontakt 
mellem Egedal Kirke og det nye havecenter, da der mellem den 
nye bebyggelse og Egedal Kirke er såvel bebyggelse som tætte om-
råder med høje træer. 
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• Den kommende bebyggelse ligger, i forhold til sine nærmeste om-
givelser, i en tydelig lavning. Således er terrænet mod nord og 
nord/øst – altså området ved kirkebyggelinjen - beliggende ca. 
2-3m over gulvkoten i det kommende havecenter. Såfremt der de-
fineres et gennemsnitligt niveauplan for den kommende bebyggel-
se, vil bygningen formentligt ikke overskride de 8,5m indenfor kir-
kebyggelinjen. 

• Kirkebyggelinjen på 300m indskriver kun i meget begrænset om-
fang den kommende bebyggelse. Således vil mindre end 3% af den 
samlede bebyggelse overskride kirkebyggelinjen. 

 
 
Regelgrundlag 
Naturbeskyttelseslovens § 19: 
Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en 
afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig 
bebyggelse i hele beskyttelseszonen. 
 
Egedal Kirke er ikke omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelses-
zonen og afkaster derfor beskyttelseslinje. 
 
Afgørelse 
Team Byg har besluttet at meddele dispensation fra Naturbeskyttelseslo-
vens § 19 til at den kommende bygning kan opføres med en maksimal 
højde på 9,55 m og en absolut topkote i 20,00. 
Kirkebyggelinjen har til formål at beskytte kirker, der ligger mere eller min-
dre åbent i landskabet, mod at der opføres bebyggelse, som virker skæm-
mende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet.  
Ved afgørelsen har vi lagt vægt på at: 
Den nye bygnings placering har en begrænset indvirkning på indblikket til 
og fra kirken samt, at der er flere bygninger indenfor kirkebyggelinjen, der 
er ligeså høje eller højere end det ansøgte byggeri.  
Vi har desuden lagt vægt på, at bygningen ligger i bymæssig bebyggelse og 
at projektets placering og højde er i overensstemmelse med den nye Lo-
kalplan 152, som gælder for ejendommen. 
Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at offentlighedens oplevelse af indblik-
ket til kirken ikke påvirkes negativt eller virke skæmmende på kirken. 
 
Høring 
Denne afgørelse er truffet uden forudgående høring. Det er Team Bygs 
vurdering, at opførelse af byggeriet med de lille overskridelse af højden i 
periferien af kirkebyggelinjen ikke vil have væsentlig betydning for de hen-
syn kirkebyggelinjen skal varetage. 
 
Gyldighed  
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter, den 
er meddelt, jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
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Lovgrundlag 
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 19 er truffet med hjemmel i 
Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.  
 
Bilag 

• Ansøgningsmateriale 

• Kortudsnit med ejendommen og kirkebyggelinjen 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering 
Egedal Kirke – e-mail:karlebo.sogn@km.dk 
Helsingør stift – e-mail: kmhel@km.dk, Fredensborg Provstiudvalg – e-
mail: fredensborg.provsti@km.dk,  
Kulturarvstyrelsen (post@kulturarv.dk)  
 
Grøntråd: 
Dansk Ornitologisk Forening <kurtengelhardt7@gmail.com>; DN-Hørsholm 
<hoersholm@dn.dk>; DN-Hørsholm substitut <BoMadsen@c.dk>; Hors-
holm Solaug Substitut <jorgen@lissner.net>; Hørsholm og Omegns Jagt-
forening <eilsoe@c.dk>; Hørsholm og Omegns Jagtforening substitut 
<thommy.hoe@outlook.dk>; Hørsholm Seniorråd <einar-
petersen@hotmail.com>; Hørsholm Sølaug <kah@it.dk>; Lars Gudmand-
Høyer; Spejderbevægelsen <jette24b@mail.dk> 
 
 
Venlig hilsen 

 
 
 
 
 
Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven 
Hvem kan klage jf. naturbeskyttelseslovens § 86 

• adressaten for afgørelsen, 

• ejer af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som har en væsentlig inte-

resse i afgørelsen, 
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• landsdækkende foreninger og organisationer, vis hovedformål er at be-

skytte natur og miljø, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreninger og orga-

nisationers klageberettigelse. 

 

Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører, er 

ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven. Se dog naturbeskyttelsesloven 

§ 43 såfremt der er tale om en fredningssag. 

 

Hvad kan der klages over 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1. 

 

Frist for at klage 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslo-

vens § 87, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort regnes klagefristen dog altid 

fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag forlæn-

ges fristen til den følgende hverdag, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. 

 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra 

afgørelsens modtagelse, jf. naturbeskyttelsesloven § 88. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

 

Hvor kan der klages til 

Klager skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen inden for 

klagefristen. 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 ”Miljø- og Føde- 

vareklagenævnet”. Klageportalen kan også findes på 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og- foedevareklagenaevnet/ Du 

logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig 

for Hørsholm Kommune via Klageportalen, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 2. 

 

Gebyr 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. hvis du 

repræsenterer en virksomhed, organisation eller en offentlig myndighed. Betaling 

af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Nævnenes Hus i forbindelse med 

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

i din klage. De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 

132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevare-

klagenævnet mv. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr 

skal ske ved elektronisk overførsel til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden en af 

Miljø- og Fødevareklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af 

fristen, afvises klagen. 

 

Hvad er proceduren 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Hvis Hørsholm Kommune fastholder afgørelsen, sender Hørsholm Kommune kla-

gen videre til behandling i nævnet via Klageportalen som udgangs- punkt senest 3 

uger efter klagefristens udløb. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

hvis den sendes uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet 

fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du pga. særlige forhold ønsker at blive 

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an- modning til 

Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune videresender herefter din anmodning til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan frita-

ges. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/start-din-

klage/miljoe-og- foedevareklagenaevnet/vejledning/ 

 

 

Virkning af, at der klages 

En klage over en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven har opsættende virkning 

for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden be- stemmer andet, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7. Det betyder, at 

afgørelsen ikke må udnyttes, før klagesagen er afgjort, medmindre klage- 

nævnet bestemmer andet. 
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