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Landzonetilladelse til etablering af shelterplads ved opførelse af 3
shelters og et læskur med toilet
Gade/vej
Matr.nr.

Folehaveskoven – syd for Folehavevej
68 d Hørsholm By, Hørsholm

Åbningstider
Mandag-fredag 9-13
Torsdag også 15-17

Afgørelse
Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens §
35, stk. 1, til etablering af shelterplads ved opførelse af 3 shelters og et læskur med toilet som ansøgt, på følgende betingelser:
•

At de 3 shelters og læskuret opføres i naturmaterialer som ansøgt.
Såfremt bygningerne ønskes overfladebehandlet, skal de efter overfladebehandling fremstå i farver, der falder naturligt ind i omgivelserne, så de fortsat vil fremstå diskret i den omgivende natur.

Ansøgningen
Hørsholm Kommunes Team Vej og Park har søgt om tilladelse til etablering
af en shelterplads i Folehaveskoven med opførelse af 3 shelters a 10 m2 og
et 2 m2 læskur indeholdende toilet. Shelterpladsen skal øge mulighederne
for at gøre ophold og overnatte i Folehaven.
Shelterne placeres for foden af en skrænt i en ”lomme”, tidligere brugt
som grusgrav. Her er lejrpladsen diskret placeret grundet niveauforskellen.
Læskuret indeholdende toilet placeres diskret mellem bøgetræerne, trukket tilbage fra parkeringspladsen, Folehavevej og shelterpladsen.
Shelterne og læskuret skæmmer således ikke landskabet, og begrænser
heller ikke de øvrige brugeres anvendelse af Folehaven
Shelterne og læskure opføres i ubehandlet træ, shelterne dog med tagpaptag.
Folehaveskoven er i kommuneplanen udpeget som kulturmiljø, hvor de
kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang skal beskyttes.
Der er mange fortidsminder i skoven. Shelterpladsen placeres udenfor beskyttelseszoner for fortidsminder.
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Der er beskyttede sten- og jorddiger, beskyttede vandløb og beskyttet natur i skoven, men ikke på det areal, hvor shelterpladsen placeres.
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Ejendommen er beliggende i landzone. Det ansøgte forudsætter derfor, at
der meddeles landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1.
Begrundelse for afgørelsen
Det er vores vurdering, at både de 3 shelters og læskuret indeholdende toilet med den ønskede placering indpasses i terrænet/skoven og dermed
ikke vil skæmme landskabet.
Shelterne placeres for foden af en skrænt i en ”lomme”, tidligere brugt
som grusgrav, hvor lejrpladsen er diskret placeret grundet niveauforskellen. Læskuret indeholdende toilet placeres diskret mellem bøgetræerne,
trukket tilbage fra parkeringspladsen, Folehavevej og shelterpladsen.
Shelterne og læskuret opføres i ubehandlet træ, shelterne dog med tagpaptag. De valgte materialer vil gøre, at shelterne og læskuret vil falde
godt ind i omgivelserne og dermed ikke påvirke landskabet i nævneværdig
grad.
På denne baggrund er det vores vurdering, at der tages mest muligt hensyn til Folehaveskoven, som kulturmiljø, hvor de kulturhistoriske værdier i
videst muligt omfang skal beskyttes.
Det bemærkes, at shelterpladsen placeres udenfor beskyttelseszonerne
for de mange fortidsminder, der er i skoven. Og på arealerne, hvorpå shelterpladsen og læskuret placeres er der ingen beskyttede sten- og jorddiger, beskyttede vandløb eller beskyttet natur.
Skovloven
Det forudsættes, at der er meddelt den fornødne tilladelse i medfør af
skovloven til opførelse af det ansøgte i fredskov.
Naboorientering
Ansøgningen har, jf. planlovens §35, stk. 4 og 5 kun været i høring hos
Grønt Råd i Hørsholm i perioden 24. september til 9. oktober 2020, idet
kommunen har vurderet, at det ansøgte er af underordnet betydning for
naboerne, grundet shelterpladsens placering midt i skoven, hvor der er
mere end 300 m til nærmeste naboejendom.
Der er ikke indkommet indsigelser i anledning af høringen, kun en positiv
kommentar fra Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm.
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.
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Landzonetilladelse med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside
den 21. oktober 2020. Link til hjemmesiden https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser.
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Venlig hilsen

Ann-Cathrin Samsøe Ingor
Byggesagsbehandler

Bilag
Ansøgningen med illustrationer og tegninger.
Oversigtskort i mål 1:10.000.

Kopi til Grønt Råd i Hørsholm
Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm, hoersholm@dn.dk
Friluftsrådet, boris@damsgaard.biz
Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening, lg-h@live.dk
Hørsholm Seniorråd, larsbjoerck@fasttvnet.dk
Hørsholm Seniorråd, suppleant, mpbalser@gmail.com
Hørsholm Sølaug, jorgen@lissner.net
Hørsholm Sølaug, suppleant, kah@it.dk
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.
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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 Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 1800, hvis du er en virksomhed 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 ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 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, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.
Hørsholm Kommune skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som
udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb give meddelelse 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.

4/4

Ansøgning om
landzonetilladelse
- Folehaven

Sagsnr. 2020-0498
Hører til
landzonetilladelse
af 21. okt. 2020
Hørsholm Kommune
Team Plan og Byg

Hermed ansøgning om landzonetilladelse, til opførsel af 3 shelters,
samt et læskur ifbm. toilet på matrikel 68d, Hørsholm by,
Hørsholm.

Dato: 10.08.2020

Center for By og Miljø
Team Vej og Park
Kontakt
Emil Duygu Johansen
Driftplanlægger
edj@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 2072

Shelters

3 x Shelter (3.665x2.75m)
Shelteren ønskes opført for at øge mulighederne for at gøre ophold og
overnatte i Folehaven. Shelterne placeres diskret for foden af en skrænt i
en ”lomme” tidligere brugt som grusgrav. Her er lejrpladsen diskret
placeret grundet niveauforskellen. Shelteren skæmmer således ikke i
landskabet, ej heller begrænser den øvrige brugeres benyttelse af
Folehaven
Shelterne opføres i samarbejde med Naturstyrelsen, der er lodsejer, og
skovmyndighed.
Shelters opføres i ubehandlede naturmaterialer. Stolper i Robinie eller Eg,
tagbeklædning i tagpap, øvrig konstruktion i Rødgran eller Douglas og side
– og bagbeklædning i Lærk. Alt træ er enten FSC eller PEFC certificeret.
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Vedrørende

Notat

Beskyttelseszone, Fortidsminder
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Vedrørende

Notat
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Vedrørende

Notat

Læskur

Læskuret/Toilettet ønskes opført ifbm. den planlagte shelterplads i
Folehaven. Pladsen skal give mulighed for at gøre ophold og overnatte i
Folehaven. Læskuret placeres diskret mellem bøgetræer, trukket tilbage
fra parkeringspladsen, Folehavevej, og den planlagte shelterplads.
Læskuret skæmmer således ikke i landskabet, ej heller begrænser den
øvrige brugeres benyttelse af Folehaven.
Lejrpladsen opføres i samarbejde med Naturstyrelsen, der er lodsejer, og
skovmyndighed.

Læskuret opføres i ubehandlede naturmaterialer. Beklædning i Lærk, spær
og remme i Rødgran eller Douglas. Indvendigt beklædes skuret med
finérplader, så skuret kan højtryksrenses.
H:2,378m B. 1.6m D.1,2M
Læskuret placeres på en nedgravet kammertank (Watercare). Der tømmes
2. gange årligt.
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Vedrørende

Notat

Læskur/Toiletbygning
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Vedrørende

Notat
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Folehaven

Her ønskes shelters
og læskur/toilet
opført

0

Folehaven
Shelters og udhus
Dato: 24-09-2020
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