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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til opførelse af shel-
ter indenfor søbeskyttelseslinje omkring Sjælsø 

 
Gade/vej Sjælsø Lund – i nærheden af Sjælsø 
Matr.nr. 17 a Slutterup By, Blovstrød 

 
Afgørelse 
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 meddeles herved dispen-
sation til at opføre et shelter på 15 m2 for foden af skrænten mod Sjælsø 
som ansøgt. 
 
Ansøgningen 
Hørsholm Kommunes Team Vej og Park har søgt om tilladelse til opførelse  
af et shelter, som ønskes placeret i nærheden af Sjælsø med henblik på at 
øge mulighederne for at gøre ophold og overnatte i skoven Sjælsø Lund 
ved Sjælsø. Shelteret opføres i samarbejde med Naturstyrelsen, der er 
lodsejer og skovmyndighed. 
 
Shelteret ønskes placeres diskret for foden af skrænten mod søen, hvor 
det hverken kan ses fra søen grundet bredvegetationen eller fra skovvejen 
grundet niveauforskellen. Shelteret skæmmer således ikke i landskabet, og 
begrænser heller ikke de øvrige brugeres anvendelse af Sjælsølund og 
Sjælsø. Shelteret er på 15 m2 og  opføres i ubehandlet træ med tagpaptag. 
 
Arealet, hvorpå shelteret ønskes opført, er beliggende indenfor beskyttel-
seszonen på 150 m omkring søer, jf. naturbeskyttelseslovens § 16. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Beskyttelseslinjen omkring søer og åer skal sikre, at der ikke gennemføres 
projekter, der vil påvirke oplevelsen af disse markante og værdifulde land-
skabselementer negativt. Endvidere skal søer og åer sikres som vigtige le-
vesteder og spredningskorridorer for plante- og dyrelivet. 
 
Det er vores vurdering, at shelteret med hensyn til udformning og place-
ring kan opføres, uden at oplevelsen af Sjælsø forringes. Shelteret opføres i 
ubehandlet træ med tagpaptag. 
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Det er desuden vores vurdering, at opførelse af shelteret er uden betyd-
ning for søen som levested eller spredningskorridor. 
 
Naboorientering 
Ansøgningen om dispensation fra søbeskyttelseslinjen har være i høring i 
perioden 8. oktober til 23. oktober 2020, i forbindelse med landzone- 
høringen. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger. 
 
Udnyttelse af dispensationen 
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen 
regnes 4 uger fra datoen fra tilladelsen er offentliggjort eller underretning 
om afgørelsen er modtaget.  
Hvis der bliver klaget, har klagen opsættende virkning, medmindre Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
 
Dispensationen med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside den 
4. november 2020. Link til hjemmesiden https://www.horsholm.dk/poli-
tik/hoeringer og -afgørelser. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt, eller ikke har være udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. natur-
beskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
 
Venlig hilsen 
 

 
 
 
 
Bilag 

• Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven 

• Ansøgningen med illustrationer og tegninger.  
 
 
Kopi til  
Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
Naturstyrelsen nst@nst.dk 
Grønt Råd i Hørsholm 
Grønt Råd, v/formand Peter Skat Nielsen, skat.n@mail.tele.dk 
Dansk 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 

Ann-Cathrin Samsøe Ingor 
Byggesagsbehandler 
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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 afgørelsen,  

• landsdækkende foreninger og organisationer, som har en 
væsentlig interesse i afgørelsen,  

• landsdækkende foreninger og organisationer, vis hovedformål er 
at beskytte natur og miljø,  

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreninger og 
organisationers 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. 
naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 må-
neder fra afgørelsens modtagelse, jf. naturbeskyttelsesloven § 88. Er afgø-
relsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
Hvor kan der klages til 
Klager skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen in-
den 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 ”Kla-
geportal”. Når du søger på virk.dk, skal du søge efter ”Miljø- og Fødevare-
klagenævnet”. Klageportalen kan også findes på https://naevnenes-
hus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ Du logger på Kla-
geportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
Hørsholm Kommune via Klageportalen, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 2.  
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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 Næv-
nenes Hus i forbindelse med oprettelsen af klagen. Gebyret tilbagebetales, 
hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. De nærmere regler om ge-
byrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr 
for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv. Det frem-
går bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske ved elektro-
nisk overførsel til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden en af Miljø- og Fø-
devareklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af fri-
sten, afvises klagen. 
 
Hvad er proceduren 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. 
Hvis Hørsholm Kommune fastholder afgørelsen, sender Hørsholm Kom-
mune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen som ud-
gangspunkt senest 3 uger efter klagefristens udløb. Du får besked om vide-
resendelsen. 
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 heref-
ter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgø-
relse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaev-
net/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 af-
gørelsen ikke må udnyttes, før klagesagen er afgjort, medmindre klage-
nævnet bestemmer andet. 
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Hermed ansøgning om landzonetilladelse, samt dispensation fra 
søbeskyttelseslinje til opførsel af shelter på matrikel 10c, Slutterup, 
Blovstrød.  
 

 

Ansøgning om 
landzonetilladelse, samt 
dispensation fra 
søbeskyttelseslinje.  

- Shelter Sjælsølund 
 

 
 

Dato: 06.08.2020 
 
 

Center for By og Miljø 
Team Vej og Park 

 

Kontakt 
Emil Duygu Johansen 

Driftsplanlægger 
edj@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 2072 
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Tekstboks
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Shelter 4.5x3.3m  
 
Shelteren ønskes opført for at øge mulighederne for at gøre ophold og 
overnatte i skoven Sjælsølund, og langs Sjælsø. Shelteren placeres diskret 
for foden af søskrænten, hvor den hverken kan ses fra søen grundet 
bredvegetationen eller fra skovvejen grundet niveauforskellen. Shelteren 
skæmmer således ikke i landskabet, ej heller begrænser den øvrige 
brugeres benyttelse af Sjælsølund og Sjælsø.  
Shelteren opføres i samarbejde med Naturstyrelsen, der er lodsejer, og 
skovmyndighed. 
 
Shelteren 
 
Shelteren 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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