Grønt Råd i Hørsholm
Hørsholm, den 22. oktober 2020

Referat fra
Grønt Råds møde
onsdag d. 21. oktober 2020, kl. 19:30
Kulturhus Trommen (lokalet ”Poul Henningsen”)
Deltagere:

DN-Hørsholm v/ Bo Madsen, (isf. Peter Skat Nielsen, som har meldt afbud)
Dansk Ornitologisk Forening, (Vakant)
Afbud
Friluftsrådet v/ Boris Damsgaard
Afbud
Hørsholm Sølaug v/ Kai Aaen Hansen
Hørsholm & Omegns Lystfiskerforening, Lars Gudmund-Høyer
Afbud
Hørsholm Seniorråd v/ Lars Bjørck Olsen
Spejderbevægelsen v/ Jette Nielsen
Dagsorden

1) Referent.
Bo Madsen
2) Godkendelse af referat (beslutninger) fra mødet 19. august 2020.
Referatet er udsendt uden efterfølgende bemærkninger, jf. forretningsordenen herom.
Referatet er herefter godkendt og fremsendt til kommunen.
3) Meddelelser fra formanden.
1: På generalforsamlingen 19 august blev valg af næstformand udskudt til mødet d. 21. oktober
2020.- Punktet er derfor indsat som dagsordenens pkt. 5.
2: Forud for dagens møde har der i eftermiddags været afholdt møde mellem kommunen og
borgergruppen ”Fremtidens kloak”, hvori flere medlemmer af Grønt Råd deltager aktivt.
Formanden har været forhindret i deltagelse; men det forventes at der afsættes rigelig tid efter
pkt. 6 til at orientere om mødet.
4) Nye sager og nyt fra ikke-afsluttede sager.
a. Langeltevej 2-4. Høring ifm påtænkt landzonetilladelse til etablering af 2*60 m
ridebane.
Grønt Råd har 30.09.2020 fremsendt høringssvar med 1 bilag, hvori det bl.a. under henvisning
til terræn, omgivelser og jordflytning anbefales at ændre ridebanens påtænkte placering.
Beslutning:
Til efterretning
b. Grønnegade 30. Hørsholm Kommune har 13.10.2020 meddelt dispensation fra
skovbeskyttelseslinjen til etablering af en overdækket terrasse.
Afgørelsen, som kan påklages, er meddelt til en række institutioner, herunder medlemmer af
Grønt Råd.
Grønt Råd anbefales at tage afgørelsen til efterretning ud fra praksis og de konkrete forhold.
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Beslutning:
Til efterretning
Der er ikke indkommet øvrige sager pga. den særlige situation i forbindelse med Corona-virussen.
Efter dagsordens udsendelse (og på mødet) er der kommet yderligere sager til:
c. Landzonetilladelse af 21.10.2020 til etablering af en shelterplads ved opførelse af 3
shelters og et læskur med toilet i Folehaveskoven.
Beslutning:
Til efterretning
d. Landzonetilladelse af 21.10.2020 til opførelse af en overdækning på 100 m2 i
Folehaveskoven (Deputatvang) med henblik på anvendelse til udendørs opholds- og
undervisningslokale.
Matr.nr. 68 d Hørsholm By, Hørsholm
Beslutning:
Til efterretning
e. Naboorientering af 8.10.20201 vedr. ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af
shelter. Matr.nr. ???
Orienteringen vedrører et shelter i Sjælsølund nord for Sjælsø.
Placeringen er ikke entydig, idet den i høringsbrevet angives til matr.17a Hørsholm By,
Hørsholm og matr.10c Slutterup, Blovstrød i ansøgningen.
Beslutning:
Grønt Råd har ikke bemærkninger til etablering af et shelter.
5) Møde mellem Grønt Råd og kommunens forvaltning.
Hørsholm Kommune har ønsket at mødes des med Grønt Råd for at drøfte og afklare eventuelle
udestående spørgsmål mellem parterne. Som mødetidspunkt har været foreslået 19. henholdsvis 26.
11.2020 kl. 17-20, jf mail fra formanden af 24.09.2020.
A: Formanden har foreløbig noteret følgende forslag til mødeemner:
1: Fredninger
- Tilsynet med fredninger negligeres eller udføres ikke regelmæssigt.
- Der følges ikke op med udarbejdelse af plejeplaner, og arbejdet med nødvendige revisioner
gennemføres ikke. (Vedbæk-Smidstrup; Kokkedal, sidst revideret 2002. Revision igangsat
2012??
- Grove tilsidesættelser af fredningsbestemmelser (eks. Udsigtsfredningen til Sjælsø) lades
upåtalt.
- Kontrol med afslutning af arbejder/anlæg udført ved/i fredede områder, udføres ikke eller - i
bedte fald - mangelfuldt. (Eks. Bolbroengen).
2: Gennemgang af stade for de i dagsordenens bilag nævnte uafsluttede sager.
3: (Kritisk) opmærksomhed på og vurdering af ønskede tiltag i Hørsholms landzone.
4: Forslag til formidlingsplatform (udsigtsplatform) ved Sjælsø (Fredningen Sjælsø-Øst)
Ovenstående blev på mødet suppleret med:
5: Forslag fra Grønt Råd om skridsikring af Elleskovstien.
(Evt. med hønsenet svarende til broen over Usserød Å nær Ahornvej.)
B: Et rundspørge i Grønt Råd har vist følgende muligheder for deltagelse:
1

Naboorienteringen er ikke fremsendt til Grønt Råd, men dog til nogle medlemmer af Grønt Råd.
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Navn
Jette N
Lars G-H
Boris
Kai Aa
Lars B.O.
Peter SN
Bo M

19.11
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja

26.11
Nej
Ja
(Nej)
Nej
Ja
Ja
Ja

Bemærkning

Senere: Usikker

C: Indstilling:
a) Det afgøres hvilke emmer, Grønt Råd vil foreslå medtaget på mødet med forvaltningen.
b) Grønt Råd beslutter tidspunktet for mødet med forvaltningen.
Beslutning:
a) Alle emnerne, 1-5, ønskes medtaget. (Vedr. pkt. 2 henvises til vedhæftede side 4-11.
b) Af de foreslåede tidspunkter foretrækkes 26.11.2020.
6) Orientering fra mødet den 21.10.2020 om ”Fremtidens kloak”
Kai Aaen orienterede om forspillet til mødet, der resulterede i at de ”grønne foreninger” meddelte
afbud. Hovedårsagen var den at Fremtidens Kloak er et forum til orientering af borgerne ifølge
kommissoriet, men to politikere ønskede at deltage, hvilket administrationen havde accepteret.
7) Sager, uden nyt at melde, er samlet i BILAG, side 4-11.
8) Mødeplan resten af 2020:
For det resterende år er reserveret følgende dato:
Onsdag, 25-11-2020, kl. 19:00
OBS: Forslag til mødested m.v. imødeses.
Beslutning:
Cafe Blixen alias Madam Carlsen blev enstemmigt foreslået.
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BILAG
til GR Dagsorden og Referat, 2020-10-21
Ikke afsluttede sager
a. Oprensning af de kommunale søer
Kommunalbestyrelsen ønskede i 2013 at styrke indsatsen for en bedre vandkvalitet i kommunens
søer og vedtog derfor i budget 2014-17 at afsætte 1 mio. kr. i budgettet hvert år til oprensning af
kommunens søer. Formålet var (og er), at der skal opnås en god økologisk tilstand i kommunens
søer.
Siden Grønt Råds møde i august har kommunalbestyrelsen 29.08.2016 besluttet at frigive 900.000
kr. af det afsatte rådighedsbeløb.
I sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen er anført:
"Administrationen har afholdt møder med følgegruppen, som består af medlemmer fra Hørsholm
Sølaug og Danmarks Naturfredningsforening.
Et antal rapporter giver et godt overblik over søerne i bymidten både biologisk og
spildevandsteknisk.
Det er diskuteret hvilke tiltag og prioriteter, der skal iværksættes i år samtidig med at der laves
en strategiplan for hver enkelt sø.
Der iværksættes to slags restaureringstiltag:
- Fjerne grøde i søerne, hvorved der fjernes de næringsstoffer som bindes til
vandplanterne
- Regulere på fredfiskebestanden (ikke rovfisk), hvorved den nuværende økologiske
ubalance i søerne forbedres.
I afrapporteringen fremgår det, at søerne i bymidten påvirkes meget af den vejsalt, der bruges i
glatførebekæmpelsen. For at kunne løse og udrede problemet ønskes der opsat målestationer i
søerne, som kontinuerligt måler salt og temperatur og opholdstid i søsystemerne. Målingerne
kan bl.a. bruges til at beregne en omtrentlig opholdstid i søerne.
Opholdstiden er af afgørende betydning i forbindelse med meddelelsen af udledningstilladelser
bl.a. i forbindelse med separering af oplandet til Blårenden.
Målingerne vil også kunne bruges i forbindelse med dialog med grundejere og vejmyndighed
om glatførebekæmpelse.
Det ønskes også at lave en søfolder, med gode råd om hvad man som borger skal være
opmærksom på når man bor i nærheden af en sø. I forbindelse med den øgede separering af
spildevandet i Hørsholm Kommune er det vigtigt med information om hvordan de nye
kloaksystemer fungerer og hvilke forholdsregler borgerne kan tage for at mindske risikoen for
forurening af søer og vandløb f.eks. i forbindelse med bilvask.
I 2014 blev der frigivet 1 mio. kr., hvoraf der er brugt 620.000 kr. til undersøgelser for at skabe
et overblik over, hvilke problemer der er i søerne og hvilke initiativer, der skal udføres
fremadrettet.
Det resterende beløb forventes anvendt til oprensning af søerne ved Kokkedal Slot.
Undervandsvegetationen udtyndes i august i år og det forventes at blive gentaget igen i de
næste 2-3 år.
Der er indhentet tilbud på følgende projekter:
Restaureringstiltag i 8 søer
250.000 kr.
Måling af salt, temperatur og opholdstid i søsystemet
500.000 kr.
Strategiplaner og søfolder
150.000 kr.
I alt
900.000 kr."
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Med kommunalbestyrelsens beslutning er der hermed i den 3-årige periode 2014-2016 frigivet i alt
1,9 Mkr.
Beslutning 10. oktober 2016:
”Der er meget lidt fremdrift i denne sag. Det forventedes, at følgegruppen (Peter Skat Nielsen og
Jørgen Lissner) ville blive indkaldt til møde i sidste halvdel af november 2016.
Der er enighed om, at sagen er meget vigtig og har høj prioritet i Grønt Råd.”
Efterfølgende har det nævnte møde været afholdt den 8. november 2016.
Referat herfra er endnu ikke modtaget.
Fra Grønt Råds møde 30. november 2016:
Kai Aaen havde modtaget en kort orientering fra Jørgen Lissner, der havde deltaget i mødet. Heraf
fremgik, at det var blevet oplyst, at kommunen har ansat ekstern hjælp, som skal udarbejde en
handlingsplan for søerne. Heri skal blandt andet fremlægges mulighederne for at forbedre tilstanden
i søerne. Der kan blive tale om afholdelse af borgermøder, hvor den for planens udarbejdelse
ansvarlige muligvis skal deltage. Det må betragtes som positivt, at der nu er taget skridt til en mere
grøn tilgang. Man vil mere se på fremtiden i stedet for nutiden.
Sagen vil blive taget op til nærmere drøftelse, når referatet er modtaget.
-Fra Grønt Råds møde 22. februar 2017:
Sagen blev drøftet på dialogmødet med MPU 23. januar 2017, herunder at Grønt Råd ofte savnede
referater fra de med kommunen afholdte møder.
Der savnes stadig referat og ajourførte rapporter fra mødet 08.november 2016 med forvaltningen og
konsulenten.

Den 19. marts 2017 blev der modtaget et udkast til en rapport, Indsatsplan for søerne i Hørsholm,
som drøftedes på mødet den 8. november 2016. Referat fra dialogmødet blev modtaget den 27.
marts 2017.
Beslutning/konklusion 19. april 2017:
Af referatet fra dialogmødet fremgår blandt andet, at det har været nødvendigt med en række
foranalyser, der kan kvalificere beslutninger til, hvad pengene skal bruges til i 2017, hvor der skal
igangsættes konkrete initiativer i 5 søer i kommunen (Springdam, Ubberød Dam, Slotssøen, 2 små
søer ved Kokkedal Slot og 2 vandhuller på området tilhørende Kokkedal Golfklub). Nettobudgettet
er på 3,8 mio.kr.
Grønt Råd er ikke bekendt med, hvad der videre skal ske i denne vigtige sag, herunder tidsplanen
for arbejdet, hvor det ovenfor omtalte rapportudkast, Indsatsplan for søerne i Hørsholm, må
formodes at skulle udgøre en væsentlig del af grundlaget for det videre arbejde. Der er ikke indkaldt
til nyt møde i følgegruppen, og der foreligger p.t. intet om afholdelse af borgermøder.
Den 13. juni 2017 har forvaltningen udsendt 5 dokumenter i høring. Det besluttedes at lade
Hørsholm Sølaug og Danmarks Naturfredningsforening udarbejde bemærkninger. Medlemmerne af
Grønt Råd kan indsende forslag til formanden senest 28. juni 2017. Kai Aaen foreslog, at der søges
afholdt et statusmøde om hele sagen.
Den 3. juli 2017 har Grønt Råd fremsendt høringssvar til kommunen.
Fra Grønt Råds møde 23. august 2017:
Kai Aaen Hansen oplyste, at der tilsyneladende ikke er nogen aktivitet i følgegruppen, hvorfra der i
øvrigt ikke er udsendt referat fra tidligere afholdte møder. Det aftaltes, at formanden sender et brev
til kommunen med henblik på at få en status i sagen.
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Formanden har 27.09.2017 anmodet kommunen om en statusrapport, som kan forelægges på mødet.
Formanden har den 4. oktober 2017 modtaget svar på ovenstående, hvoraf det fremgår, at det går
godt med projektet, men at det er tidskrævende, fordi der er mange ejere og interessenter, der skal
høres, og som der skal indhentes tilladelser fra, før forvaltningen kan lave de endelige tilladelser og
dispensationer.
Følgende arbejder igangsættes i efterårs-vinter perioden 2017/18:
 Kokkedal Nord og Syd: Rydning af krat og træer
 Springdam: Rydning af krat og træer, samt nyt udløbsværk med vandbremse
 Nye vandhuller i Arboretet
 Slotssøen: Udløbsbygværk med vandbremse, sandfang, fjernelse af tagrør, krebseskjul.
I foråret 2018:
 Kokkedal Øst: Udgravning, uddybning
 Kokkedal Øst, Nord, Syd: Udplantning af krebseklo
 Krebseklovandhullet: Oprensning, førstegangspleje, rydning af korridor på kommunens del
 Slotssøen: Udsætning af aborre.
Når ovenstående arbejder er udført, vil man gå i gang med næste del, hvor repræsentanter fra Grønt
Råd vil blive inviteret som tidligere.
Hørsholm Kommune har den 10. november 2017 givet dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §
3 samt tilladelse efter Vandløbslovens § 6 og § 48 til tiltag i og ved Ubberød Dam, Springdam,
Hørsholm Slotssø og Kokkedalsøerne. Klagefristen udløber den 8. december 2017.
Fra Grønt Råds møde 21. februar 2018:
Formanden har 12. februar 2018 fra forvaltningen modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen
Hovedstaden om §3 tilladelse til udvidet oprensning af Karruseldam i Hørsholm Slotshave (i
forhøring). Der er tidligere foretaget oprensning af dammen men kun i begrænset omfang. Det er
vigtigt, at vanddybden bliver tilstrækkeligt stor til, at vandplanten Krebseklo kan synke til bunds om
vinteren for at undgå frostskader, hvilket desværre ikke kan lade sig gøre i det områder, der
tidligere er oprenset.
Beslutning: Det aftaltes, at Kurt Engelhardt udarbejder et oplæg til bemærkninger.
Grønt Råd fremsendte herefter, den 22. februar 2018 rådets bemærkninger til Hørsholm Kommune.
August 2018:
Grønt Råds arbejdsgruppe (Hørsholm Sølaug og DN) har modtaget et udkast til handleplan, som p.t.
er under behandling.
Til orientering.
Februar 2019:
Grønt Råds arbejdsgruppe (v/Hørsholm Sølaug) har 10. januar 2019, fremsendt en oversigt over
arbejdet fra april –december 2018 afsluttet med 5 spørgsmål. Efter at have bragt sagen i erindring
(11.02.2019) har kommunen 12. februar 2019 beklaget ikke at have svaret, og anført: ”Vi er ved at
undersøge nogle afvigelser og vender tilbage hurtigst muligt med svar på begge mails.”
Beslutning: Taget til efterretning. Vi afventer kommunens svar på de stillede, simple spørgsmål.
Juni 2019:
Der er udsat aborrer i udvalgte søer.
Udsætning af dammuslinger er ændret til udsætning af svanemuslinger; en leverandør søges.
Beslutning: Taget til efterretning.
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August 2019:
Intet nyt.
Oktober2019:
Intet nyt.
b. Vådeng ved Usserød Å
Fra Grønt Råds dagsorden siden 10. juni 2015:
"Kommunalbestyrelsen har 23. marts 2015 godkendt projektet – i den overfor Grønt Råd i
januar 2015 fremlagte form. ("klimaansøgning 01-02-2015")
Grønt Råd, som følger sagen med stor interesse, afventer det færdige projekt."
Fra Grønt Råds møde 17. august 2016:
Hørsholm Kommune, Team Miljø, har den 18. og 28. april 2016 meddelt dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 og åbeskyttelseslinjen for Usserød Å på baggrund af en
ansøgning af 18.12.2014 fra kommunens Center for Teknik suppleret med udbudsbreve og
arbejdsbeskrivelser af 22.3.2016 og 13.04.2016 fra bl.a. firmaet Enviclean samt
oversigtsplaner af 22.03.2016.
En gennemgang af det omfattende materiale, viste, at væsentlige forhold med relation til
fredningen ikke ses at være behandlet eller tydeliggjort.
DN har derfor den 18. maj anmodet Hørsholm Kommune om snarest at få tilsendt
kommunens henvendelse til Fredningsnævnet i relation til fredningens bestemmelser.
Kommunen har herefter fremsendt et notat af 25. maj 2016 til DN med kopi Grønt Råd.
Det umiddelbare indtryk er herefter, at kommunen ikke har rettet henvendelse til Fredningsnævnet i
de knap 1½ år, der er gået siden modtagelsen af ansøgningen.
En del af arbejdet er påbegyndt ifm omlægning af stien. Selve projektet og tidsplanen er ikke Grønt
Råd bekendt.
Formanden redegjorde på Grønt Råds møde den 8. juni 2016 for sagsforløbet og nævnede herunder,
at det samarbejde omkring projektet mellem kommunen og tilstødende grundejerforeninger
samt interesseorganisationer, som kommunalbestyrelsen lovede og efterfølgende besluttede,
tilsyneladende ikke har fundet sted. DN har skrevet til kommunen med en række spørgsmål,
herunder hvorfor kommunen tilsyneladende ikke har fremsendt en dispensationsansøgning
til Fredningsnævnet til arbejdets udførelse.
Som aftalt på mødet den 8. juni har Grønt Råd skrevet til kommunen (direktøren for Teknik,
Arbejdsmarked, Social og Sundhed) med kopi til formanden for MPU og anmodet om et
snarligt møde. Dette møde blev afholdt den 30. juni 2016.
På mødet blev der tilsyneladende ikke fra kommunens side vist forståelse for den manglende
inddragelse af interesseorganisationer herunder Grønt Råd, uagtet at undladelsen var i
modstrid med det overfor kommunalbestyrelsen lovede og af denne besluttede.
Der er ikke udsendt referat fra mødet, og Grønt Råd har intet hørt eller modtaget siden dets
afholdelse.
Beslutning 17. august 2016:
"Der er stor forundring over den valgte løsning af sikringen af Mortenstrupvej i form af en
autoværnslignende kant bestående af en fritstående lodret spunsvæg, ligesom det
forekommer uforståeligt, at der arbejdes med forskellige overløbskoter.
Der er stor utilfredshed med kommunens behandling af denne sag, og der er enighed om, at
sagen bliver taget op over for kommunen."
Vådengen indviedes den 18. september 2016.
Beslutning 10. oktober 2016:
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”Grønt Råd er fortsat overrasket over, at Grønt Råd ikke er blevet inddraget ifm projekteringen i
overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning i marts 2015. Formanden
anmodes om på ny at rejse sagen på rette sted.”
Borgmesteren har derefter indbudt formanden for MPU, Peter Antonsen, direktør Mette Herbert og
Grønt Råds formand til møde på stedet den 24. november 2016.
Fra Grønt Råds møde 30. november 2016:
Formanden orienterede kort om mødet, hvor der ikke var blevet truffet nogen beslutninger.
Denne orientering blev taget til efterretning.
-Fra Grønt Råds møde 22. februar 2017:
På dialogmødet med MPU 23. januar 2017 oplyste udvalgets formand, at han havde besluttet at lade
den udførte spunsvæg stå i en prøveperiode på to år.
Beslutning: Da beslutningen om at lade den udførte spunsvæg stå i en prøveperiode på 2 år vil
betyde, at der ikke vil ske nogen udvikling i sagen foreløbig, besluttedes det at lade nærværende
punkt udgå af dagsordenen for Grønt Råds møder indtil videre.
Forløbet af denne sag, hvor blandt andet kommunalbestyrelsens beslutning om at medinddrage
interesseorganisationer i projektet ikke er blevet efterlevet, og hvor væsentlige forhold med relation
til fredningen tilsyneladende ikke er blevet behandlet, er meget utilfredsstillende. Ligeledes er den
valgte løsning med nedramning af en spunsvæg langs Mortenstrupvej, hvor der nu i 2 år skal være
en metalkant, der udgør en fare for gående og cyklende, meget uheldig. Det er ikke lykkedes for
Grønt Råd at få nogen forklaring på ovenstående forhold, hvorfor det besluttedes, at der skal
udarbejdes en skriftlig henvendelse til kommunalbestyrelsen med en nærmere redegørelse for Grønt
Råds opfattelse af sagen. Mogens Ipsen udarbejder et udkast.
Arbejdet med et udkast til en henvendelse til kommunalbestyrelsen pågår fortsat, idet andre
løsninger også overvejes.-Borgmesteren har efterfølgende oplyst, at det forventes, at en tilfredsstillende løsning kunne
foreligge efter sommeren 2017.
Fra efterfølgende møder, senest 21. februar 2018 er noteret:
"Der er intet nyt at berette."
På dagsordenen for MPU's møde den 5. april 2018 optræder som pkt. 11:
"Anlægsregnskab for udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej".
Fra efterfølgende møder, senest august 2019 er anført:
Intet nyt.
c. Nebbegård, Hørsholm Kommune indkalder ideer og forslag til den fremtidige
planlægning.
Hørsholm Kommune har 5.2.2018 offentliggjort, at den ønsker at høre dine synspunkter og idéer
vedrørende den fremtidige planlægning, idet den nuværende ejer af Nebbegård ønsker at indrette
boliger i de eksisterende bygninger.
Kommunen anfører:
"Kom med idéer og forslag til ny planlægning for Nebbegård, Nebbegårds Alle 2,4,5,7 og 9,
del af matrikelnummer 1a, Næbbe, Blovstrød.
Arealet ligger i landzone og er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til offentlige formål,
uddannelsesformål og boliger.
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Ejer ønsker at etablere op til 30 boliger i de eksisterende bygninger. Den samlede
bygningsmasse er på 5000 m2.
Nebbegård er omfattet af kommuneplan 2017-2029, kommuneplanramme 3.O2, offentlige
formål, uddannelsesformål og boliger.
https://kommuneplan.horsholm.dk/Rammer/4_Offentligeomraader/3O2
En ændring af planloven giver nye muligheder for at anvende eksisterende bygninger i
landzonen.
Indretning af boliger i eksisterende bygninger kræver udarbejdelse af ny landzonelokalplan
og ændring af kommuneplanen. Forinden planarbejdet sættes i gang, skal Hørsholm
Kommune hermed indhente idéer til kommuneplanen jf. planlovens § 23c.
Vi ønsker med dette oplæg at høre dine synspunkter og idéer vedrørende den fremtidige
planlægning for Nebbegård.
Et nyt forslag landzonelokalplan og forslag til kommuneplantillæg vil blive sendt i offentlig
høring, hvor der igen vil blive mulighed for at komme med bemærkninger til den kommende
planlægning.
Praktiske oplysninger
Idéindhentningen løber fra den 5. februar til den 19. februar 5. marts 22018.
Dine idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget af Hørsholm Kommune
senest den 19. februar 5. marts 2018.
Indsend bemærkninger
Dine bemærkninger skal være skriftlige og sendes pr. e-mail til byudvikling@horsholm.dk"
Der er tale om et enestående naturområde, der indeholder store landskabelige værdier, og som har
et rigt dyreliv. Etablering af et boligområde her vil ødelægge disse naturværdier.
Beslutning: Det aftaltes, at Kurt Engelhardt udarbejder et oplæg til bemærkninger fra Grønt
Råd til kommunen. Foreningerne opfordres ligeledes til at indsende bemærkninger.
Grønt Råd fremsendte herefter, 2. marts 2018, rådets bemærkninger til Hørsholm Kommune.
Fra efterfølgende møder, senest 21. august 2019, er anført:
Intet nyt.
d. Rungsted Havn 48, ansøgning om opførelse af bådhal. Høring ifm ansøgt dispensation
fra lokalplan 103.
Der er tale om en ansøgning fra KDY om opførelse af en 535 m2 stor og 13 m høj bådhal på matr.nr.
29 d Rungsted By, Rungsted.
Grønt Råd har den 28. marts 2018 fremsendt bemærkninger til sagen med følgende konklusion:
”Det ansøgte strider på afgørende punkter mod den overordnede disponering for havnearealets
anvendelse.
Derudover vil en gennemførelse af det ansøgte kræve en ny lokalplan. – Men Grønt Råd finder dog
ikke, at projektet bør nyde fremme.”
Fra efterfølgende møder, senest 21. august 2019, er anført:

2

slutdatoen er 13.2.2018 ændret af kommunen.
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Intet nyt.
e. Bolbroengen. Forhøring om anlæg af kørespor (befæstede arealer) til
drikkevandsboringerne.
Hørsholm Kommune har 21.6.2018 til formanden fremsendt en ansøgning fra Novafos om anlæg af
befæstede arealer (”kørespor” til drikkevandsboringerne på Bolbroengen.
Ansøgningen var vedhæftet referat fra Grønt Råds møde den 22. august 2018.
Formanden har undersøgt forholdene nærmere og orienterede nærmere herom og fremlagde et
forslag til høringssvar.
Fra Grønt Råds møde 22. august 2018:
Forslaget til høringssvar var udsendt 20.08.2018. Formandens orientering blev taget til efterretning,
og det udarbejdede høringssvar fremsendes til forvaltningen.
Fra efterfølgende møder, senest 21. august 2019, er anført:
Intet nyt.
f. Kystbeskyttelse. Informationsmøde om strategi den 25.9.2019
Hørsholm Kommune orienterede den 25. september 2019 om et (nyt) forslag til strategi for
kystbeskyttelse.
På mødet orienteredes om forskellige forslag for 3 tidshorisonter fra nul til hundrede år (S0, S50 og
S100) med mulighed for efterfølgende spørgsmål.
Spørgsmålene vedrørte hovedsageligt privatretlige emner, medens tekniske og almene emner (vist)
kun blev fremført af DN og Grønt Råd.
Formanden orienterer efter ønske nærmere.
Beslutning: Formandens orientering blev taget til efterretning.
g. Sømærket 2. Landzonetilladelse til ”Back Yard Setup”
Hørsholm Kommune har 2. oktober 2019 meddelt landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1, til
etablering af ”Back Yard Setup” ved terrænregulering som ansøgt, 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 bibeholdes 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).”

I forbindelse med den forudgående høring Fremsendte DN og Grønt Råd høringssvar den 9. maj
2019 med anbefaling om ikke at imødekomme det ansøgte.
Senere er det ansøgte – uden tilladelse – blevet udført, jf. landinspektørens opmåling og notat af 12.
juli 2019, som er fremsendt med tilladelsen af 2. oktober 2019.
Beslutning: Grønt Råd finder det anstødeligt, at Hørsholm Kommune har ”tilladt” at arbejdet
er udført uden tilladelse.
Kommunen underrettes herom.
November 2019
Grønt Råd har 25.oktober 2019 fremsendt sine bemærkninger til kommunen og har som
aftalt fremhævet det anstødelige i, at kommunen har ladet arbejdet udføre uden
tilladelse.
Svar er p.t. ikke modtaget.
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h. Strandvænget 25, Nabohøring vedr. dispensation fra bebyggelsesgrad, (Byplan 6).
i. Gennemgang af referat fra dialogmødet den 23. januar 2017.
Hørsholm Kommune har 27. marts 2017 fremsendt referat fra dialogmødet mellem MPU og
Grønt Råd, hvorefter medlemmer af rådet har påpeget fejl eller mangler i det modtagne.
Referat fra mødet, som er dateret 23. marts 2017, blev gennemgået på sidste møde, og Grønt
Råd har herefter, den 22. maj 2017, fremsendt udførlige bemærkninger til referatet.
Revideret referat er endnu ikke modtaget.
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