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Hørsholm Kommune 
Slotsmarken 13 
2970 Hørsholm 
 
Att.: Teamleder Rune Munch Christensen 

Nærum den 21. september 2020 

Ansøgning om dispensation fra beskyttelseslinje 

Kære Rune Munch Christensen  
 
Vi skal hermed igen ansøge om en dispensation fra de 2 beskyttelseslinjer, som matr.nr. 7ag 
Vallerød By, Hørsholm, beliggende Louis Petersenvej 11, 2960 Rungsted, er omfattet af på baggrund 
af 2 gravhøje, der ligger i området.  
 
Fælles for begge gravhøje er, at de er beliggende i et bynært og bebygget villaområde. Den ene 
gravhøj ligger på en høj på modsatte side af Louis Petersensvej, og den anden gravhøj er beliggende 
på Højskolevej. Se venligst bilag A for oversigtskort med angivelse af gravhøjenes placering og 
beskyttelseslinjerne. 
 
Baggrunden for vores ansøgning 
På adressen Louis Petersensvej 11 ligger der i dag et nedlagt plejehjem, som Hørsholm Kommune 
har haft til salg via et udbud. Vi bød på ejendommen og vandt udbuddet med et projekt – 
udarbejdet af Dorte Mandrup Arkitekter – I den forbindelse fik vi, på baggrund af en ansøgning, 
dispensation fra ovennævnte beskyttelseslinjer, således at vores vindende projekt kunne realiseres. 
Byggeriet er ikke i gang endnu og vi ansøger hermed på ny, da tidligere dispensation ikke er 
udnyttet indenfor tidsfristen. 
 
I den forbindelse vil vi hermed gerne igen ansøge Hørsholm Kommune om at få dispensation fra de 
fortidsmindebeskyttelseslinjer, som vores ejendom er omfattet af.  
 
Som man kan se af bilag A (2 sider), ligger stort set hele den nuværende ejendom (det nedlagte 
plejehjem) inden for beskyttelseslinjerne, lige såvel som mange af de nærmeste nabohuse også gør 
det. Vi gør opmærksom på, at boligområderne omkring begge gravhøje er fuldt udbyggede 
villaområder, hvor alle naboboliger til gravhøjene ligger inden for gravhøjenes beskyttelseslinjer. 
 
Nedenfor er opstillet de overordnede kvaliteter for vores nye projekt og de nuværende forhold, som 
vi mener er relevante for vores ansøgning. Jeg vil i det følgende gå mere i detaljen omkring 
fremtidige såvel som nuværende forhold. 
 

• Den nuværende ejendom, som er et nedlagt plejehjem, er i dag placeret på et kunstigt 
højtliggende plateau. Vores projekt vil genskabe terrænet med et mere naturligt fald mod 
grønningen vest for Louis Petersensvej og dermed føre terrænet tilbage, så det er indpasset 
bedre i omgivelserne. 



 
• Gravhøjen på Louis Petersensvej er højt beliggende (ca. kote 46.5), hvorfor den nye 

bebyggelse (pga. af ovennævnte terrænregulering, affødt af de nye boliger, samt 
udformningen af boligerne) ikke hindrer udsyn fra gravhøjen og ej heller mindsker indkig 
til gravhøjen. De nye boliger er placeret ca. 14 meter tilbagetrukket fra Louis Petersensvej 
– modsat side af gravhøjens placering.  

 
• Vores projekt muliggør en offentlig sti, som forbinder grønningen beliggende vest for Louis 

Petersensvej med Louis Petersensvej og dermed også gravhøjen. Dette vil sikre bedre og 
direkte adgang til gravhøjen til glæde for hele området, som ligger vest for gravhøjen. 

 
• Den nye bebyggelse er placeret i et fuldt udbygget villaområde, hvor en stor andel af de 

omkringliggende naboer ligeledes er placeret inden for beskyttelseslinjerne og vil være 
tilpasset omgivelserne. 

 
• Vores boligprojekt er i fin harmoni med området som helhed og indpasser sig mere naturligt 

end den nuværende bebyggelse. 
 
I den gældende lovtekst for området og i vejledningen for naturbeskyttelsesloven skelnes der 
overordnet set mellem ”det åbne landskab” og ”byområder” i forhold til fortidsminder og deres 
beskyttelseslinjer. Endvidere lægges der generelt op til ikke at hindre udviklingen af boligområder, 
men ved lokalplanlægning at sikre, at der er plads omkring fortidsminderne ved eksempelvis at 
udlægge et grønt areal omkring dem. Samtidig nævnes det som et væsentligt forhold ikke at 
afskære indblikket til fortidsmindet fra offentlig vej. Gravhøjen på Louis Petersensvej er netop 
omgivet af et grønt areal i form af en høj med mange træer – både store som små. Ligeledes er 
vores nye boligområde placeret på modsatte side af Louis Petersensvej, endog væsentligt lavere 
end gravhøjen. Der er derfor, efter vores mening, ikke tale om, at det nye boligområde afskærer 
indblikket fra Louis Petersensvej. 
 
Nedenfor beskrives de nuværende forhold og de overordnede kvaliteter for vores projekt, som vi 
mener har relevans for denne ansøgning. 
 
Nuværende bebyggelse og terræn samt indkig til hhv. udkig fra gravhøjene: 
Den eksisterende plejehjemsbebyggelse er anlagt som kamstruktur, hvis størrelse synes ude af skala 
med den omkringliggende villabebyggelse. Ved opførelse af plejehjemmet er terrænet planet ud til 
en samlet, højtliggende og stor flade/plateau, der lidt brutalt understreger skalaforskellen og har 
store terrænforskelle til nabobebyggelserne til følge. Se venligst bilag B, som er fotos af de 
nuværende forhold.  
 
Med vores nye bebyggelse foreslår vi, at det eksisterende terræn reguleres, således at der 
genskabes et mere naturligt fald mod grønningen (vest for Louis Petersensvej), og terrænforskellene 
mod nabobebyggelsen minimeres.  
 
Som det kan ses af bilag A, ligger gravhøjen på Højskolevej væsentligt højere end vores ejendom, 
og der er ligeledes placeret private huse hele vejen rundt om gravhøjen, hvorfor der hverken er 
udsyn til vores ejendom fra gravhøjen eller indkig fra vores ejendom til gravhøjen. Se venligst bilag 
B. 
 



Fra gravhøjen på Louis Petersensvej (som ligeledes er højt beliggende) er der udsyn ud over vores 
ejendom. Dette ændres der ikke ved med vores projekt, og vi er af den overbevisning, at vi 
forbedrer de nuværende forhold ved at tilbageføre terrænet til en mere naturlig skråning set i 
forhold til det nuværende højtliggende plateau, der er på grunden i dag. Bemærk venligst, at 
boligerne syd for Louis Petersensvej ligger i et højere terræn. 
 
Som bilag C illustrerer, er det intentionen at skabe en bebyggelse med et varieret og grønt udtryk, 
hvor bebyggelsen er organisk organiseret i mindre grupper.  Den enkelte bolig er sammenbygget 
med naboen og, som i den engelske landsby, udtrykt forskelligt, med frem- og tilbagerykninger og 
individuelle tagformer. Boligerne er omgivet af små haver med direkte adgang til et fælles 
haverum, der åbner sig mod små fælles frugtplantager. 
 
Det fremtidige terræn skaber tredimensionel åbenhed og udsyn i bebyggelsen. Samtidig skaber 
topografien et varieret visuelt indtryk. Både fra oven via Louis Petersensvej og gravhøjen og 
nedenfra via Grønningen ses bebyggelsen som en samling varierede, skulpturelle tagformer, der 
forskyder sig organisk mellem hinanden, i modsætning til det i dag flade terræn, hvor øjet kun 
møder den første bebyggelse (det nedlagte plejehjem) som en 2-dimensionel væg.  
 
Med projektet skabes der herved samtidig mulighed for at forbinde Hannebjerg og Grønningen med 
en parksti. Ved at tilbageføre terrænet (i forhold til det nuværende plateau, hvor det nedlagte 
plejehjem ligger) sikres det, at boligbebyggelsens højde i forhold til gravhøjen på Louis 
Petersensvej ikke skaber udsigtsgener fra gravhøjen på Louis Petersensvej. 
 
Udtryk og materialer for de nye boliger 
Vi ønsker at skabe en bebyggelse med naturlige og sunde materialer, der patinerer smukt. En 
bebyggelse, hvor bygningernes stoflighed skaber en rolig baggrund for det frodige grønne, og 
formernes variation er skabt af det samme stof. Bebyggelsen fremstår derfor med en rolig og 
sammenhængende materialeholdning. Facader og tage fremstår beklædt med en kulbrændt 
teglspån i en dæmpet naturfarve, grå eller rødgrå. Alternativt anvendes eventuelt en naturskiffer. 
Vandrette tagflader belægges med sedum. Således vil de nye boliger indpasse sig fint i 
omgivelserne. 
 
Udvendige belægninger søges i størst mulig udstrækning udført som permeabel belægning. Hække 
og græsser afgrænser de private for- og baghaver. Boliggruppernes haverum beplantes med 
eksempelvis fritstående, løvfældende træer. De fælles frugthaver udformes med hver sin frugt, 
eksempelvis kirsebær, æble og blommer. 
 
Vi ønsker ligeledes at skabe boliggrupper, der hver for sig indeholder en stor variation af 
boligtypologier i varierede størrelser, hvilket samtidig er medvirkende til at give stor åbenhed og 
udkig/indkig i mellem boligerne.  
 
Etplanshuse der mere privat henvender sig til indre gårdhaver, toplanshuse med tagterrasser, og 
halvandetplanshuse med gårdhaver, og en bolig med integreret garage. Nogle boliger har større 
opholdsarealer, mens andre har flere værelser. Således kan de enkelte boliggrupper opfylde mange 
forskellige behov, og der skabes en variation såvel visuelt som i beboersammensætning. Vi 
prioriterer en omsorgsfuld bearbejdning af overgangene mellem det private til det offentlige.  Alle 
boliger er udformet, således at der ikke er indblik fra den ene bolig til den næste, ligesom 
haverummene skaber filter mellem det private og det halvprivate  haverum. Fællesskabet kan 
hermed vælges til eller fra.   



 
Idet vi håber, at I er enige med vores betragtninger, ser vi frem til at modtage jeres svar på vores 
ansøgning om dispensation fra beskyttelseslinjerne, og vi håber på en positiv tilbagemelding. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Niels Erik Preisler 
 
 
Bilag A: Oversigtskort med angivelse af gravhøje og beskyttelseslinjer 
Bilag B: Fotos af nuværende forhold 
Bilag C: Luftperspektiv af det kommende byggeri 


