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Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §18 om beskyttelseszo-
ner omkring rundhøjene Peersbakke og Gunnars Høj 
 

 
Afgørelse 
Team Byg, Hørsholm Kommune, meddeler hermed dispensation fra natur-
beskyttelseslovens § 18, stk. 1, til opførelse af bebyggelse som vist på ved-
lagte projektmateriale på en række betingelser. 
 
Betingelser 
Det er en betingelse for udnyttelse af denne dispensation, at: 

1. Topkoten på den første række huse, jf. vedlagte projektmateriale, 
på intet sted overskrider kote 43,4. Højden svarer til den gennem-
snitlige højde på foden af Peersbakke mod Louis Petersensvej – jf. 
den vedlagte opmåling. 

2. Den tætteste afstand på første række huse må være ned til 26 m 
fra Peersbakkes fod. 

3. Tagene på den første rækkehuse skal være begrønnede fx med se-
dum eller lignende. 

4. Topkoten på den anden række huse, jf. vedlagte projektmateriale, 
må på intet sted overskride kote 44,9, svarende til den højeste 
kote på den nuværende plejehjemsbygning. 

5. Den tætteste afstand på den anden række huse må være ned til 
49 m fra Peerbakkes fod. 

6. Træerne på den østlige side af matriklen mod Louis Petersensvej 
fjernes. 

7. Matriklen trappes ned mod vest, så det nuværende plateau under 
det tidligere plejehjem forsvinder  

8. Ejer skal fremsende et snit og en situationsplan til godkendelse, 
der viser de fremtidige forhold inklusive topkoter, afstande og ter-
ræn, der skal tinglyses på matrikel 7ag Vallerød By, Hørsholm 
inden der udstedes byggetilladese. 

 
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis træerne på og omkring højen fjernes. 
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Begrundelse 
 
Peershøj (2830: 4): 
Offentlighedens oplevelse af højen er i det væsentlige betinget af placerin-
gen tæt ved den offentlige vej Louis Petersensvej samt ind- og udsigt mod 
vest. Højen ligger med et terræn der skråner mod vest, der i dag skæmmes 
af et bebygget plateau, hvorpå der ligger et tidligere plejehjem. Det er øn-
skeligt med et naturligt forløb op mod højen fra det grønne areal og Kirsti-
neparken mod vest. Det vil give Peersbakke en mere naturlig position som 
områdets udsigtspunkt.  
Indsigten til højen set fra det offentlige tilgængelige areal ”Nattergaleen-
gen” vurderes at blive forbedret. 
 
Der er i dag ca. 57 m fra højens fod til den nuværende bebyggelse. Ople-
velsen af det frie og ubebyggede rum fra højens fod bevares, idet højens 
fod vil udgøre topkoten for den nye bebyggelse på den modsatte side af 
Louis Petersensvej. Bebyggelsen vil have en afstand af mindst 26 meter fra 
højens fod, hvilket er mindre end den nuværende bebyggelse. Det vurde-
res dog, at den begrænsede højde sammen med de begrønnede tage og 
en genopretning af terræn faldende mod vest, bidrager positivt til oplevel-
sen af højen. Afstanden til den anden række boliger vil være ned til 49 m. 
  
Gunnarshøj (2830: 5): 
Det vores vurdering at gennemførelse af projektet er uden betydning for 
og ikke vil ændre på forholdene i relation til Gunnarshøj, der er skjult bag-
ved den syd for ejendommen sammenhængende parcelhusbebyggelse. 
Der er derfor ikke indsigt til ejendommen, der ønskes bebygget, ligesom 
der ikke er indsigt til Gunnarshøj fra den aktuelle ejendom.  
 
Gyldighedsperiode 
Dispensation fra naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyt-
tet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre 
på hinanden følgende år jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
 
Venlig hilsen 

 
  

  
Rune Munch Christensen 
Teamleder 
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Vedlagt 

• Ansøgers ansøgningsmateriale findes på (ligger digitalt, da materi-
alet fylder 62 MB): https://www.horsholm.dk/politik/offentliggoe-
relser-og-afgoerelser/dispensation-fra-naturbeskyttelseslovens-
18-om-beskyttelses-zoner-omkring-rundhoejene-peersbakke-og-
gunnars-hoej 

• Snit fra landinspektør af Peershøjs fod 
 
Sendt til sagens parter 

• Hørsholm Egns Museum 

• Slots- og Kulturstyrelsen 

• Grønt Råd 
o Grønt Råd, v/formand Peter Skat Nielsen 
o Dansk Naturfredningsforening, Hørsholm 
o Friluftsrådet 
o Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening 
o Hørsholm Seniorråd 
o Hørsholm Seniorråd 
o Hørsholm Sølaug 
o Hørsholm Sølaug 
o Spejderbevægelsen 

 
 
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 

https://www.horsholm.dk/politik/offentliggoerelser-og-afgoerelser/dispensation-fra-naturbeskyttelseslovens-18-om-beskyttelses-zoner-omkring-rundhoejene-peersbakke-og-gunnars-hoej
https://www.horsholm.dk/politik/offentliggoerelser-og-afgoerelser/dispensation-fra-naturbeskyttelseslovens-18-om-beskyttelses-zoner-omkring-rundhoejene-peersbakke-og-gunnars-hoej
https://www.horsholm.dk/politik/offentliggoerelser-og-afgoerelser/dispensation-fra-naturbeskyttelseslovens-18-om-beskyttelses-zoner-omkring-rundhoejene-peersbakke-og-gunnars-hoej
https://www.horsholm.dk/politik/offentliggoerelser-og-afgoerelser/dispensation-fra-naturbeskyttelseslovens-18-om-beskyttelses-zoner-omkring-rundhoejene-peersbakke-og-gunnars-hoej
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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.  
 
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. 

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

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

