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Landzonetilladelse til etablering af ridebane 
 
Gade/vej Langeltevej 2, 2970 Hørsholm 
Matrikelnr.  1a, Usserød By, Blovstrød 
 
Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. Planlovens § 
35, stk. 1, til etablering af en ridebane som ansøgt. Til landzonetilladelsen 
er knyttet følgende betingelser: 
 

• at ridebanen opbygges af ikke-forurenede materialer, 
• at der kun udføres den terrænregulering, der er nødvendig for 

etablering af en plan ridebane (maksimalt +/- 0,5 m), 
• at hegning rundt om ridebanen udføres som åbent hegn, der 

fremstår som ubehandlet træ, 
• at der ikke opsættes belysning, 
• at ridebanen kun anvendes af et mindre antal hobbyheste, og 
• at området reetableres og tilbageføres til den oprindelige anven-

delse, hvis ridebanen tages varigt ud af drift (3 år). 
 
Ansøgningen 
Ejeren af ejendommen har søgt om tilladelse til etablering af en 1.200 m2 
ridebane med målene 20 x 60 m og med placering på hestefolden, ca. 35 m 
øst for bebyggelsen.  
 
Ridebanen er til brug for et mindre antal hobbyheste. Den opbygges af 
naturlige materialer i form af ridebanesand og træflis i forholdet 70/30. 
Under ridebanen udlægges maksimalt 3 drænrør af PVC på langs, som fø-
res til en brønd med sandfang. 
 
Omkring ridebanen ønskes et almindeligt træhegn af trykimprægneret FSC- 
eller PEFC-mærket træ opsat. Hegnet males ikke og vil dermed fremstå 
naturligt. Der etableres ikke belysning omkring ridebanen. 
 
I en revideret ansøgning efter afholdelse af naboorientering er ridebanen 
orienteret i nord-sydlig retning. I den forbindelse oplyser ejer, at terrænet 
maksimalt vil blive reguleret med 30 cm for at opnå en plan ridebane. 
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Begrundelse for afgørelsen 
Ejendommen er en landbrugsejendom på 48 ha (Langiltegaard) beliggende 
i det åbne land. Der er således langt til andre naboer. 
 
Ejendommen er beliggende i et område, der er udlagt til landområde i 
kommuneplanens rammer (3.L3). Ejendommen er omfattet af kommune-
planens retningslinjer om særlige drikkevandsinteresser, men ikke om 
særlige kulturhistoriske, landskabelige eller naturmæssige værdier. Ejen-
dommen er ikke omfattet af en lokalplan. 
 
Det er Team Plan og Bygs vurdering, at etablering af en ridebane med den 
ansøgte placering på en landbrugsejendom ikke medfører negative land-
skabelige påvirkninger, da den er indpasset i både landskab og terræn. 
Ridebanen vurderes heller ikke at medføre urimelige nabogener. 
 
Naboorientering 
Ansøgningen har, jf. Planlovens § 35, stk. 4, været i naboorientering i peri-
oden 17. september til 1. oktober 2020. Der er indkommet bemærkninger 
fra naboen på Hvedehavevej 1A samt fra Grønt Råd i Hørsholm. 
 
Naboen på Hvedehavevej 1A ser positivt på anlæg af en ridebane og har 
ingen indsigelser hertil. 
 
Grønt Råd har bemærket, at det betragtes som en væsentlig mangel, at 
ridebanen ikke er tilpasset det naturlige terræn, som har højdekurver i 
nord-sydlig retning. Grønt Råd har derfor anbefalet, at ridebanen drejes til 
en nord-sydlig retning, så en bedre placering i terrænet opnås.  
 
Ejeren af ejendommen har efter afholdelse af naboorienteringen meddelt, 
at ridebanen orienteres, som Grønt Råd foreslår. 
 
Team Plan og Byg har vurderet, at projektet ikke skal sendes i fornyet na-
boorientering som følge af ændringen af orienteringen.  
 
Udnyttelse af tilladelsen 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen reg-
nes 4 uger fra den dato, hvor tilladelsen er offentliggjort, eller underret-
ning om afgørelsen er modtaget. Hvis der bliver klaget, vil du blive under-
rettet herom. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Plan-
klagenævnet bestemmer andet. 
 
Landzonetilladelse med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside 
den 8. december 2020. Link til hjemmesiden er 
https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser.  
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år, efter at den er 
meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, jf. Plan-
lovens § 56, stk. 2. 
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Bilag 
Tegningsmateriale – situationsplan 
 
Kopi sendt til 
Nabo på Hvedehavevej 1A 
Grønt Råd i Hørsholm: 

Formand Peter Skat Nielsen, skat.n@mail.tele.dk  
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  

 
 
 
 
Venlig hilsen 

 
  

  
Jesper Nørgaard 
Byggesagsbehandler 
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Klagevejledning efter Planloven – landzonetilladelse  
 
Hvem kan klage 
Du er klageberettiget efter Planlovens § 58, stk 1, nr. 1, hvis du har en 
retlig interesse i sagens udfald. Visse landsdækkende foreninger og 
organisationer er også klageberettigede, jf. Planlovens § 59. Det er 
klageinstansen, der afgør, hvem der er klageberettiget. 
 
Hvad kan der klages over 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklage-
nævnet efter reglerne i Planlovens § 58, stk. 1, nr. 1. Planklagenævnet kan 
tage stilling til alle spørgsmål om landzonesager (fuld prøvelse) og vil 
kunne ændre den påklagede afgørelse. Ændringen af afgørelsen kan 
foretages, hvis nævnet finder, at afgørelsen er i strid med gældende 
retsregler, og/eller hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig, 
uhensigtsmæssig eller utilstrækkelig. 
 
Frist for at klage 
Klagen skal indgives skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter, at afgørel-
sen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen 
dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. Bekendtgørelse 
nr. 130 af 28. januar 2017 (om regler for klage til Planklagenævnet), § 2. 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder, fra afgørelsen er meddelt, jf. Planlovens § 62. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra den dato, afgørelsen er 
bekendtgjort. 
 
Hvor kan der klages til 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklage-
nævnet. Du klager via Klageportalen, som du får adgang til via borger.dk 
eller virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ”Klageportal”. På virk.dk skal 
du søge efter ”Planklagenævnet”. Klageportalen kan også findes på 
https://naevneneshus.dk/start-dinklage/planklagenaevnet/. Du logger på 
Klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
Hørsholm Kommune via Klageportalen, jf. bekendtgørelsens § 3. 
 
Gebyr 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du er privatperson, 
og 1.800 kr., hvis du repræsenterer en virksomhed, organisation eller en 
offentlig myndighed. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
til Planklagenævnet i forbindelse med oprettelsen af klagen. Gebyret 
tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. De 
nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 108 af 28. 
januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet. Det 
fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske inden 
en af Planklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af 
fristen, afvises klagen. 
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Hvordan er proceduren 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. 
Hvis Hørsholm Kommune fastholder afgørelsen, sender Hørsholm 
Kommune via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen til 
Planklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, 
der er indgået i sagens bedømmelse. Samtidigt sendes en kopi af 
udtalelsen til dig og evt. andre involverede i klagesagen med en frist på at 
afgive bemærkninger til Planklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, hvis den sendes 
uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug 
af Klageportalen, jf. bekendtgørelsens § 4. Hvis du pga. særlige forhold 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune 
videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 
på https://naevneneshus.dk/start-
dinklage/planklagenaevnet/klagevejledning/. 
 
Virkning af at der klages 
En landzonetilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. be-
kendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1. Rettidig klage over en afgørelse efter Plan-
lovens § 35, stk. 1, jf. Planlovens § 58, stk. 1, har opsættende virkning, 
medmindre Planklagenævnet bestemmer andet, jf. bekendtgørelsens § 5, 
stk. 1, nr. 1. 
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