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Landzonetilladelse til udstykning af en parcel på 3620m² omkring 
en eksisterende beboelsesbygning i Folehaveskoven 
 
 

Gade/vej              Folehavevej 127   
Matrikel nr.              Parcel af matr.nr. 68 a Hørsholm By, Hørsholm 
BFE nr.              9153609 
 
Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 
35, stk. 1 til udstykning af en parcel af ejendommen, på følgende betingel-
ser: 
 

• At ejendommen anvendes som en enfamiliehusejendom til helårs-
beboelse med tilhørende have 

 
Ansøgningen 
Landinspektør Henrik Hjort har søgt om tilladelse til udstykning af en par-
cel hvorpå den tidligere skovriderbolig er beliggende. Skovriderboligen er 
ifølge ansøgningen ikke længere nødvendig for drift af skoven og Staten 
ønsker salg af overflødiggjorte bygninger. Udstykningen følger den eksiste-
rende afgrænsning (hæk og have) omkring bebyggelsen. Overkørselsfor-
hold mod Folehavevej ændres ikke. 
Fredskovspligten på parcellen er ophævet af Naturstyrelsen ved afgørelse 
af 11.02.2020. 
Ejendommen er beliggende i landzone. Det ansøgte forudsætter derfor, at 
der meddeles landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1. 
 
Kommuneplanens retningslinjer 
Folehaveskoven er i kommuneplanen udpeget som kulturmiljø, hvor de 
kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang skal beskyttes.  
Udstykningen forventes ikke at medføre fysiske ændringer, der vil være i 
strid med de hensyn planlovens bestemmelser varetager i landzonen. 
 
Lokalplan 143 

Center for Teknik 
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm 

 
 
Landinspektør Henrik Hjorth 
Landinspektørfirmaet Hyldegaard I/S 

Dato: 07.01.2021 
Sagsnr: 2020-0405 

 
Kontakt 

Jørn Uldall 
Byggesagsbehandler 

Direkte tlf. 4849 2464  
 

Center for By og Miljø 
Team Plan og Byg 

Tlf. 4849 2490 
 

bom-post@horsholm.dk 
www.horsholm.dk 

 
Åbningstider 

Mandag-fredag 9-13 
Torsdag også 15-17 
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Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan 143, hvilket betyder 
at bygningens ydre ikke må ændres uden kommunens godkendelse. 
I lokalplanbilaget ”Bevaringsværdige bygninger i Hørsholm Kommune 
2008-2010 (revideret 2012) er enfamiliehuset beskrevet således på : 
 
Adresse: Folehavevej 127 
Bevaringsværdi: 3 
Opført: 1939 
Beskrivelse: Længehus opmuret af røde mursten og saddeltag belagt med 
røde teglsten. Symmetrisk opbygget facade med central frontkvist. De fle-
ste vinduer er originale. Huset ligger frit i et skovbryn. Ved siden af 
huset ligger et mindre udhus med tegltag. Anbefalinger: De bærende beva-
ringsværdier er knyttet til den taktfaste og symmetriske facade, samt 
facaderne i blank mur og de originale vinduer. Tagfladen bør så vidt muligt 
friholdes for tagvinduer. Skorstenen i tagryggen bør fortsat bevares. 
 
Fredskov 
Fredskovspligten på parcellen er ophævet af Naturstyrelsen ved afgørelse 
af 11.02.2020. 
 
Begrundelse for afgørelsen om landzonetilladelse 
Det er vores vurdering, at udstykningen af parcellen med enfamiliehuset 
ikke væsentligt vil ændre de fysiske forhold på arealet, og at der ikke vil op-
stå forhold i strid med hensynet til at bevare Folehaveskoven, som kultur-
miljø, hvor de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang skal beskyt-
tes.  
 
Naboorientering 
Ansøgningen har, jf. planlovens §35, stk. 4 og 5 kun været i høring hos 
Grønt Råd i Hørsholm i perioden 20. nov. – 4. dec. 2020, idet kommunen 
har vurderet, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne, 
grundet ejendommens placering midt i skoven, hvor der er mere end 300 
m til nærmeste naboejendom. 
  
Udnyttelse af tilladelsen 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.  
Klagefristen regnes 4 uger fra datoen fra tilladelsen er offentliggjort eller 
underretning om afgørelsen er modtaget. 
 

Landzonetilladelse med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside 
den torsdag den 7. januar 2021.  
 
Link til hjemmesiden   
https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser. 
 
 
 

https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser
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Venlig hilsen 
 
 

 
 
 
Bilag 
Ansøgningen.  
Oversigtskort i mål 1:10.000. 
 
Kopi til Grønt Råd i Hørsholm 

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 

 
 
  

Jørn Uldall 
Byggesagsbehandler 
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Klagevejledning: 
Du kan klage over denne afgørelse. Det kan ligeledes enhver med retlig 
interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og 
foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. 
  
Du klager til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk. ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
Hørsholm Kommune. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportal-
en. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 1800, hvis du er en virk-
somhed eller organisation og kr. 900, hvis du er en borger. Klagegebyret 
opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk 
overførsel til Planklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller 
delvist medhold i din klage. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du øn-
sker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrund-
et anmodning til Hørsholm kommune. Kommunen videresender herefter 
anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Klage over afgørelsen sker efter reglerne i planlovens § 58, jf. § 60. Der 
gøres opmærksom på, at rettidig klage har opsættende virkning, med-
mindre Planklagenævnet bestemmer andet.  
 
Hørsholm Kommune skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som 
udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb give meddel-
else herom via Klageportalen. 
 
Klagen bliver afgjort af Planklagenævnet. Nævnets afgørelse kan ikke 
påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
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