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Landzonetilladelse til genopførelse af ”Toldhuset” 
 
Gade/vej Østre Stationsvej 27 
Matr.nr. 31 æ Rungsted By, Rungsted 
 
 
 
Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 
35, stk. 1, til genopførelse af ”Toldhuset” til brug for jernbaneklubben, som 
ansøgt, på følgende betingelser: 
 

• at bygningens ydre fremstår i farver som godkendes af Hørsholm 
kommune 

• at bygningens godkendte udseende og farvesætning ikke efterfølg-
ende må ændres uden kommunens godkendelse. 

 
 
Ansøgning 
På vegne af Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog og NSJV Ejendom-
me Rungsted ApS har Ebbe Dal ansøgt om tilladelse til genopførelse af 
”Toldhuset” med placering syd for remisen på et areal, hvor der i dag står 
et par jernbanevogne. 
 
”Toldhuset” er oprindelig opført omkring 1909, som toldbehandlingssted i 
Frihavnen og er ligesom Rungsted Kyst Station og remisen på grunden teg-
net på DSB´s daværende hovedarkitekt, Heinrich Wencks tegnestue.  
Bygningen måler ca. 5 x 9,8 m, har et areal på 49 m2, har en facadehøjde 
på ca. 3,6 m og en højde til tagryg på ca. 5,1 m. Bygningen er udført i træ 
med tagpap på taget. Ansøger har oplyst, at bygningen vil blive istandsat 
udvendigt, så den kommer til at fremstå som oprindeligt. 
 
Nordsjællands Jernbaneklub har fået mulighed for at overtage ”Toldhus-
et”, og vil gerne anvende det til møde- og frokostlokale til gavn for klub-
bens aktive medlemmer. 
 
”Toldhuset” ønskes placeret på den sydligste del af grunden, syd for remi-
sen og for foden af en skrænt mod sydøst. Idet skrænten er 2-2,5 m høj og 
der på toppen af skrænten er et levende hegn, vil kun den øverste del af 
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bygningen med det listedækkede tag være synligt gennem hegnet. Byg-
ningen vil være synlig fra vest og vil dermed kunne ses fra banelegemet, og 
fra vejen på den anden side af Kystbanen.  
 
Ejendommen er beliggende i landzone. Det ansøgte forudsætter derfor, at 
der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. 
 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det er vores vurdering, at genopførelse af ”Toldhuset” med den ønskede 
placering indpasses i omgivelserne og dermed ikke vil skæmme det om-
kringliggende landskab. På den baggrund vurderer vi, at bygningen ikke vil 
påvirke natur- og landskabsværdierne i området. 
 
Idet bygningen bliver istandsat udvendigt, så den kommer til at fremstå 
som oprindeligt, vurderer vi, at den vil bidrage til historien om DSB’s byg-
ninger, idet ”toldhuset”  - ligesom remisen - er tegnet af DSB´s daværende 
hovedarkitekt, Heinrich Wenck.  
Det er kommunens opfattelse, at ”toldhuset” med den valgte placering 
ikke vil forstyrre oplevelsen eller kvaliteten af det værdifulde kulturmiljø 
omkring den bevaringsværdige remisebygning, hvor remiseanlægget er en 
vigtig del af den velbevarede helhed omkring Rungsted Station. 
I forbindelse med godkendelse af farvevalg, vil der blive lagt vægt på origi-
nalitet og overensstemmelse med traditionel farvesætning af DSB’s byg-
ninger. 
På denne baggrund er det kommunens vurdering, at der tages mest muligt 
hensyn til området ved Rungsted Kyst Station, som kulturmiljø, hvor de 
kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang skal beskyttes. 
 
 
Naboorientering 
Ansøgningen har, jf. planlovens § 35, stk. 4, været i høring i perioden 28. 
april til 16. maj 2021. Der er kun indkommet et positivt høringssvar fra en 
af ejerne af naboejendommen. 
 
 
Udnyttelse af tilladelsen 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og der er udstedt 
byggetilladelse. Klagefristen regnes 4 uger fra datoen fra tilladelsen er of-
fentliggjort eller underretning om afgørelsen er modtaget. Hvis der bliver 
klaget, vil du blive underrettet herom. En rettidig klage har opsættende 
virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. 
 
Landzonetilladelse med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside 
den 20. maj 2021. Link til hjemmesiden https://www.horsholm.dk/poli-
tik/hoeringer og -afgørelser. 
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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. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Ann-Cathrin Samsøe Ingor 
Byggesagsbehandler 
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Kopi til  
Ejerne af ejendommen 4ca Rungsted By, Rungsted 

 
Grønt Råd i Hørsholm: 

Grønt Råd, v/formand Peter Skat Nielsen, skat.n@mail.tele.dk 
Dansk 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 
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Klagevejledning efter planlovens § 35, stk. 1 
 
Hvem kan klage 
Du er klageberettiget efter planlovens § 58, stk 1, nr. 1, hvis du har en ret-
lig interesse i sagens udfald. Visse landsdækkende foreninger og organisa-
tioner 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 kun-
ne ændre den påklagede afgørelse. Ændringen af afgørelsen kan foretages, 
hvis nævnet finder, at afgørelsen er i strid med gældende retsregler, og/el-
ler 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 of-
fentligt bekendtgjort, regner 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. Når du søger på borger.dk, skal du søge efter ”Klageportal”. 
Når du søger på virk.dk, skal du søge efter ”Planklagenævnet”. Klageporta-
len kan også findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/Planklage-
naevnet/. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for Hørsholm Kommune via Klageportalen, jf. be-
kendtgørelsens § 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 of-
fentlig myndighed. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til 
Planklagenævnet i forbindelse med oprettelsen af klagen. Gebyret tilbage-
betales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. De nærmere reg-
ler 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 Plankla-
genævnet 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 Kom-
mune via klageportalen kommunens bemærkninger til sagen til Planklage-
nævnet 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 be-
mærkninger 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 be-
grundet anmodning til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune videre-
sender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på 
https://naevneneshus.dk/start-din-
klage/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. 
 
 
 



Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog 
 
Ansøgning om tilladelse til – under forudsætning af opnået byggetilladelse – at genopføre træ-
hus i landzone på Østre Stationsvej 27, 2960 Rungsted Kyst, matrikel 31æ, Rungsted By 
 
Ebbe Dal, projektleder, 18. marts 2021 
________________________________________________________________________________ 
 
Hermed ansøges om tilladelse til under forudsætning af opnået byggetilladelse at genopføre et træhus, 
som beskrives nærmere nedenfor, i landzone på Remisegrunden, Østre Stationsvej 27, 2960 Rungsted 
Kyst, matrikel 31æ, Rungsted By. Grunden ejes af NSJV Ejendomme Rungsted ApS, der igen er 100 
ejet af Fonden til drift af Nordsjællands veterantog. 
 
Ved en samtidig skrivelse ansøger Fonden Hørsholm Kommune om byggetilladelse til genopførelsen. 
 
Toldhuset 
Det omhandlede hus er oprindelig opført som toldbehandlingssted i Frihavnen og er ligesom Rungsted 
Kyst station og foreningens remise på grunden tegnet på DSBs daværende hovedarkitekt, Heinrich 
Wencks, tegnestue. Tegningen blev godkendt i 1908, hvorefter huset formentlig er opført i 1909. 
 
Den oprindelige placering var ved siden af Malmø-færgens færgeleje ved Frihavnens station i Køben-
havn. Som operatør på forbindelsen var DSB iflg. toldloven forpligtet til at stille lokaler til rådighed for 
toldvæsenet, og det lå derfor lige for, at Statsbanernes arkitekt stod for udformningen. 
 
Huset blev opført i bindingsværk, men med træbeklædning i stedet for murede tavl. 
 

 
Toldhuset på sin oprindelige plads i Frihavnen omkring 1. verdenskrig. På skiltet over vindues- og dørpartiet står  
med store guldbogstaver: ”Toldeftersyn” 
 
I begyndelsen af 1930’erne blev toldhuset flyttet til Otto Busses Vej ved Statsbanernes centralværkste-
der. Her blev det kontor for banemesteren. For nogle år siden blev det overflødigt, men for at det ikke 
skulle gå til, blev vinduerne dækket med træplader. I den tilstand har det henstået i en halv snes år. 
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Toldhuset på sin nuværende plads, intakt under grafittien.                 En af de fine arkitektoniske detaljer. 

 
Toldhusets bevaringstilstand er særdeles god. Der er endda for ret få år siden lagt nyt tagpap på huset. 
 
BaneDanmark skal i de kommende år udvikle andre aktiviteter, hvor huset står i dag, og er nødt til at 
bortskaffe det; men har på den anden side ønsket huset bevaret. Man har derfor tilbudt Nordsjællands 
Jernbaneklub at overtage det. Jernbaneklubben har med glæde takket ja, og har mødt stor forståelse hos 
de fire fonde, som tilsammen har bidraget med det nødvendige beløb til nedbrydning, flytning og gen-
opførelse. Bl.a. har arkitektur-fonden Bergia bidraget, fordi fonden anser huset for en lille perle. 
 
BaneDanmarks har betinget sig, at huset skal være flyttet med udgangen af juni i år. 
 
Remisegrunden i Rungsted 
Nordsjællands Jernbaneklub har i årtier haft sine driftsklare damplokomotiver i remisen I Rungsted. I 
2009 købte NSJV området af DSB. I 2021 blev remisen restaureret for over 3 mio. kr. doneret af Real-
dania. Remiseområdet med Nordsjællands eneste tilbageværende drejeskive og andre faciliteter beteg-
nes af Slots- og Kulturstyrelsen som ”Karakterfuld stationsbebyggelse med høj kulturhistorisk værdi”. 
 

 
En gruppe aktive medlemmer uden for remisen. 



 
Remiseområdet kan betragtes på kortet herunder. Toldhuset er placeret for foden af en skrænt, og mel-
lem huset og remisen vil opstå en lille plads, som kan ses fra Kystbanen.  

 
 

Remiseområdet. Placeringen af Toldhuset er indtegnet sydøst for remisen (orange ring) 
     
Der har i mange år på et sporstykke uden forbindelse til jernbanenettet været placeret et par godsvogne 
på det sted, hvor huset skal stå. Vognen på billedet herunder står omtrent, hvor huset tænkes opført.  
 
Huset måler 9,73 m i længden, 5,02 m i bredden og 5,08 m til tagryggen med en højde af sidevæggene 
på 3,61 m. Jernbanevognens vognkasse er nogle få cm længere, sidehøjden af vognkassen ret nøjagtigt 
som sidevæggene i huset, højden af taget lidt lavere end husets. 
 

 
Jernbanevognen står omtrent på det sted, hvor huset tænkes placeret 

 
Billedet herunder kan give en fornemmelse af, hvordan området kan komme til at fremstå: 
 
 
 
 



 
Pladsen syd for remisen med Toldhuset. Den afbildede godsvogn er ikke den, der ses på billedet ovenfor.  

Godsvognen på billedet ovenfor står som nævnt, hvor huset ønskes placeret 
 

Nordsjællands Jernbaneklub vil anvende huset som frokostlokale og mødelokale og vil derved få langt 
bedre forhold for de aktive medlemmer end i dag, hvor man samles i små lokaler på remisens bagside.  
 
For medlemmerne, for Kystbanens passagerer og for genboerne på den anden side af banen vil Hein-
rich Wencks smukke træhus malet i Kystbanestationernes farver utvivlsomt give en smukkere udsigt 
end jernbanevognen, der står på stedet i dag. I forhold til påvirkningen af den tilstødende landzone 
mod sydøst bør det bemærkes, at bygningen ligger diskret neden for en ca. 2-2,5 meter høj skrænt, som 
på toppen har et levende hegn. Kun den øverste del af bygningen med det listetækkede tag vil være syn-
lig gennem hegnet. 
  
Det er vores forhåbning, at Hørsholm Kommune finder tilstrækkelige grunde til at tillade opførelsen på 
stedet, selvom der er tale om landzone. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ebbe Dal 
Projektleder 
Fonden for drift af Nordsjællands Veterantog. 
 
20 66 38 71 
 
ebbedal@outlook.com 




