
Grønt Råd i Hørsholm  

 

 Hørsholm, den 21. maj 2021 

 

 

Referat fra 
Grønt Råds møde 

onsdag d. 19. maj, kl. 19:30-21:00 

 
Mødet afholdtes virtuelt via   

Zoom  
 

 

 

Deltagere: DN-Hørsholm  v/ Peter Skat Nielsen Deltog 

 + Bo Madsen (suppl) Deltog 

 Dansk Ornitologisk Forening, (Vakant)  

 Friluftsrådet   v/ Boris Damsgaard Ingen forbindelse 

 Hørsholm Sølaug  v/ Kai Aaen Hansen Deltog 

  + Jørgen Lissner (suppl) Deltog 

 Hørsholm & Omegns   

Lystfiskerforening, Lars Gudmund-Høyer Afbud 

 Hørsholm Seniorråd  v/ Lars Bjørck Olsen  Afbud 

Spejderbevægelsen  v/ Jette Nielsen Afbud 

 

 

Dagsorden 

1) Referent.  Peter Skat Nielsen 

2) Godkendelse af referat (beslutninger) fra mødet 21. oktober 2020. 

Referatet er godkendt iht. forretningsordenens pkt. 4 og derefter fremsendt til kommunen. 

3) Meddelelser fra formanden. 

a) Pga. restriktionerne i forbindelse med COVID 19 har det ikke været muligt, at afholde fysiske 

møder, for at drøfte de få sager, vi har modtaget fra november –marts 2021, og som kun i 

begrænset omfang har medført ønske om reaktion fra Grønt Råd.  

Formanden har i de få tilfælde hvor der været henvendelse om reaktion fra Grønt Råd drøftet 

den aktuelle sag med pågældende og fundet hvordan sagen kunne håndteres. 

b) Grønt Råd har haft to møder med Hørsholm Kommune siden sidste møde (dagsordenens 

punkt 4f og 4g) hvori Grønt Råds suppleanter også deltog, hvorfor disse også er indkaldt til 

aftenens møde. 

4) Nye sager og nyt fra ikke-afsluttede sager 

Denne dagsorden medtager kun den del af de nye sager der fremkommet efter 25.11.2020, som 

stadig er levende (dvs. kommenterede eller hvor svar/klagefristen endnu ikke er udløbet), jf pkt. 3a. 

a. DSB-arealet ved Rungsted Station, genopførelse af Toldhuset 

Hørsholm Kommune har 28.4.2021 fremsendt ansøgning om landzonetilladelse fra Fonden til drift 
af Nordsjællands Veterantog og NSJV Ejendomme Rungsted ApS om tilladelse til genopførelse af 
”Toldhuset” med placering syd for remisen på et areal, hvor der i dag står et par jernbanevogne. 
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Ansøgningen indgår i bestræbelserne for at bevare/genskabe de historiske rammer omkring 
Rungsted Station. 

Fristen for bemærkninger udløber 16. maj 2021, og der har ved dagsordenens udarbejdelse ikke 

været ønske om bemærkninger. 

Beslutning: Til efterretning. 

 

b. Langebakken 9, dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, 

Den eksisterende bebyggelse ønskes nedrevet og en ny bolig ønskes opført. Der skal derfor på ny 

søges om dispensation fra fortidsmindebeskyttelsen. 

Grønt Råd har gjort kommunen opmærksom på at den eksisterende bebyggelse fra 1983 er medtaget 

i bogen ”Hundrede huse i Hørsholm”, som blev udgivet af Hørsholm Kommune i anledning af 250-

årsjubilæet (for erhvervelse af købstadsrettigheder).  

Ejendommen er også medtaget i registranten til lokalplan 143, Bevaring i Hørsholm. 

Grønt Råd svar blev 19.4.2021 rundsendt til medlemmerne. 

Stade/Beslutning: Vi afventer kommunens afgørelse.  

 

c. Rungsted Strandvej 201B, ansøgning om opførelse af 50 m lang badebro 

Hørsholm Kommune har 6.5.2021 fremsendt ansøgning fra ejeren om at etablere en 50 m lang 

badebro af type EB. Ansøgningen er ikke ledsaget af detailtegninger men henviser til en 

principskitse og fotos fra badebroer opført på andre lokaliteter. 

Det bemærkes, at principskitser eller kataloger ikke er et godt eller retvisende grundlag godkendelse 

af badebroer. 

Det afklares inden mødet om og i hvilket omfang Naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 2, kan gøres 

gældende for færdsel langs kysten på det pågældende sted. 

Frist for fremsendelse af bemærkninger: 20. maj 2021 

Beslutning: Grønt Råd kan ikke anbefale:  Ikke mangel på badebroer. Der er ikke angivet et 

konkret projekt, Uhindret passage langs kysten er ikke sikret. Projekt med 

Igangværende sandfodring (kystbeskyttelse). 

d.  Spurvevej 23., ansøgning om dispensation fra byplan 15 for byggestørrelse. 

Hørsholm Kommune har 6.5.2021 fremsendt ansøgning fra ejeren om at udvide bolighuset på 146 

m² med en tilbygning på 46 m².  

Begrebet udnyttelsesgrad – og dets definition – er i dag erstattet af andre og anderledes definerede 

begreber, men det gælder uændret at ”udnyttelsesgraden skal beregnes efter det bygningsreglement, 

der var gældende, da Byplanvedtægt 15 blev vedtaget.” 

Man kan sige det således: Der skal tages udgangspunkt i de forhold, som var gældende for 

kvarteret, da byplanen blev vedtaget – hvilket forekommer rimeligt.  

Udnyttelsesgraden er i byplan 15 fastsat til 0,20 og såfremt det ansøgte imødekommes, vil det 

medføre at ejendommens etageareal bliver på 193 m² (inkl. overdækning på 9 m² og udhus på 8 m²), 

hvilket giver en udnyttelsesgrad på 0,25 eller 43 m² mere end byplanen foreskriver. 

 

Indstilling: Det er Grønt Råds opfattelse, at da det uden dispensation kun er muligt at udvide 

bebyggelsen på ejendommen med 3 m², bør en ansøgning om dispensation til at tillade den ønskede 

- og betragtelige -  tilbygning på 46 m² ikke kunne komme på tale.  

Fristen for bemærkninger udløber den 24.5.2021 
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Beslutning: Indstillingen blev tiltrådt. 

 

e. Breelte Skov, ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af et ”madpakkehus”  

Hørsholm Kommunes Team Vej søger efter meddelt fuldmagt af 8.2.2021 fra ejendommens ejer, 

Naturstyrelsen, om landzonetilladelse til opførelse af en overdækning på 47 m² (et ”madpakkehus”) 

i Breelte Skov beliggende i den vestlige del af skovstykket, som har en bredde (dybde) på ca. 70 m. 

Overdækningen ønskes opført til brug for den nærliggende daginstitution Solhuset i dagtimerne på 

hverdage og til brug for offentligheden i det øvrige tidsrum (weekender og aftener på hverdage). 

Overdækningen opføres i samarbejde med Naturstyrelsen, der er lodsejer og skovmyndighed. 

Overdækningen har form som en regelmæssig ottekant, båret af 8 stolper i indbyrdes centerafstand 

på 2,50 m. langs ydersiden af stolperne er et lodret bræt, som afgrænser siddepladsen, afstanden til 

den modstående flade er ca. 6,1 m og tagfladens ydre mindste tværmål er 7,036 m. 

I selve madpakkehuset vil der ikke være mulighed for at lave bål, der etableres i stedet en bålplads 

uden for madpakkehuset. 

Fristen for bemærkninger udløber den 25.5.2021 

Beslutning: Grønt Råd har ingen bemærkninger. 

 

f. Opsamling efter mødet med forvaltningen 26. november 2020  

Efter det virtuelle møde, har forvaltningen 3.12.2020 udsendt referat til medlemmerne af Grønt 

Råd. 

Det foreslås, at hver enkelt kort fortæller om indtrykkene fra mødet. 

Beslutning: Der var enighed om at initiativet til mødet var en god idé. 

Mindre tilfredshed med at enkelte punkter ikke blev behandlet (mødedagsordenens 

pkt. 2.2 og 2.3) eller - som angivet - blev fulgt op. 

g. Dialogmødet med MPU 29.04.2021 

Der blev 29.04.2021 afholdt virtuelt dialogmøde mellem MPU (samt 5 ledende medarbejdere) og 

Grønt Råd.  

Det  er tanken, at der fremover skal afholdes et årligt møde med MPU og to møder med 

forvaltningen. 

Da mødet var det første siden 23. januar 2021, forelå en fyldig dagsorden til mødet hvis 

hovedpunkter i komprimeret form omfattede:   

 
1. Budget 2021–24 – oplæg til budgetønsker og reduktioner.  

2: Fredninger  

a) Tilsynet med fredninger negligeres eller udføres ikke regelmæssigt.  

b) Der følges ikke op med udarbejdelse af plejeplaner, og arbejdet med nødvendige revisioner 

gennemføres ikke.  

(c) Grove tilsidesættelser af fredningsbestemmelser lades upåtalt.  

d) Kontrol med afslutning af arbejder/anlæg udført ved/i fredede områder, udføres ikke eller - i 

bedste fald - mangelfuldt.  

e) Budgettet til pleje og eftersyn er stærkt underbudgetteret. 

3: Gennemgang af stade for de i GR-dagsordenens bilag nævnte uafsluttede sager.  

4: Høringssvar og deres behandling.  

Eksempel: Bukkeballevej 32: 
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5: Spildevandsplan 2018-2024 (& 2012-2016)  

a) Statusoversigt ønskes over nedlagte overløbsbygværker og ændrede udløb i kommunen. 

b) Hvilke ”nålestiksoperationer” planlægges? 

c) Status ønskes mht. de rørlagte vandløb, som også indgår i transport af spildevand?  

6: (Kritisk) opmærksomhed på og vurdering af ønskede tiltag i Hørsholms landzone.  

Drøftelse - ud fra konkrete eksempler - med henblik på at nedbringe/undgå klagesager, som er 

ressourcekrævende for alle parter. 

7: Afvigelse fra vedtagne planer (overordnede og lokale), bør kun ske yderst sjældent.  

8: Byggesagsarkivet. Regler for lukning af offentlig adgang.  

 

Der foreligger ikke p.t. et udkast til referat fra mødet. 

Det foreslås, at hver enkelt kort orienterer om særlige forhold fra mødet. 

Beslutning: Dialogmødets dagsorden var præget af emner, som ikke var tilstrækkeligt afklaret 

ved mødet med forvaltningen den 26.november 2020. 

Grønt Råd bør fremover tage færre sager op (én evt.to) med tilhørende spørgsmål.  

5) Ikke afsluttede sager.  

Grønt Råds fortegnelse over ikke afsluttede sager, som var bilag til referat af 25.11.2020, og som 

har været udsendt i forbindelse med mødet med forvaltningen 26.11.2020 og med MPU 29.4.2021 

bringes i erindring. 

Fortegnelsen vedhæftes til internt orientering. 

Grønt Råd har stadig ikke modtaget noget svar på fortegnelsen.  

Beslutning: Grønt Råd rykker for svar jf. dagsordenens pkt. 4f.  

6) Valg af næstformand. 

Beslutning: Udsættes. 

7) Næste møde(r) og generalforsamling: 

Mht. generalforsamling fastsætter vedtægternes § 6 bl.a.: 

”Der skal årligt afholdes ordinær generalforsamling i august eller september måned.  

Indkaldelsen skal udsendes skriftligt senest 14 dagen inden generalforsamlingens afholdelse 

til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden. ” 

Det foreslås, at næste møde aftales på mødet,  

og at generalforsamlingen lægges i sidste halvdel af september (uge 38-39) 

Beslutning: a) Næste møde: Aftaltes til: Tirsdag d. 22.06.2021, kl. 19:30. 

b Generalforsamling berammes foreløbig til onsdag d. 29. september 2021, endelig 

fastlæggelse sker på næste møde.. 

 

---ooOoo--- 


