Grønt Råd i Hørsholm
Hørsholm, den 5. juli 2021
Referat
Grønt Råds møde 22. juni 2021, 19:30-21:30
Mødet blev afholdt virtuelt via Zoom
Deltagere:
DN-Hørsholm
Friluftsrådet
Hørsholm Sølaug

Peter Skat Nielsen
v/ Bo Madsen (suppl)
v/ Ruth Pedersen
v/ Kai Aaen Hansen
Jørgen Lissner (suppl)

Hørsholm & Omegns
Lystfiskerforening, v/ Lars Gudmund-Høyer
Hørsholm Seniorråd v/ Lars Bjørck Olsen
Spejderbevægelsen
v/ Jette Nielsen

Afbud
Deltog
Deltog
Deltog
Afbud
Afbud
Ikke mødt
Afbud

Dagsorden
1) Referent.
Bo Madsen.
2) Godkendelse af referat (beslutninger) fra mødet 19. maj 2021.
Referatet er godkendt uden bemærkninger, og derefter iht. forretningsordenens pkt. 4 fremsendt
til kommunen.
3) Meddelelser fra formanden.
a) Velkommen til Ruth Pedersen, som fra 1 juni 2021 repræsenterer Friluftsrådet i Grønt Råd.
4) Nye sager og opfølgning på sager fra sidste møde
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),
De nye sager er opført først, og derefter de igangværende:
a. Kokkedal Skov. Etabling af shelter i Kokkedalfredningen.
Hørsholm Kommune har 26.05.2021 fremsendt et ”høringsforslag” af 11.05.2021 fra Team Vej og
Park, om etablering af et shelter indenfor fredningen.
Da DN har været involveret i nogle forudgående forslag, som enten er trukket tilbage eller opgivet
har DN efter aftale fremsendt besvarelse på notatet.
Høringssvaret er rundsendt til medlemmerne 08.06.2021.
Beslutning: Til orientering
b. Overdamsvej 8, ny erhvervsbygning. Naboorientering ifm ansøgning om
landzonetilladelse.
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Hørsholm Kommune har 27.05.2021 fremsendt ansøgning om en ny fritliggende bygning på 500 m²
indeholdende samleværksted og lager.
Bygningen har tilsyneladende ikke noget med ejendommens udnyttelse (stutteri) at gøre, men er
mere rettet mod underselskaberne, Focus Miljø ApS Cvr: 39065614 og Adelborg A/S cvr:
40399690, der begge er bygge- og anlægsfirmaer.
Frist for bemærkninger: 11. juni 2021.
Grønt Råd har ikke kunnet færdigbehandle sagen indenfor den angivne frist, men dog kunnet
meddele konklusionen, nemlig at det ikke kan anbefales at der meddeles landzonetilladelse til det
ansøgte.
Beslutning: Til orientering.
c. Hannelundsvej 1C. Dispensation til carport
Hørsholm Kommune har 27.05 2021 fremsendt ansøgning om dispensation fra byplan 1 til
etablering og placering af carport.
Beslutning: Til orientering.
d. Rungsted Strandvej 181B. Ansøgning om badebro. Matr.nr 12kh Vallerød by,
Rungsted.
Hørsholm Kommune har 11.06.2021 rundsendt ansøgning fra XXXX om etablering af en badebro
på ejendommen.
Frist for bemærkninger 26.06.2021
Beslutning: Bemærkninger som tilsvarende sag Rungsted Strandvej 201B
”Ulovlige udbygninger” af badebroer bør påtales og rettes. Eks. Porte o.a..
Opfordre kommunen til at begrænse antallet af badebroer.
---oxXxo--Der har været problemer med fremsendelse af post til Grønt Råd, enten pga fejladressering, fejl i
distributionslister eller andre forhold, som har medført, at ikke al poster er modtaget eller fremsendt
til korrekte adresser. De efterfølgende sager er eksempler herpå:
e. NST-projekter til brug for friluftslivet i Folehaven, Sjælsølund og Stumpedysse
Hegn.
Hørsholm Kommune har 29.04.2021 underrettet om forslagene. Projekterne som har været
behandlet af DN er nu under udførelse eller udført.
Beslutning: Til orientering.
f. Elleskovstien m.v. Platforme på træstien
Arealet er omfattet af fredningen af arealer ved Sjælsøs østende. Hørsholm Kommune har
29.04.2021 underrettet om forslagene, ligesom der har været afholdt møde på stedet med DN om
forslag til projektet.
Hørsholm Kommune vil herefter færdiggøre projektet og fremsende det til Fredningsnævnet mhp på
tilladelse.
Beslutning: Til orientering.
------------------------------------------------------Opfølgning fra sidste møde
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g. 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.
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.

22.06.2021:
Kommunen har Hørsholm Kommune har nu meddelt landzonetilladelse, Sagen er afsluttet.
h. 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.

22.06.2021:
Kommunen meddeler 27.05.2021, at




Det eksisterende enfamiliehus er ikke omfattet af Lokalplan 143 – bevaring i Hørsholm
Kommune, idet ejendommens matrikelnummer, matr. nr. 5c af Rungsted By, Rungsted,
ikke er nævnt i lokalplanens § 2.
Ejendommen er ikke udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2017-2029,
ligesom huset ikke fremgår af Slots- og Kulturstyrelsens oversigt over ’Fredede og
bevaringsværdige bygninger’.
Vi har givet nedrivningstilladelse til enfamiliehuset på ejendommen, jf. vedhæftede
nedrivningstilladelse dateret 17.05.2021

Det anbefales, at kommunens afgørelse tages til efterretning.
Beslutning: Tages til efterretning.
i. 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).

22.06.2021:
Grønt Råd fremsendte 20.05.2021 bemærkninger til ansøgningen og projektmaterialet, som
kommunen besvarede 03.06.2021 samt 09.06.2021 med eftersendelse af kommunalbestyrelsens
retningslinjer (dateret 28. marts 2021) samt tilladelse af 11.06.2021, som vedhæftes.
Beslutning: Til orientering.
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j.

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
Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

22.06.2021:
Hørsholm Kommune har 31.05.2021 meddelt dispensation med følgende begrundelse:
”Der er meddelt dispensation fra Byplanvedtægt 15, § 5, stk. 1.1.2, til en udnyttelsesgrad på 0,25
(beregnet efter reglerne i bygningsreglementet BR66). Det sker under hensyn til, at der ved beregningen
af udnyttelsesgraden kun kan tillægges et lille vejtillæg til grundarealet, idet der er tale om en
koteletgrund med et smalt vejskel.
Team Plan og Byg har praksis for at dispensere fra udnyttelsesgraden i området. Dispensation fra
byplanvedtægten er meddelt med hjemmel i planlovens § 19 efter forudgående naboorientering, jf.
planlovens § 20.”

GR-bemærker: Det er stærkt utilfredsstillende at kommunen ikke samtidig med høringen meddeler,
at den agter/påtænker - med henvisning til sin (faste) praksis (uden dog at angive værdier herfor) at meddele den ansøgte dispensation.
Beslutning: Til orientering.
Hvilke retningslinjer skal GR bruge når lokalplaner fraviges pga. ikke
offentliggjort forvaltningsmæssig praksis i strid med de til grund liggende
bestemmelser? Dvs. lokalplanen er hverken gældende eller retningsgivende.
Op til kommunalvalget kunne man spørge politikerne om deres holdning til
sådanne ”dispensationer”.
k. 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.

22.06.2021:
Hørsholm Kommune har efterfølgende meddelt landzonetilladelse. Sagen er afsluttet.
l. 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.
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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.

22.06.2021:
Formanden har respektfuldt 10.06.2021 i forbindelse med efterlysning af udkast til referat fra
dialogmødet 29.04.2021 mindet om den bebudede, men stadig manglende, besvarelse.
m. 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:
[…]
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.

22.06.2021:
Formanden har 10.06.2021 efterlyst udkast til referat fra dialogmødet. (Vedhæftes)
Beslutning: Færre punkter på kommende dagsorden.
Spørgsmål til møde med administrationen:
Hvilke ressourcer skal bruges til udarbejdelse af plejeplan for Bolbroengen eller
Vedbæk-Smidstrupfredningen?

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 intern orientering.
Grønt Råd har stadig ikke modtaget noget svar på fortegnelsen.
Beslutning:

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

22.06.2021:
Formanden orienterede vor kontaktperson efter sidste møde om rådets beslutning, mhp
viderebringelse til rette vedkommende.
Se endvidere pkt. 4 k ovenfor.
Beslutning: Ved næste møde med administrationen foreslås et eller to udpegede punkter
afsluttet.

6) Valg af næstformand.
Ingen forslag
7) Næste møde(r) og generalforsamling:
Mht. generalforsamling fastsætter vedtægternes § 6 bl.a.:
”Der skal årligt afholdes ordinær generalforsamling i august eller september måned.
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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: Næste møde: 21. september 2021.
Inden generalforsamling kunne man opfordre andre foreninger til at indgå i GR.
Omtale i Ugebladet og Amtsavisen.
---ooOoo---
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