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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til af dele af anlægget 
”Move Green Lab” indenfor beskyttelseslinje omkring fredet fortids-
minde 
 

 
 
Team Plan og Byg meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslov-
ens § 18, stk. 1, til etablering af dele af anlægget Move Green Lab indenfor 
fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring den fredede vejkiste med sted- og 
lokalitetsnr. 010402-178, fredningsnr. 283085. Afgørelsen er truffet i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.  
 
Ansøgning 
Ved ansøgning af 18. marts 2021 og med projektmateriale revideret den 
14. december 2021 har I søgt om dispensation fra fortidsmindebeskyttel-
seslinjen i forbindelse med ansøgning om tilladelse til etablering anlægget 
”Move Green Lab”.  
 
Dele af anlægget omfattende etablering af en boardwalk i mosen, etable-
ring af ny grussti i tilslutning til boardwalk samt istandsættelse af eksiste-
rende grussti (se projektmateriale, særligt om boardwalk 2 og stier – pkt. 
13 side 4, 5, 15, 18 og 22) ligger delvist indenfor fortidsmindebeskyttelses-
linjen fra en vejkiste (sted- og lokalitetsnr. 010402-178, fredningsnr. 
283085), hvor Brådebækrenden løber under Hørsholm Kongevej.  
 
Det ansøgte forudsætter derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens  
§ 18, der foreskriver en beskyttelseslinje på 100 m omkring synlige for-
tidsminder.  
 
Lovgrundlag 
Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, fastsætter, at der ikke må foretages 
ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er 
beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres 
hegn, placeres campingvogne og lignende. 
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Formålet er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer og 
monumenter, at sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne og at sikre de 
arkæologiske anlæg under jordoverfladen i nærheden af fortidsminderne. 
 
Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, fastsætter, at kommunen i særlige 
tilfælde kan gøre undtagelse fra bestemmelsen i § 18, stk. 1. Bestemmel-
sen i loven forvaltes derfor restriktivt. 
 
Høring 
Det ansøgte har været i høring hos Museum Nordsjælland, der har følgen-
de bemærkninger: 
 
”Museet har besigtiget stenkisten den 4. november 2021. Renoveringen af 
eksisterende grussti og etablering af en boardwalk i mosen samt en grussti 
i tilslutning til denne vil ikke påvirke den fredede stenkiste, og det er ikke 
museets indtryk, at oplevelsen af fortidsmindet vil blive ødelagt af projek-
tet. Der vil stadig være fuldt indsyn fra eksisterende sti – Damstien. 
 
Det er ikke musettes vurdering, at der er risiko for, at der påtræffes fortids-
minder i forbindelse med jordarbejdet eller renoveringen af grusstierne. 
Museet ser derfor ingen forhindringer i forhold til opførelsen af boardwalk-
en og renoveringen af grusstierne.” 
 
Begrundelse for afgørelse 
Det er Team Plan og Bygs vurdering, at der i det konkrete tilfælde er tale 
om et særligt tilfælde, hvor der kan dispenseres fra fortidsmindebeskyttel-
seslinjen, idet etablering af det ansøgte er af underordnet betydning i for-
hold til de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 18 varetager. 
 
Det er indgået i vurderingen, at offentlighedens indsyn til samt udsyn fra 
fortidsmindet ikke forandres ved det ansøgte projekt. Vi har lagt vægt på, 
at offentlighedens oplevelse af fortidsmindet dermed ikke påvirkes. 
 
Vi har samtidig lagt vægt på, at Museum Nordsjælland har udtalt, at det 
ansøgte projekt ikke vil påvirke det fredede fortidsminde, og at det er mu-
seets indtryk, at oplevelsen af fortidsmindet ikke vil blive ødelagt af projek-
tet. 
 
Gyldighed 
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og afgørel-
sen ikke er blevet påklaget. En rettidig klage har opsættende virkning, 
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Se evt. 
vedhæftede klagevejledning. 
 
Det betyder, at byggetilladelse til etablering af boardwalk ikke kan ud-
stedes, før klagefristen er udløbet, og afgørelsen ikke er blevet påklaget. 
 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter, den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
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Fortidsminder i jorden 
Skulle der mod forventning findes spor af fortidsminder under jordarbejde 
(f.eks. flintegenstande, potteskår, ildsteder, nedgravninger og lign.), skal 
arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, jf. museumslo-
vens § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Ann-Cathrin Samsøe Ingor 
Byggesagsbehandler 
 
 
 
 
 
Bilag 
Ansøgningsmateriale, dateret den 14.12.2021 (rev. dato) 
 
 
 
Kopi til 
• Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
• Museum Nordsjælland, post@museumns.dk  
• Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn, bestyrelsen@museums-

foreningen.dk  
• Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk 
• Grønt Råd i Hørsholm, v/Formand Peter Skat Nielsen, 

skat.n@mail.tele.dk  
• Rudersdal Kommune, byplan@rudersdal.dk 
• 15. juni Fonden, info@15junifonden.dk 
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Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven 
 
Hvem kan klage jf. naturbeskyttelseslovens § 86  

• adressaten for afgørelsen,  
• ejer af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder,  
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interes-

se i afgørelsen,  
• landsdækkende foreninger og organisationer, som har en væsent-

lig interesse i afgørelsen,  
• landsdækkende foreninger og organisationer, vis hovedformål er 

at beskytte natur og miljø,  
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreninger 
og organisationers klageberettigelse. 
 
Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen 
vedrører, er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven. Se dog 
naturbeskyttelsesloven § 43 såfremt der er tale om en fredningssag. 
 
Hvad kan der klages over 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.  
 
Frist for at klage 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 87, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lør-
dag eller helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 1. 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. naturbeskyttelsesloven § 88. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendt-
gørelsen. 
 
Hvor kan der klages til 
Klager skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen 
inden for klagefristen. 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 "Miljø- og Føde-
vareklagenævnet". Klageportalen kan også findes på https://naevnenes-
hus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ Du logger på 
Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
Hørsholm Kommune via Klageportalen, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 2.  
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Gebyr 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- 
kr., hvis du repræsenterer en virksomhed, organisation eller en offentlig 
myndighed. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Næv-
nenes Hus i forbindelse med oprettelsen af klagen. Gebyret tilbagebetales, 
hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. De nærmere regler om ge-
byrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr 
for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv. Det frem-
går bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske ved elektro-
nisk overførsel til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden en af Miljø- og Fø-
devareklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af fris-
ten, afvises klagen. 
 
Hvad er proceduren 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. 
Hvis Hørsholm Kommune fastholder afgørelsen, sender Hørsholm Kom-
mune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen som ud-
gangspunkt senest 3 uger efter klagefristens udløb. Du får besked om 
videresendelsen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
hvis den sendes uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet 
fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du pga. særlige forhold ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an-
modning til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune videresender her-
efter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgør-
else om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaev-
net/vejledning/. 
 
Virkning af, at der klages 
En klage over en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven har opsættende 
virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden be-
stemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7. Det betyder, at 
afgørelsen ikke må udnyttes, før klagesagen er afgjort, medmindre klage-
nævnet bestemmer andet. 
 


