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Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje 
til etablering af ”Move Green Lab” 
 

 
 
Afgørelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 
35, stk. 1 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om søbeskyttel-
seslinje, til etablering af ”Move Green Lab”, der består af en stiforbindelse 
(primært eksisterende) samt en række trækonstruktioner (broer, board-
walks og canopywalk) og inventar, på følgende betingelser: 
 

• at projektet gennemføres som ansøgt, jf. projektmateriale med re-
visionsdato 14. december 2021. 

• at konstruktioner opføres i træ. Dog kan der anvendes ubehandlet 
stål i mindre omfang til eksempelvis kanter på boardwalks og riste 
til ”vandkanten”. 

• at konstruktioner fremstår ubehandlede eller hvis de overfladebe-
handles i farver, der falder naturligt ind i omgivelserne, så de frem-
træder diskret i den omgivende natur. 

• at anlægget fjernes og arealet retableres, hvis anvendelsen af an-
lægget ophører eller anlægget forfalder.  

 
Det bemærkes, at denne tilladelse kun gælder for den del af projektet, der 
udføres på arealer beliggende i Hørsholm Kommune. 
 
Ansøgning 
På vegne af ejer (15. juni Fonden) og bruger (Københavns Universitet) af 
ejendommen har Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ansøgt om landzone-
tilladelse samt nødvendige dispensationer fra naturbeskyttelses- og muse-
umsloven til etablering af anlægget ”Move Green Lab”.  
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Formålet med ”Move GreenLab” er ifølge ansøger at etablere en forsk-
ningsbaseret videns- og formidlingsplatform med afsæt i etablering af et 
1:1 demonstrations-, forsknings- og afprøvningslaboratorium, ”Move 
Green Lab” i Arboretet.  Målet er at forske i design, sundhed og brug af 
naturmiljøer specifikt designet til at være tilgængelige og sundhedsfrem-
mende for mennesker med mobilitetsproblemer. 
 
Intentionen med projektet ”Move Green Lab” er ifølge ansøger 
• at skabe en forbedret mulighed for at opleve de natur- og landskabs-

værdier, der er til stede i området. Dette med særligt fokus på personer 
med bevægelseshandicap, som ofte har dårlig adgang til – og stor gavn 
af – naturens restorative potentiale,  

• at skabe tilgængelige løsninger, der indskriver sig bedst i natur og land-
skab, 

• at danne grundlag for forskning i, hvordan der kan skabes bedre adgang 
til naturen for personer med bevægelseshandicap, uden at ødelægge 
eller dominere naturen samt hvilken effekt adgangen til naturen har for 
brugeren. 

 
”Move Green Lab” er særligt designet for mennesker med mobilitetspro-
blemer, hvilket betyder, at det vil blive tilgængeligt for alle, også f.eks. 
familier med barnevogne. Ligeledes vil de sundhedsfremmende aspekter 
gælde alle – ikke kun mennesker med mobilitetsproblemer. Alle som bru-
ger arealet i dag; hundeluftere, stavgængere, flanører, børnefamilier etc. 
er fortsat varmt velkomne i ”Move Green Lab” – fordelen er, at stierne 
ikke længere vil blive oversvømmet, glatte eller mudrede. 
 
Projektet ”Move Green Lab” strækker sig fra Kirkegårdsvej i nord, langs 
østsiden af Springdam, vestsiden af Ubberød Dam til moseområdet øst for 
Kongevejen i syd og består af en stiforbindelse (primært eksisterende) 
samt en række trækonstruktioner (broer, boardwalks og canopywalk) og 
inventar. Grundlæggende er det, at designet er på naturens betingelser og 
i harmoni med de stedlige forhold, at tilgængelighedsløsningerne er inte-
grerede i det eksisterende landskab og dermed ofte usynlige, og at alle be-
søgende kan komme så tæt på naturen som muligt og inviteres til at gå på 
opdagelse og tilbydes fascinerende naturoplevelser. 
 
Begrundelse for afgørelse 
Det er kommunens opfattelse, at projektet ikke er i strid med de hensyn, 
der varetages af planlovens landzonebestemmelser, i en grad der kan 
medføre et afslag. Stier, boardwalks og canopywalk vil ved overholdelse af 
de stillede betingelser få et diskret forløb i landskabet. De rekreative forde-
le for offentligheden opvejer de mindre visuelle ulemper anlægget medfø-
rer. Der er ved afgørelsen tillige lagt vægt på, at projektet tilgodeser of-
fentlighedens interesser.  
 
Grundet de rekreative fordele for offentligheden, kan der dispenseres fra 
naturbeskyttelseslovens § 16 til det ansøgte, og det valgte stiforløb vil be-
tyde en smuk og naturnær oplevelse for dem, der færdes på anlægget. Det 
vurderes endvidere, at dyr og planter i mindre grad vil blive påvirket af de 
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hævede stier, sammenlignet med den barrierevirkning, der opstår med 
traditionelle direkte funderede stianlæg. 
 
Vi har endvidere lagt vægt på, at projektets formål understøtter de hen-
syn, der varetages i planlovens landzonebestemmelser og naturbeskyttel-
seslovens bestemmelser om søbeskyttelseslinje. Ansøger beskriver bl.a., at 
ambitionerne med projektet er, at områder, hvor der er eller kan skabes 
levesteder og spredningsmuligheder for et rigt plante- og dyreliv, bevares 
og forbedres. Designet af ”Move Green Lab” er på naturens betingelser, 
hvor vegetationen styrer stiernes og konstruktionernes strækninger. Projek-
tet vil forstyrre så lidt som muligt, og bevare levesteder ved f.eks. ikke at 
fælde træer. Kun træer, som er døde/syge og som kan risikere at skade 
besøgende fældes, men bliver liggende på området og skaber dermed nye 
levesteder. 
 
Boardwalks og canopywalk vil være med til at beskytte naturen mod slid-
tage ved færdsel i området, og de tillader faunapassage, da de er hævede 
over vandspejlet. 
 
Det er kommunens vurdering, at der er tale om et projekt, der ikke alene 
er til gavn for ejer og bruger, men også for almenheden. Udover at give 
forskningsmæssig værdi, kan det også give både adgang til oplevelser i na-
turen for særligt personer med bevægelseshandicap, men også andre og 
give alle brugere større forståelse for naturen og dermed give dem lyst til 
at ville beskytte naturen.  
Projektet vil være medvirkende til skabe øget offentlig adgang til området 
og give mulighed for oplevelse og forståelse af områdets landskabs- og 
naturværdier, hvilket helt er i tråd med Hørsholms Kommuneplans ram-
mebestemmelser for området. 
 
Skovbyggelinje      
En del af ”Move Green Lab” placeres indenfor skovbyggelinje, idet en min-
dre del af området (mosen i den sydvestlige del af området) er beliggende 
indenfor skovbyggelinje. I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, 
pkt. 5 gælder lovens forbud mod at placere bebyggelse og lignende ikke 
for bebyggelse og lignende, hvortil der er meddelt tilladelse efter planlov-
ens § 35. Det ansøgte kræver derfor ikke særskilt dispensation fra skov-
byggelinjen. 
 
Fortidsmindebeskyttelseslinje 
Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til etablering 
af dele af ”Move Green Lab” (etablering af boardwalk i mosen, ny grussti i 
tilslutning til boardwalk samt istandsættelse af eksisterende grussti) inden-
for fortidsmindebeskyttelseslinje omkring den fredede vejkiste, hvor Brå-
debæksrenden løber under Hørsholm Kongevej (sted- og lokalitetsnr. 
010402-178, fredningsnr. 283085), jf. brev af 21. december 2021. 
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Beskyttede naturtyper (sø og mose) 
Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering 
af ”Move Green Lab” på en række vilkår om bl.a. tekniske tegninger, der 
skal godkendes og forhold, der skal iagttages ved udførelse af arbejdet, jf. 
brev af 21. december 2021. 
 
Beskyttet dige 
Der er meddelt dispensation fra museumslovens § 29 til tre permanente 
gennembrud af beskyttet dige, på en række vilkår om bl.a. tegninger og 
forhold, der skal iagttages ved udførelse af arbejdet, jf. brev af 21. decem-
ber 2021. 
 
Fredskov 
Miljøstyrelsen har den 30. juni 2021 meddelt dispensation efter skovlovens 
§ 11 til opførelse af trækonstruktioner med rekreative og rehabliterende 
formål (”Move Green Lab”) på en række betingelser om bl.a. omfang, ma-
terialevalg og retablering ophør af anvendelse eller forfald. 
 
Naboorientering 
Ansøgningen har jf. planlovens § 35, stk. 4 været i høring i perioden 1. juli 
til 13. august 2021. Der er indkommet indsigelser fra Dansk Naturfred-
ningsforening i Hørsholm, Grønt råd og en nabo. 
 
Indsigelsen fra Grønt Råd omfatter en række forhold, men særligt at pro-
jektet er for omfattende og vil have en uheldig påvirkning af naturen. 
Danmarks Naturfredningsforening fremhæver i sin indsigelse, at man ikke 
finder, at projektet er på naturens betingelser og i harmoni med de sted-
lige naturlige forhold, særligt finder man, at canopywalken er bombastisk 
og skæmmende. Ejerne af en naboejendom giver udtryk for et ønske om at 
bevare naturen, som den er, da de bl.a. mener, at projektet vil være til 
skade for dyrelivet, og udtrykker bekymring for øget brug af området mht. 
slid, støj, indblik mv. 
 
På baggrund af indsigelserne har ansøger og bruger holdt møder og fore-
taget besigtigelse med repræsentanter fra Grønt Råd og naboer. Møderne 
har ikke ført til projektændringer. 
 
Besigtigelse af diget med deltagelse af ansøger, kommunen og museet har 
ført til ændring af projektet omkring diget (omkring sti og ”brohoved” til 
canopywalk). 
 
Udnyttelse af tilladelsen og dispensationen 
Tilladelsen og dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
og der er udstedt byggetilladelse. Klagefristen regnes 4 uger fra datoen fra 
tilladelsen er offentliggjort eller underretning om afgørelsen er modtaget. 
Hvis der bliver klaget, vil I blive underrettet herom. En rettidig klage har 
opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet (Miljø- og Fødevare-
klagenævnet for dispensationens vedkommende) bestemmer andet. Se 
evt. vedhæftede klagevejledninger. 
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Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen med bilag of-
fentliggøres på kommunens hjemmeside den 21. december 2021. Link til 
hjemmesiden https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer og -afgørelser. 
 
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. 
En dispensation bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter, den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Ann-Cathrin Samsøe Ingor 
Byggesagsbehandler 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
Ansøgningsmateriale, dateret 14.12.2021 (rev. dato) 
(kan også ses på kommunens hjemmeside: www.horsholm.dk under Poli-
tik, Høringer og afgørelser, Landzonetilladelse – Arboretet/Arboretvej 4) 
 
 
Kopi til 
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
• Grønt Råd i Hørsholm v/ Formand Peter Skat Nielsen, 

skat.n@mail.tele.dk 
• Dansk Naturfredningsforening, Hørsholm, hoersholm@dn.dk  
• Nabo, der har indsendt bemærkninger ved naboorienteringen: 

Ejerne af ejendommen matr.nr. 165 Hørsholm By, Hørsholm. 
• Rudersdal Kommune, byplan@rudersdal.dk 
• 15. Juni Fonden, info@15junifonden.dk 
 
  

https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer%20og%20-afg%C3%B8relser
http://www.horsholm.dk/
mailto:mst@mst.dk
mailto:skat.n@mail.tele.dk
mailto:hoersholm@dn.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
mailto:info@15junifonden.dk
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Klagevejledninger: 
 
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 regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 108 af 
28. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/
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Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske 
inden en af Planklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 
 
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/klagevejled-
ning/. 
 
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. 
 
 
 
 
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. 
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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.  
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-
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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. 
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