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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 om skovbyggelinje til opfø-
relse af en bygning inden for beskyttelseslinjen  
 
Adresse Hørsholm Kongevej 11B 
Matr.nr. 163b Hørsholm By, Hørsholm 
Ejendomsnr. 91989 
Tilhørende GUBRA ApS 
 
Afgørelse 
Team Plan og Byg meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslo-
vens § 17, stk. 1, til opførelse af en bygning indenfor skovbyggelinjen.  
Det er en betingelse, at bygningen opføres som ansøgt.  
Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. 
 
Ansøgningen 
Ved ansøgning af 08-03-2022 har du søgt om dispensation fra skovbygge-
linjen i forbindelse med opførelse af opførelse af en bygning i en etage og 
kælder med et areal i stueplan på ca. 310m² indrettet til laboratorie i stue-
etagen og stald til mus i kælderen. Bygningen opføres med ydervægge i 
sort malet træ og taget dækket med mørk tagpap svarende til de øvrige 
tage på ejendommen. 
 
Lovgrundlag 
Arealet er beliggende indenfor beskyttelseszonen på 300m fra skoven i 
Slotshaven jfr. Naturbeskyttelseslovens §17.    
Ansøgningen om dispensation fra skovbeskyttelseslinjen har været i høring 
i perioden 09-06-2022-24-06-2022. Der er ikke indkommet indsigelser i an-
ledning af høringen 
 
 
Begrundelse   
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabs-
elementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for 
plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst.  
Det er vores vurdering, at opførelse af den ny bygning ikke vil påvirke ople-
velsen af skoven som landskabselement og heller ikke forringe forhol-
dende for plante- og dyrelivet ved skovbrynet.   
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Udnyttelse af tilladelsen og dispensation 
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. 
  
Dispensation fra skovbyggelinjen med bilag offentliggøres på kommunens 
hjemmeside den 30-06-2022. Link til hjemmesiden https://www.hors-
holm.dk/politik/hoeringer og -afgørelser. 
En dispensation bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter, den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Jørn Uldall 
Byggesagsbehandler 
 

  
 
 
   
Bilag 
• Ansøgningsmateriale modtaget den 08-03-2022. 
 
 
Kopi til 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
Grønt Råd v/ Fungerende formand Ruth Pedersen, rupe0404@gmail.com  
Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm, hoersholm@dn.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 interesse 

i afgørelsen,  
• landsdækkende foreninger og organisationer, som har en 

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

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

formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører 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. 
naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 må-
neder fra afgørelsens modtagelse, jf. naturbeskyttelsesloven § 88. Er afgø-
relsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
Hvor kan der klages til 
Klager skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen in-
den for klagefristen. Du klager via Klageportalen, som du får adgang til via 
borger.dk eller virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ”Klageportal”. På 
virk.dk skal du søge efter ”Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Klageportalen 
kan også findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foe-
devareklagenaevnet/. Du logger på Klageportalen med NemID. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for Hørsholm Kommune via Klageportalen, 
jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 2.  
 
Gebyr 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/


 

 

 

  
  

4/4 

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 
Nævnenes Hus i forbindelse med oprettelsen af klagen. Gebyret tilbagebe-
tales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. De nærmere regler 
om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om 
gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv. Det 
fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske ved 
elektronisk overførsel til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden en af Miljø- 
og Fødevareklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af 
fristen, 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 vide-
resendelsen. 
 
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 heref-
ter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgø-
relse 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 af-
gørelsen ikke må udnyttes, før klagesagen er afgjort, medmindre klage-
nævnet bestemmer andet. 
 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/

