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Mikkelborg Park Ejerforening og Beboerrepræsentationen 
c/o Stefan Weck 
Mikkelborg Park 1, Itv  
2970 Hørsinolm

HØRSHOLM KOMMUNE

Beplantning på Mikkelborg Park 
M atr.nr. 1 k Mikkelborg, Hørsholm

IMiljø- og Planlægningsudvalget har på møde den 30. januar 2013 
besluttet, Ikke at nedlægge forbud mod jeres projekt om renove
ring af beplantningen på skrænten mod Øresund, samt jeres an
søgning om fældning af fire træer mod golfbanen.

I kan derfor foretage fældning, pleje m.v. af den del af beplantnin
gen, der ikke er markeret som bevaringsværdig på kortbilaget i lo
kalplan 43 for området. Såfremt I ønsker at fælde træer, der er 
markeret som bevaringsværdige, skal I sende en ansøgning til 
Team Byg med jeres begrundelse for dispensation.

Dagsordenspunktet kan I finde på kommunens hjemmeside 
www.horsholm.dk under Politik - Dagsorden-og-beslutning - Find 
dagsordener og beslutninger.

Venlig hilsen

r h r
Peter Antonsen 
Formand for
Miljø- og Planlægningsudvalget

Direktør for Teknik, Kultur 
og Arbejdsmarked

Dato: 4 FEB. 2013
Side 1/1

Sagsnr.: 2009-0353 

Saqsnr. 2010-0332

Team Byg

Rådhuset

Ådalsparkvej 2

2970 Hørsholm

TIf.: 4849 2450

tek-post@horsholm.dk

www.horsholm.dk

Kontaktperson

Henriette L. Thornberg 

Direkte: 4849 2461

Åbningstider;

Mandag-fredag kl. 09-13 

Torsdag tillige kl. 16-18

http://www.horsholm.dk
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HØRSHOLM KOMMUNE

Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 12/24549
Journalnr.:
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 30.01.2013
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler: Henriette Louise Thornberg

Beplantning på Mikkelborg Park

Resume
Administrationen har modtaget to ansøgninger vedrørende beplantning på Mikkelborg Park.

Kommunen skal tage stilling til, om der er grundlag for at nedlægge forbud mod de 
fremsendte projekter efter planlovens § 14.

Forslag
Administrationen indstiller overfor Miljø- og Planlægningsudvalget, at:

- plejeplanen for skræntbeplantningen mod Øresund samt ansøgningen om fældning 
af 4 træer mod golfbanen på Mikkelborg Park ikke giver anledning til, at kommunen 
nedlægger forbud efter planlovens § 14.

Sagsfremstilling 
Plejeplan for skræntbepiantning
Administrationen har modtaget et projekt om renovering af beplantningen på skrænten mod 
Øresund. Projektet er udarbejdet af Bertelsen og Scheving Arkitekter af maj 2012. Vedlagt 
som bilag 1. Ansøgningen kræver, efter administrationens vurdering, dispensation fra 
lokalplanen til at fælde et træ, men kræver derudover ikke tilladelse.

Fældning af træer mod golfbanen
Ejerforeningen Mikkelborg Park og Beboerrepræsentationen søger om at fælde 4 træer ved 
parkeringspladsen mod golfbanen. Vedlagt som bilag 2. Fældning af de 4 træer kræver, 
efter administrationens vurdering, ikke dispensation eller tilladelse.

Bestemmelser om beplantning i lokalplan 43
I anledning af det seneste materiale i de to sager har administrationen undersøgt, i hvilket 
omfang vi har hjemme! til at håndhæve bestemmelserne om beplantning i lokalplanen 
Lokalplanen.
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§ 9.2 Beplantning, hegning, belysning og befæstelse af færdselsarealer inden for 
området må kun ske i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen 
godkendt plan, der tillige skal angive legeområder og disses indretning.

Vurdering: § 9.2 kan kun håndhæves ved tilvejebringelse afen ny lokalplan. Det 
fremgår af Vejledning om lokalplanlægning, By- og Landskabsstyrelsen, 2009. 
Vejledningen henviser til Naturklagenævnets afgørelse i en tilsvarende sag på Piet 
Heins Vej, Hørsholm.

Den tidsmæssige udstrækning af bestemmelsen er nok passeret jf. nedenfor i §
10.2 .

§ 9.3 Den på vedhæftede kortbilag viste beplantning må ikke fjernes uden 
kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vurdering: § 9.3 kan kun håndhæves i forhold til den beplantning, der er markeret 
med nøjagtig samme signatur som signaturforklaringen (cirkel med prik), se Bilag 
3, lokalplanens kortbilag. Eksisterende forhold.

§ 10.2 Den i § 9.2 nævnte plan skal være etableret senest samtidig med ibrugtagning af 
ny bebyggelse.

Vurdering: §10.2 sætter en tidsramme for, hvornår vi kan håndhæve § 9.2. 
Bebyggelsen, der er omfattet a f lokalplan 43, var ikke opført ved lokalplanens 
vedtagelse, men er nu opført. Det betyder, tidsrammen er overskredet.

Muligheder og begrænsninger med planlovens § 14
Kommunen kan, efter planlovens § 14, nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk 
bliver etableret forhold, som kan hindres ved en lokalplan -  her fældning af beplantning og 
etablering af ny beplantning.

Forbud kan nedlægges for højst et år, men kan også nedlægges for et kortere tidsrum. Hvis 
der nedlægges forbud mod et projekt, der har været længe under behandling i kommunen, 
må forbuddets gyldighedsperiode fastsættes under hensyn til den tid, der allerede er 
medgået til sagens behandling. Det fremgår af vejledningen 187 af 14. november 1996 om 
planloven.

Med et forbud efter planlovens § 14 forpligtiger kommunen sig til at udarbejde en ny 
lokalplan, inden forbuddet udløber.

Kommunen kan kun optage bestemmelser i en lokalplan om de forhold, som fremgår af 
planlovens § 15. Med en ny lokalplan har kommunen derfor mulighed for at fastlægge 
bestemmelser om udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, 
herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af beplantning og 
beplantningsforhold i øvrigt, deriblandt beplantningens tilladte højde, samt belysning af veje 
og andre færdselsarealer.

En ny lokalplan kan ikke give kommunen hjemmel til at pålægge ejerne af ejendommen at 
udarbejde og/eller følge en plejeplan for beplantningen, fordi en plejeplan medfører en 
handlepligt for ejerne. Det følger af planlovens § 18. En bestemmelse, om at en beplantning 
skal vedligeholdes, vil således ikke kunne fastsættes i en lokalplan. Kommunen vil ikke med

HØRSHOLM KOMMUNE
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^ ^ ^ H Ø R SH O LM  KOMMUNE

en lokalplan kunne pålægge grundejerne at efterplante, udtynde eller beskære på en 
bestemt måde.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at de aktuelle ansøgninger ikke giver anledning til 
bekymring for udviklingen af områdets beplantning, og administrationen mener ikke, at der 
er grundlag for at nedlægge et forbud. Administrationen gør dog opmærksom på, at ejerne 
ikke har pligt til at følge plejeplanen og/eller planen for fældning af 4 træer mod golfbanen, 
som de har forelagt kommunen, og heller ikke pligt til at forelægge et eventuel revideret 
projekt for kommunen fremover. Det betyder, at der kan ske en ændring af beplantningen 
uden kommunen nødvendigvis vil blive bekendt med det. Blot må de træer, der udtrykkeligt 
er udpeget på lokalplanens kortbilag, ikke fældes uden dispensation.

Bilag
Bilag 1 - Plejeplan for skrænten mod 0resund.pdf

- Bilag 2 -Ansøgning om fældning af 4 træer mod golfbanen.pdf
Bilag 3 - Lokalplanens kortbilag - Eksisterende forhold.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 30-01-2013
Godkendt.

Fraværende:
Ove Petersen (V)
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Harsfioim Kommune 
Center for Plan og yit]o

' " T ,  2 5 jUM! 2012
J.NR.

U / 0 - O J 3 1

i : ( i ; ru.%'es on\ æiidting af forhoidene ved beplantningen mod golfbanen.

• j_. rif;! itåcie «ejerforeningen og lejerforeningen ønsker en ændring af 

( p • i'.nsngf'n, saiedes at udsigten over golfbanen kan forbedres for flest mulige af
no

loie'-f.is gjoft ved at tynde ud i træerne på strækningen mellem Mikkelborg 

"c:*: > i 0|?. c ¡endommens adgangsvej. Træerne markeret med streg under foreslås 

v> cf viHifi til at plante træer andre steder i beplantningen mod golfbanen 
= ;i ■ 'T O aftaSe.

u .?MS lif.i iedes, at der tyndes ud i det gamle markhegn mod golfbanen 

tjtfirn, rcser, hyld m.v., således at der etableres ca. 5m brede 

'‘'H iben'ares 10 m beplantning o.s.v 

* ? !i;f p. obiem tor vorps bebyggelse er, at golfbanens arealer nærmest vores 

ved at vokse til med selvsåede træer og buske. Det har naturligvis 

: ■ '. :t c-.n væsentlig forringelse af udsigten og muligheden for at nyde 
iii.< •t'.' 1 i*å ifcrfa ŝeri.

i -M.’ te b-:*f)lgni ning er næppe i overensstemmelse med intentionerne i fredningen 

t ) of irådei . Vi har fåel den opfattelse, at kommunen er i dialog med golfbanen om 

•!• -nf i op, ser ii-̂ rn til, at beplantningen bliver fjernet.

. - r .i!i d r; '-f stMq?srnåi ti! det fremsendte, svarer undertegnede gerne på 

I* f ;if, 1 otj il! møder eller på anden måde hjælper til at afklare

f f je! »oreningen Mikkelborg Park og Beboerrepræsentationen.
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Hørshoirn kommune 
Ådalsparkvej 2 
.?970 Hørshoim

Indgået 
den

Hørsholm Kommune 
Center for Plan og Miljø

2 5 JUNI 2012
J.NR.

Hermed ansøges om ændring af forholdene ved beplantningen rnod golfbanen. 

Bel)oerne i både ejerforeningen og lejerforeningen ønsker en ændring af 

bepidntningen, således at udsigten over golfbanen kan forbedres for flest mulige af

beboerne.

Dette foreslås gjort ved at tynde ud i træerne på strækningen mellem Mikkelborg 

Qg ejendommens adgangsvej. Træerne markeret med streg under foreslås 

fælt iet. Vi er villig til at plante træer andre steder i beplantningen mod golfbanen

tdler iiærmere aftale.
De«; ioresiås ligeiedes, at der tyndes ud i det gamle markhegn mod golfbanen

bestående af tjørn, roser, hyld m.v., således at der etableres ca. 5m brede 

uc'sigtskiler, bevares 10 m beplantning o.s.v
El sær Hgt problem tor vores bebyggelse er, at golfbanens arealer nærmest vores 

bebyggelse er ved at vokse til med selvsåede træer og buske. Det har naturligvis 

bii-lyriet en væsentlig forringelse af udsigten og muligheden for at nyde

aftensoien på terras.sen.

iJenne beplantning er næppe i overensstemmelse med intentionerne i fredningen 

for orrirådet. Vi har fåel den opfattelse, at kommunen er i dialog med golfbanen om 

problernet og ser frern til, at beplantningen bliver fjernet.

Sifrc rnt der er spørgsmål ti! det fremsendte, svarer undertegnede gerne på 

stiller op ti! møder eller på anden måde hjælper til at afklare 

aiinioarurigen

af Ejerforeningen Mikkelborg Park og Beboerrepræsentationen.

Stefan vVeck
fvlikkelborg Park 1, Itv  

Hørsholm

Tif 4053^5854
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Forklaring:

Enkelte træer

Trægrupper og lunde

Nr. Art

Hørsholm Kommune 
C ente r for Pian og Miijø

2 5 JUNI 2012
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E. M. DEICHAÆANN Ns e n t r e p r e n ø r  . a n l æ g s g a r t n e r

SCHIMMELMANNSVEJ 30 . DK-2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON: (+45) 39 63 36 80 . FAX; (+45) 39 63 36 61 . GIRO: 5 30 74 22
SE. MR.; 12 10 54 36 • E-MAIL: emd@e-m-deichmann.iik \vww.e-m-deichmann.dk

d. 15.02.2001 
E . M . D E I C H M A N N  A / S

BWHKRRE. KOMMUNERNES PENSIONSKASSE •SAG NR.; 384 '
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Charlotte Bang Lauemøller 
Mikkelborg Park 6 1. tv 
2970 Hørsholm

f
HØRSHOLM KOMMUNE

Matr.nr.:
Ejendommen:

1 k Mikkelborg, Hørsholm 
Mikkelborg Park 1

Kvitteringsbrev

Tak for dine henvendelser af 18. og 27.07.2010.

Din anmodning om oprydning i den selvsåede del af den fredede 
beplantning imellem Mikkelborg Park og golfbanen, beskrevet som 
et vildnis af vildskud, buske og selvplantede træer, vil blive be
handlet af Plan og Byg.

Vi gør opmærksom på at en egentlig sagsbehandling, i forhold til 
fredningsbestemmelserne, først vil kunne startes op i eftersomme
ren.

Dato: 28.07.2010

_____________ Side 1/1

Sagsnr.: 2010-0332

_________ Plan og Byg

HØKO

________ Postboks 406

2970 Hørsholm 

Tif. 4849 0000 

Fax 4849 2000

______________ Kontakt

Tif. 4849 2490

Dab-Dost@horsholm.dk

www.horsholm.dk

Venlig hilsen 

Plan og Byg

mailto:Dab-Dost@horsholm.dk
http://www.horsholm.dk
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Linda Marie Bruun

Fra: Charlotte Lauemøller [charlotte@lauemoeller.com]
Sendt: 27. juli 2010 11:53
Til: Teknik og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Postkasse ^
Emne: Re: Hæk ved Mikkelborg Park 2 7 JULI 2010

Hej Linda Q̂lO
Tak for din tilbagemelding.
Kan forstå udfra dit svar at det levende hegn er fredet, men kan dog ikke tro at det kan gælde alle 
bevoksningerne. Kan forstå hvis det gælder træerne og enkelte buske, men det er jo ET stort vildnæs 
af tilfældige vildskud, buske og selvpalntede træer. Vil dog også mene at det må være holdt nede på
et tidspunkt, da det næppe kan have stået på den måde siden min. 1977.....  Vi har som sagt boet her
i seks år, hvor det minimum er vokset med tre meter, så kan du forestille dig hvordan det ser ud om 
bare fa år.?
Det må være muligt at rydde lidt op i det, og beskære det på en måde så alle bliver tilgodeset - både 
Kokkedal-Sophienberg fredningen fra 1977, samt os der bor her. Vi købte en lejlighed med udsigt 
over golfbanen, og ser nu ind i en mur af træer og buske.
Håber du forstår min fiistration og vil gå videre med sagen.
Med venlig hilsen Charlotte Lauemøller 
T lf20620702
Den 20. jul. 2010 14.52 skrev HØRSHOLM KOMMUNE - Hørsholm Kommune Teknik og Miljø 
<tm-post('alhorsholm.dk>:

Kære Charlotte Lauemøller

Vi er ferieramt i øjeblikket - men jeg har undersøgt, hvad der gælder for beplantningen ud mod golfbanen - 
og jeg skal forsøge at besvare din henvendelse bedst muligt.

Beplantningen er omfattet af Kokkedal-Sophienberg Fredningen af 21-12-1977, afsnit C stk. 4,
Her står: "Levende hegn, stengærder og diger må ikke sløjfes".

Det betyder at beplantningen er fredet og derfor ikke må beskæres.
Beplantningen kan kun berøres/reetableres hvis f.eks. et træ går ud

Med venlig hilsen 
Linda Marie Bruun 
Assistent

Hørsholm Kommune 
Pian og Byg 
Ådalsparkvej 2 
2970 Hørsholm

; Telefon (direkte) 4849 2477

HØRSHOIM KOMMUNE

Fra: Charlotte Lauemøller [mailto:charlotte®lauemoeller.com 1 
Sendt: 18. juli 2010 12:43 
Til: Teknik og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Postkasse 
Emne: Hæk ved Mikkelborg Park

27-07-2010

mailto:charlotte@lauemoeller.com
mailto:charlotte%c2%aelauemoeller.com
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Til vej og park
Skriver til jer da jeg bor i Mikkelborg Park i Hørsholm og har et spørgsmål som vdr. en "hæk".
Vi har på den ene side Kokkedal golf med hul nr 6 langs med "hækken", og Mikkelborg Parks 
parkeringsplads på den anden side. "Hækken" fungerer som et skæl/hegn mellem disse. Vi har 
boet her i knapt seks år, og startede med at have en fantastisk udsigt over golfbanen, men kan slet 
ikke se den længere. Hækken er i de seks år, vi har boet her, ikke blevt klippet eller holdt nede en 
eneste gang.
Mit spørgsmål er så hvem der står for veligeholdelse af denne "hæk"? Det virker som om ingen vil 
have med den at gøre - hverken golfklubben eller Mikkelborg Park, så derfor tænker jeg om det 
måske, er kommunen der står for veligeholdelse af den? Pt går det ikke kun udover udsigtien, men 
også bilerne som efterhånden holder "under" noget af "hækken" og de enorme træer der 
efterhånden er blevet til. Håber atXkan hjælpe med dette eller evt. fortæller mig hvem der har 
ansvaret for den. Den er efterhånden 8-9meter høj ,og her gælder hegnsloven vel også.
Med venlig hilsen 
Charlotte Lauemøller 
tlf 20620702

27-07-2010




