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Den 17. august 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FS 032/2014 – Ansøgning om tilladelse til etablering af en pumpestation/brønd og et styreskab 

på ejendommen matr. nr. 132 Usserød By, Hørsholm, Hørsholm Kommune.  

Ansøgningen: 

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 2. juni 2014 modtaget en henvendelse fra Hørsholm 

Vand ApS i forbindelse med, at der skal foretages renovering af et kloakanlæg ved Svenstrupvej i 

Usserød. I forbindelse hermed ønskes etableret en pumpestation/brønd samt et styreskab. Det frem-

går, at kloakrenoveringen sker under jordoverfladen, dog at styreskabet skal placeres over jordover-

fladen. Styreskabet har en højde på 1,25 meter, en bredde på 1,40 meter og dybde på 0,4 meter. Sty-

reskabet vil være i en grå eller grøn farve. Placeringen af styreskabet er angivet på et kortbilag, lige-

som et tilsvarende styreskab fremgår af et fotobilag. Det fremgår heraf, at skabet er udført i metal. 

Det er oplyst, at Hørsholm Vand ApS er indstillet på at etablere en eventuel afskærmning af styre-

skabet med beplantning efter nærmere aftale med Hørsholm Kommune og i overensstemmelse med 

kommunens plejeplan for området. Pumpestationen ønskes placeret i udkanten af fredningsområdet, 

og det er oplyst, at placeringsstedet er valgt af tekniske årsager, hvorfor det ikke umiddelbart vil 

være muligt at flytte anlægget til en placering uden for fredningsområdet. Der er i sagen ikke oplys-

ninger om, at det arbejde, der skal foretages under jordoverfladen, vil medføre terrænændringer.     

Høringssvar: 

Hørsholm Kommune har i en skrivelse dateret den 17. december 2013 oplyst, at det er kommunens 

vurdering, at det ansøgte ligger inden for rammerne for, hvad der kan dispenseres til. Kommunen 

har samtidig henstillet, at der stilles vilkår om, at styreskabet skal være mørkegrønt.  

Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm afdeling, har den 6. juli 2014 i sine bemærkninger til 

det ansøgte anført:  

”... 

Det fremgår af kommunens brev og ansøgningen, at de ansøgte installationer ikke betjener ejen-

domme, som er omfattet af fredningen, idet området omkring St. Svenstrup ikke indgår i denne… 

A: Vedr. kloakpumpestationen.  

Det fremgår af ansøgningen, at der er tale om en underjordisk pumpestation. Ud fra beskrivelsen må 

det lægges til grund, at der ikke bliver tale om synlige konstruktioner eller ændringer i terrænet i 

forbindelse med anlægget. DN finder herefter, at pumpestationen opfylder det for kloaktekniske 

anlæg gældende og dermed det i fredningsbestemmelsernes § 4 under vandindvinding anførte. DN 

har derfor ikke bemærkninger til etablering af pumpestationen på den ønskede placering.  

B: Vedr. styreskabet. 

Det bemærkes indledningsvis, at styreskabet og kloakpumpestationen teknisk set er selvstændige, 
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kabelforbundne installationer, som kan placeres uafhængigt af hinanden. Dette er i modsætning til 

det for teknikhuse ved vandindvindingsboringer (råvandspumpestationer) gældende, hvor placering 

at det underjordiske anlæg er samhørende med det overjordiske anlæg.  

Styreskabets dimensioner (H, B, D = 1,25m; 1,40 m; 0,40 m) indebærer, at det vil være ganske syn-

ligt i landskabet. Da fredningsbestemmelserne er restriktive mht. opførelse af faste anlæg eller kon-

struktioner, som ikke udtrykkelig er nævnt i bestemmelserne, og da styreskabet tilmed - uden nogen 

form for tekniske problemer - kan placeres uafhængigt af pumpestationen, finder DN, at styreskabet 

ikke bør placeres indenfor fredningens område, men udenfor fredningens område, idet der er rig 

mulighed herfor …” 

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 15. juli 2014, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 

4, blandt andet redegjort for den på ejendommen gældende naturfredning samt meddelt supplerende 

oplysninger. Det fremgår heraf:  

”… 

Fredningen  

Ejendommen er omfattet af fredningen af Usserød Ådal, fredningsnævnet den 3. juli 2008, regn 

nr.08078.00  

Fredningens formål er at sikre og forbedre områdets  

landskabelige værdier og herunder således, at der bevares en karakterfuld afgrænsning mellem by-

området og det åbne land  

kulturhistoriske værdier, herunder ved Mortenstrupgård  

kreative værdier, og offentlighedens adgang, bla via stisystem,  

geologiske værdier samt  

biologiske værdier.  

I fredningens bestemmelser står blandt andet: 

§3 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag m.v.  

Generelt  

Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres faste anlæg eller konstruktioner, medmindre sådan-

ne tilstandsændringer er tilladt i de efterfølgende bestemmelser.... 

Vandindvinding m.v.  

Fredningen er ikke til hinder for, at vandindvinding kan ske som hidtil, og at der kan etableres un-

derjordiske tekniske anlæg, dæksler og opsætning af teknikhuse på vand-indvindingsboringer (rå-

vandsstationer). Overjordiske tekniske bygværker, der er højere end 0,6 m skal godkendes af Fred-

ningsnævnet.  

Fredningen er ikke til hinder for etablering og vedligeholdelse af kloaktekniske anlæg, åmålestatio-

ner m.v. til vandafledning og overvågning af afstrømningen gennem området...  

Ejendommen  

Matr.nr. 132 Usserød By, Hørsholm er et ubebygget areal ejet af Sjælsø vand A/S. 
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Øvrig regulering/planlægning på arealet  

Naturstyrelsen vurderer, at ansøgte ikke vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller 

rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV. 

…”  

Supplerende vedrørende fredningen: 

Fredningsnævnet bemærker, at det ad overjordiske tekniske bygværker til brug for vandindvinding 

m.v. af fredningens bestemmelser tillige fremgår, at der ikke kræves fredningsnævnets godkendelse 

af teknikhuse ved vandindvindingsboringer, som beklædes med træ, i den af plejemyndigheden 

godkendte farve, med sidemål under 1,53 m x 2,14 m og 1,67 m højde, og at teknikhusene kan af-

skærmes med beplantning.  

Fredningsnævnets afgørelse: 

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold 

til dette. Fredningsnævnet bemærker herved, at det af fredningsbestemmelserne fremgår, at frednin-

gen ikke er til hinder for etablering og vedligeholdelse af blandt andet kloaktekniske anlæg. Teknik-

skabet vil med sin størrelse ved et passende farvevalg suppleret med eventuelle sløringstiltag frem-

stå visuelt dæmpet i fredningsområdet. Fredningsnævnet bemærker endvidere, at en formålsfortolk-

ning må føre til, at der for kloakanlæg over jorden gælder tilsvarende godkendelsesprincipper, som 

der i fredningsteksten udtrykkeligt er nævnt for overjordiske tekniske bygværker for vandindvin-

ding. Fredningsnævnet finder yderligere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnet stiller herved det vilkår, at 

teknikskabet visuelt i forhold til omgivelserne fremstår i en mørkegrøn farve. Fredningsnævnet hen-

stiller, at teknikskabet derudover søges sløret ved beplantning eller tilsvarende, såfremt det efter 

tilsynsmyndighedens opfattelse kan dæmpe den samlede visuelle påvirkning i fredningsområdet.   

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk.1.  

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke de tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 
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Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

LE34 A/S, att: Kasper Thaarup Hansen, le34@le34.dk 

Hørsholm Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF København 
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