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5.februar 2018
Til Planklagenævnet
Fredensborg Kommune har d. 12.1.2018 meddelt en tidsbegrænset
landzonetilladelse til opførelse af et til fire skydehuse på Langstrup
Flugtskydningsbane (Fredensborg Kommunes sagsnr. 2016-844)
Skydehusene vil blive lidt over 3 m høje og hver have et areal på ca. 15 m 2. De
vil efter vore beregninger komme til at ligge 65 - 120 m fra de eksisterende
bygninger (klubhus og lager). Det areal i mosen, der vil blive præget af
bebyggelse, vil derfor blive øget betragteligt, til mere end 0,6 ha. I det åbne land
kræver kommunen normalt, at nye bygninger opføres i tilknytning til eksisterende
bebyggelse, dvs. i en afstand af højst 18 – 20 m.
Langstrup Mose, hvor Langstrup flugtskydningsbane er beliggende, er i
Kommuneplan 2017 karakteriseret som naturområde (beskyttelsesområde for
naturværdier) og værdifuldt landskab (landskabskarakterområde LK01). For
begge disse kategorier gælder, at der ikke må planlægges eller gennemføres
byggeri eller anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af
landbrug, skovbrug og fiskeri. Desuden er mosen et lavbundsområde, potentielt
naturgenopretningsområde og del af et nationalt og regionalt geologisk
interesseområde.
Af historiske årsager ligger Langstrup flugtskydningsbane i Langstrup mose, men
som et ”støjende friluftsanlæg” i en forbudszone for støjende friluftsanlæg. Som
der står i Kommuneplan 2017, s. 221: Langstrup flugtskydebane ligger i zone A,
som er en forbudszone. Den nuværende aktivitet kan fortsættes, men anlægget
kan ikke udvides, hverken areal- eller aktivitetsmæssigt. Beliggenheden ved Nive
Å og tæt på kystbyen giver et særligt potentiale for såvel (den almene
rekreative(vores tilføjelse)) benyttelse og beskyttelse.
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Ansøger anfører, at ”opførelse af de fire skydehuse (på de eksisterende
standpladser j1 – j4) ikke vil reducere den maksimale støjbelastning, (f.eks. ved
boliger beliggende ved Oldvejen (vores tilføjelse)), da skydehusene ikke har en
støjdæmpende effekt i skudretningen. Der er dog stadig en positiv effekt i andre
retninger, hvilket vil reducere støjbelastningen for omkring boende i andre
retninger end skudretningen.”

Sammenfattende vil vi fra DNs side anføre:
-

Landzonetilladelsen strider mod bestemmelserne om byggeri og anlæg i
det åbne land i Planloven og i Kommuneplan 2017, især fordi det drejer
sig om et naturområde og et værdifuldt landskab.

-

Skydehusene vil medføre spredt bebyggelse, og en udvidelse af
bebyggelsen på stedet.

-

Skydehusene har ikke nogen reducerende effekt på støjbelastningen for
de mest støjbelastede boliger (i skudretningen).

-

Der er ikke nogen dokumentation af effekten på støjbelastningen generelt
i og omkring Langstrup mose.

-

Beboerne i det støjramte område – repræsenteret ved foreningen
Langstrup Mosens Venner – ønsker ikke, at der opføres skydehuse (se
bilag)

-

Det er et stort ønske fra de borgere, der benytter Langstrup mose til
anden rekreativ anvendelse end skydning, at skyderiet helt ophører, så
stilhed og naturen er det, der kan opleves (reduktion af skydetiden er da
også det middel, som Fredensborg Kommune primært benytter for at
reducere støjgenerne for beboerne i området, se s. 28 i ”Revurdering af og
tillæg til miljøgodkendelse af Langstrup Flugtskydningsbane”:
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/milj%C3%B8godkendelse+flug
tskydningsbane/160f95d53f0d8df5

-

Skydehusene indgår eksplicit ikke i miljøgodkendelsen af flugtskydebanen,
se s. 4 i ”Revurdering af og tillæg til miljøgodkendelse af Langstrup
Flugtskydningsbane”, og er således ikke nødvendige for en eventuel
gennemførelse af miljøgodkendelsen.

-

Natur- og Miljøklagenævnet har i 2015 (j.nr. NMK-31-01255) ændret en
landzonetilladelse fra Fredensborg Kommune til Nordsjællands
Fjernstyringsklub til opførelse af et maskinhus på 16 m2 på en
nabomatrikel i mosen (matr. nr.12c Langstrup by) til et afslag – bl.a. med
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henvisning til de landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier
i Langstrup mose og til landzonebestemmelsernes formål. Natur- og
Miljøklagenævnet stiller sig også kritisk til tidsbegrænsede tilladelser.

På baggrund af ovenstående anker Danmarks Naturfredningsforening
Fredensborg Kommunes landzonetilladelse til Planklagenævnet med påstand om,
at Fredensborg Kommunes landzonetilladelse ændres til et afslag. Samtidig
anmoder vi om, at anken får opsættende virkning på Fredensborg kommunes
landzonetilladelse til opførelse af skydehusene.
Med venlig hilsen
Peter Milan Petersen
formand
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdeling
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