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Opsætning af lysmaster til belysning af en ridebane krævede 

tilladelse i medfør af planloven og naturbeskyttelsesloven. 

G opførte på sin landbrugsejendom, der lå i landzone umiddelbart op til en skov, 6 
lysmaster til belysning af en ridebane. Amtet A pålagde G at indsende ansøgning om 
landzonetilladelse og skovbyggeliniedispensation, hvad G nægtede under henvisning til, at 
der ikke i planlovens § 35, stk. 1, og naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1, var hjemmel til 
det varslede påbud. Masterne fandtes at falde inden for bebyggelsesbegrebet, og under 
hensyn til bevarelse af de landskabsmæssige værdier, som såvel planloven som 
naturbeskyttelsesloven tilsigter at sikre, var masterne omfattet af forbuddet mod 
bebyggelse i de to lovbestemmelser. A havde derfor været berettiget til at påbyde 
lovliggørelsen.   

 

H.D. 3. juni 1999 i sag II 218/1998 
Henrik Oehlenschlæger (selv) mod Naturklagenævnet (Km.adv. v/adv. Kurt Bardeleben, Kbh.).  
 
 

Østre Landsrets dom 13. marts 1998 (7. afd.) 
(Vagn Rasmussen, Lyngesen, Karen-Anke Tørring (kst.)). 
Under denne sag, der er anlagt den 10. januar 1997, har sagsøgeren, Henrik Oehlenschlæger, nedlagt 
påstand om, at sagsøgte, Naturklagenævnet, tilpligtes at anerkende, at Frederiksborg Amt har været 
uberettiget til ved skrivelse af 12. oktober 1994 at varsle påbud om lovliggørelse af forholdene på 
ejendommen matr. nr. 15 b Harløse by, Tjæreby, beliggende Harløsevej 175 i Hillerød Kommune. 
Sagsøgte har påstået frifindelse. 
Sagen drejer sig om, hvorvidt opsætning på ovennævnte ejendom af 6 lysmaster (lysstandere) til 
belysning af en ridebane efter mørkets frembud har krævet tilladelse i medfør af planlovens § 35 og 
naturbeskyttelseslovens § 17, stk. l (skovbyggelinien). 
Ejendommen er en landbrugsejendom beliggende i landzone mellem Skævinge og Hillerød, umiddelbart 
grænsende op til den nordlige del af Freerslev Hegn. Det er oplyst, at tre af masterne blev opsat i 1993 
og de øvrige tre i 1994. Masterne, der er brugte vejbelysningsmaster, er 9 meter høje og er uden 
fundament kun befæstet ved at være anbragt i et 1,20 m gravet hul. Der er således 7,80 m over jord. 
Masterne er hver forsynet med en 250-watt-pære. Ridebanen måler ca. 20 × 40 m. 
På foranledning af en skrivelse af 15. september 1994 fra Hillerød Kommune til Frederiksborg Amt 
meddelte sagsøgeren i skrivelse af 19. september 1994 til Hillerød Kommune, at opsætningen af 
belysningen som sket efter hans opfattelse ikke kræver tilladelse, da der ikke er tale om bebyggelse. 
Frederiksborg Amt varslede ved skrivelse af 12. oktober 1994 påbud, såfremt sagsøgeren ikke inden 14 
dage indsendte ansøgning om landzonetilladelse og skovbyggeliniedispensation. Sagsøgeren påklagede 
dette til Naturklagenævnet, der traf afgørelse den 17. september 1996. 
I Naturklagenævnets afgørelse hedder det bl.a.: 
»Begrebet bebyggelse forstås efter såvel naturbeskyttelsesloven som planloven i overensstemmelse med 
den efter byggelovens § 2 gældende definition. Det følger heraf, at bebyggelse ikke blot omfatter 
bygninger i traditionel forstand, men tillige andre tekniske anlæg og faste konstruktioner herunder 
master. De i denne sag omhandlede . . . lysmaster må efter det her anførte, samt i overensstemmelse 
med Naturklagenævnets praksis, anses som bebyggelse omfattet af såvel forbudet efter 
naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1, som kravet om landzonetilladelse efter planlovens § 35. 
. . . 
Frederiksborg Amt har således været berettiget til . . . at varsle påbud om lovliggørelse af lysmasterne på 
klagernes ejendom.« 

 



Sagsøgeren har gjort gældende, at der ikke i planlovens § 35, stk. 1, og naturbeskyttelseslovens § 17, 
stk. 1, er hjemmel til det varslede påbud, idet den opsatte belysning dels ikke sprogligt kan anses for 
bebyggelse, dels ikke er omfattet af byggelovens bebyggelsesbegreb, hvortil de to bestemmelser 
henviser. 
Sagsøgeren har nærmere anført, at der skal være fuldstændig lovhjemmel, da der er tale om indgreb i 
 >> 1486 >>  ejendomsretten, og overtrædelse af lovbestemmelserne er strafsanktioneret. Dette krav er 
ikke opfyldt. En sammenligning af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 15 (strande), § 16 (søer 
og åer), § 17 (skove) og § 18 (fortidsminder) viser, at bestemmelsen om skovbyggelinien er den mindst 
indgribende. 

Bebyggelsesbegrebet, således som dette var fastlagt ved eksempler i den tidligere byggelov § 2, stk. 2, 
er præget af en kompleksitet i konstruktionen, som ikke gør sig gældende med hensyn til de omhandlede 
lysmaster. Eksemplifikationen er ikke gentaget i den gældende byggelov, men det fremgår af 
bemærkningerne til lovforslaget, at der ikke herved er tilsigtet nogen ændring. Efter bygningsreglementet 
fra 1982 pkt. 13.1, stk. 1, litra c, finder byggeloven og bygningsreglementet ikke anvendelse bl.a. på 
»master til elforsyningsanlæg, almindelige master til elinstallationer, herunder vejbelysningsanlæg . . .«. 
Efter bygningsreglementet af 1995 § 1.2, stk. 1, litra b, er det kun bygningsreglementet, der ikke finder 
anvendelse på master. Indtil 1995 var der således åbenbart ikke hjemmel til at stille krav om tilladelse. 

Sagsøgte, der er enig i, at »bebyggelse« i de to love skal fortolkes i overensstemmelse med byggelovens 
bebyggelsesbegreb, har gjort gældende, at master er omfattet af dette begreb, og at begrebet i begge 
love skal fortolkes i overensstemmelse med formålet i de pågældende love og hensynet bag de enkelte 
bestemmelser. De omhandlede elmaster er landskabsfremmede og virker skæmmende. Højde og 
forankring kan ikke tillægges betydning. Formålet med naturbeskyttelseslovens § 17 er at sikre det frie 
udsyn. 
 

Landsretten udtaler: 
De omhandlede master må anses for at ligge inden for bebyggelsesbegrebet, således som dette er fastsat 
i byggeloven. Det anførte om bygningsreglementerne findes ikke at gøre nogen ændring heri. 
Herefter og under hensyn til bevarelse af de landskabsmæssige værdier, som såvel planloven som 
naturbeskyttelsesloven tilsigter at sikre, finder retten, at de omhandlede master må anses for omfattet af 
forbuddet mod bebyggelse, der er indeholdt i planlovens § 35, stk. 1, og naturbeskyttelseslovens § 17, 
stk. 1. 
Sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter til følge. 
- - - 
Sagsøgeren, Henrik Oehlenschlæger, skal til sagsøgte betale sagens omkostninger med 8.000 kr. 
 

Højesterets dom. 
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 7. afdeling den 13. marts 1998. 
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Hornslet, Wendler Pedersen, Poul Sørensen, Walsøe og Lene 
Pagter Kristensen. 
Appellanten, Henrik Oehlenschlæger, har gentaget sin påstand. 
Indstævnte, Naturklagenævnet, har påstået stadfæstelse. 
 

Højesterets bemærkninger. 
Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen. 
 

Thi kendes for ret: 
Landsrettens dom stadfæstes. 
I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, Henrik Oehlenschlæger, betale 15.000 kr. til 

indstævnte, Naturklagenævnet. 
De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. 
 


