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henligge ubeb~get, bor'tse't t1'& den nuværende bebyggel,s.e. I,
I

Saalænge den 'til pl'æs'teeJl'bedet hØrende have medgaaitdsplaa. ab1-

nistl'el"as at de kit'kelige IIl~dighedel', tt'ætt'" dog kirkemi.ni stet'i et at-
'~~,

gøl"else omnyplacel'ing at pÆstegaal'dens by&ingel', ht:wuter tillige
lit,

selve byggeplanen, samt angaaende ombwgningel' og tilbsgJll~el" m. v.,
uanset tt'edningsdeklarationen.

Paatalebel"ettiget et' kirkeministeriet Og tt'edningsnævnet fol' Ros-

kilde amtsraadskreds m. v.

Greve og; It1ldebrØnde menighedsraad pr. ~aa.strup, den 28/1. 1952.

,L. S. Jørgensen.
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I.,,:' Ted, at der paalægges ejendomma matr.m.r. 2-& at Greve by og sop tØl ....

'i"~ gende senitutl
:,,:'-- Paa den del at grundea, der ligger nord tal' GreTe Jtirkegaa:rd, ma.. I
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ingensinde optøres h~inger at nogen som helst ar" herunder skur.,

boder, transtormatorstationer, master eller lignende, hvorhos 488 del
at grunde, der ligger øst tOl' kil"kegaarden, tl'edes 1I0d bebJSgelse ud-

oye. de tor skole og læl'et-n. nødyendige bygn1aget.-.

I tiltalde at skolenll nedlæggelse maa ingensinde i denne anlægges ~

tabrik.~ eller ia4ustr1v1rksomheder, del' ved røg, støj eller ilde lugt

kan virke generende tor omglvel øern ••
, 'l,

Paataleberettiget er menighedsl'aadet tor Grev• ...Itildebrøna. sogne ,:,

L.J ønssoa. "----~--~~-oOo--~----~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68

Den 05/04-95
FS 79/94

I

~

Greve Kommune
Teknisk forvaltning
Holmeagervej 2
2670 Greve.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 2 a Greve by, Greve
beliggende ved Greve kirke.
Greve kommunes j.nr.: 1104.14.02.
Roskilde amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-253-3-94.

I skrivelse af 12. december 1994 har De ansøgt om fred-
ningsnævnets tilladelse til at igangsætte en renovering og
forskønnelse af parkeringsarealerne ved Greve Gl. Skole og
nord for Greve Kirkegård.

Det fremgår af Deres ansøgning, at parkeringsbåsene på den
vestre del af parkeringspladsen vil ligge på en del af ejen-

tt dommen matr. nr. 2 ~ Greve by, Greve, der er omfattet af de-
klaration tinglyst 11. februar 1952, og hvorefter der ingen-
sinde må opføres bygninger af nogen som helst art, herunder
skure, boder, transformerstationer, master eller lignende på
arealet.

Det anføres i ansøgningen, at renoveringen vil bestå af nyan-
læg af parkeringsarealet med græsarmering på de vestre parke-
ringsbåse, samt at der vil blive foretaget forskønnende ny-
plantning i form af en trærække plantet som hæk som afslut-
ning på området.

Fredningens formål er at friholde arealer omkring kirken.
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Fredningsnævnet finder, at sagen henhører under dets kompe-
tence.

Det er imidlertid fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet til-
lader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, at det påtænkte arbejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
.. som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklage-

nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 2912002
Den 14. maj 2002

Greve Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhusholmen 10
2670 Greve. GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 2 a Greve by, Greve
.. beliggende Degnestræde 3-7, Greve.

Greve kommunes j.nr.: Greve Gl. Skole, Degnestræde.

I skrivelse af 21. marts 2002
fredningsnævnet s tilladelse til
udhus på ovennævnte ejendom.

har De ansøgt om
at opføre et nyt

•

Udhuset, som vil få et grundareql på ca. 10 m2,

skal erstatte et ældre udhus på ca. 60 m2, som me-
nighedsrådet har anmodet kommunen om at nedri ve,
dels fordi det ligger for tæt på kirkegårdsmuren,
så det er vanskeligt at vedligeholde, og dels fordi
det efter menighedsrådets opfattelse vil forskønne
området ved kirken.

Ejendommen er omfattet af en deklaration, der er
tinglyst den ll. februar 1952, hvorefter den del af
matr. nr. 2 a Greve by, der ligger øst for kirke-
gården, fredes mod bebyggelse udover de for skolen
og lærerne nødvendige bygninger.

Fredningens formål er at sikre indsigten til og ud-
sigten fra kirken samt hindre, at der opføres be-
byggelse, der kan virke generende for omgivelserne.

tæ Det er fredningsnævnets opfattelse, at opførelsen
..--sKov- og Naturstm1sen

J.nr. SN 2001 - /21/ I I -tJ'P'7) l
Aktor. ~
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af det ny udhus, når det ældre udhus nedrives, vil
være en forskønnelse af området. Da indsigten til
og udsigten fra kirken ikke forringes, tillader
fredningsnævnet derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. l det ansøgte, idet det dog er
en betingelse, at udhuset holdes i jordfarver.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-

,~ resendelse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).
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