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•
UDSKRIFT

a:f

forhandlingsbogen for fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskredø m. v.

År 1955 den lo' marts blev i
nro 28/1941 og ;0/1941.

• fl. af Hundige by, Kildebrønde sogn~
afsagt sålydende

•

k e n d e l s .,

Efter a' overfredningønævnet den 11/' 1941 havde godkendt en SaI..··

let naturfredningsplatl for Karlslunde-Karlstrup kommune og den l~' 1941
godkendt en tilsvarende plan for Greve-Kildebrønde kommune, bloT der er~
ter anmodJlltnga:f ejerne at matrllnr~ 8...ap~ 8-dq og 8...dr af Mo~ede by,
Karlslunde sogn, og at matr.nr4 4~bt 4-0 og 9~ø af Hundige by, KildebrøJ._

de sogn, rejst fredningssag 1 henhold til § 'l i lov om naturfredning,
og efter at fredningsnævnet havde afholdt møde den 25/10 1941 til &dhaaw~
ling af disse sager, blev sagen udvidet til også at angå matr.nr. 4~o

og 4~am af Hundige b~, Kildebrøndo sogn, hvilke sager derefter beharld
des i et møde den 18/4 1942,

Efter at nævnet ved kendelse af 16/9 194' havde bestemt» at ~ ~
ikke fandtes anledning til at gennemføre fredning for så vidt angår dl
fornævnte arealer matronr. 8-ap, 8wdq og 8~dr af Mosede by, Karlslunde

C-sogn, og efter at matr.nr. 4..at var udstykket fra matr.nr. 4~~ og mat:
nr. 4~as fra matr,nr. 4Mb, alt af Hundige b~t K1ldebrønde sogn, ved l~·~

4-
brugsminiaterietl skrivelser af 15/1 194Ø, fre~Bendt. Københavns mB

strat ved skrivelse af 5/9 1945 til fredningsnævnet sålydendO dekl~_
tiona

"Københavns magistrat på det offentliges vegnQ erklæ)
Ived, at der pålægges ejendommene matr.nr. '~dt 4...g, 4øh, 4~~ • ..,...- ,....



• gende servituta
Arealerne fredes således, at tilstanden derpå ikke må for-

Navnlig er det uden fredningsmyndighederne a tilladelse for-
budt at opføre bygninger samt at anbringe boder, skure eller andre
indretninger~ der kan virke misprydende, og som ikke er nødvendige
for arealernes benyttelse, ~ fjerne noget af de~ på området ståen~
de beplantning, ~ foretage nogen beplantning af arealerne udover
vedligeholdelse af den eksisterende og ~ foretage afgravning, på-
fyldning eller oppløJning af det naturlige jordsmon.

Der givee almenheden ret til færdsel og ophold på områderne
samt til badning fra den hertil hørende strand.

Efter aftale med fredningsnævnet kan Københavns kommune
træffe ordensbestemmelser med hensyn til almenhedens adgang til are-
alerne og badningen fra dissea Det kan herved bestemmes, at visse
dele af området, f. eks4 arealer, der benyttes til lejrplads eller
anvendee i forbindelse med parkens administration, midlertidigt el-
ler v~igt skal være undtaget fra bestemmelserne om almenhedens ad-
gang.

•
Med hensyn til de ejendommene påhvilende servi~tter og

byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen~
Fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds er påtalebeJ?etT..~I-'

')&7get, og deklarationen må ikke udslettes af tingbogen uden tilladel~.
fra omhandlede fredningsnævn.

Københavns magistrat, den 20' juli 1945.
Julius Hansen

kstQ / Allan Hansen
Fmo

•

Deklarationen havde påtegning om at være tinglyst den 25/7 1945~
Under 2~12 1954 har direktoratet for stadens faste ejendomme a~

'l
modet nævnet om at godkende denne deklaration.

Hævnet har derefter til behandling af denne anmodning holdt mø e
den 25/2 <1955 og vedtage" at godkende deklarationen 1 henhold til nat\U..
frednings10vens § 11 og samtidigt efter magistratens begæring ve6taget \
at forlænge en af nævnet den 25/' 1949 givet tilladelse til på matr.nr.
9~g af Hundlge by, Kildebrønde sogn, at have ståend~ en bygning, lnde~



3.
høldende toiletter m., v" samt et læskur til brug for institutionen "Ga-
briel Jensens ferieudflugter" indtil videre, dog således at nævnet tra
~4 1960 at regne kan tilbagekalde tilladelsen med Y2 års varsel til l'
oktober.

Statsministeriets konsulent i naturfredningssager, civilingeniør
a.Blixencrone~øller~ har givet møde under sagen og t~talt~ at efter hans
mening må matr"nro 4~b og 4~ af Hundige by, Kildebrønde sogn, efter at
matr.nr. 4-a8 øg 4~at er udstykket fra disee~ udgå at fredningeplanenq

Dette har nævnet tiltrådt.

T h i b e s t e m m e Bt

•

Den at Københavns magistrat på det offentliges vegne ved deklara-
tion af 20/7 1945, tinglyst den 25/7 1945, iværksatte fredning af matro
nr. 300td~4....g, ~ht 4....0. 4...ao, 4"am, 4 ...at, 9...ø, 4....a., 4.,.1og 9....g ai' Hundi-
ge by, Kildebrønde sogn, godkendes 1 det i deklarationen angivne omfang,
for så vidt angår bebyggelsen på matronr~ 9....g dog sålede8, at tilladelsen
til be~aring af en på denne grund opført bygning m. v. meddeles på for-
nævnte vilkår.

Fredningen af Jj1atronro4...b og 4we af Hundige by, Kil debrøndQ,
sogn, anses for endeligt o~kæxa* opgivet med den 1 bekendtgørelserne i
statstidende af de fornævnte samlede naturfredningsplaner nævnte reta-
virkningo

Aage Sohmidtw J.Martin Jenseno

----------000--------
Knud L. M1ohaelsen •

Udskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSR1DSKREDS M~ V., den lot marts 1955.
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forhandlingsbogen for fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m. v.
====

År 1955 den 5' oktober kl. 9 foretoges på fredningsnævnets kontor
nr. 28/1941 m. fl. Sagen angående anlæggelse af en vej over

matr.nr. 9~g Hundige til Hundige station
fortsattes._ . \ l

Der fremlagdesl
Skrivelse af 14/9 1955 fra Greve~Kildebrønde kommunekontor, hvorefter

Prode Hansen, Kildebrønde, er valgt som stedfortræder for Knud Lyhne
Miohaelsen og dennes suppleant læge S.Aa.Jespersen.

2 af henholdsvis J.Martin Jensen, Kildebrønde, og Jrode Hansen, Kildebrøn~
de, ved påtegning tiltrådt udkast til foreløbig kendelse.

Der afsagdes derefter sålydende
f o r e 1 ø b 1 g k e n d e l s eo

Ved udateret skrivelse tiloverfredningsnævnet har Greve-Kildebrøn-
de kommune, der 1 forbindelse med statsbanernes arbejde med projektering
af den ny KØgebugtbane er i gang med at fastlægge linieføringen for ad-
gangsvejene til de påtænkte stationer indenfor kommunens område, søgt næv-

• I ~ nets godkendelse af, at en at vejene delvis anlægges på ejendommen matronro
9~g af Hundige by, Kildebrønde sogn, der er "fredet område-, hvilken skri-
ve1se under 20/11 1954 af overfredningsnævnet er tilstillet fredningBnæ~-
net.

Efter at denne sag var behandlet i et møde den 25/2 1955 sammen
med andre spørgsmål angående fornævnte matr.nr., afsagde fredningsnævnet
under 10/' 1955 kendelse, hvorefter fredningsnævnet godkendte den at Xøbe~
havns magistrat på det offentliges vegne ved deklaration at 20/7 1945 1~
værksatte fredning bl. a. at matr.nr. 9øg Hundige by, Kildebrønde sogn.

På dette møde enedes man endvidere om, at kommunen skulle søge at
skaffe erstatningsjord for det area1. der ønskes at matr.nr. 9-g, samt m~
ligvis søge at skaffe noget af arealet til den projekterede ve~ af de ikke
fredede områder sydvest for denne.



/.

Greve-Kildebrønde kommune har derefter med skrivelse af 1'/7 1955
fremsendt et ændret forslag til linieføringen af den påtænkte stationøve~
ved Hundige strand, hvorefter der i vejens længde skaffes oa. 2 meter fra
de sydvest for den projekterede vej beliggende arealer, således at det sam-
lede areal, der skal bruges af matr.nr. 9.g, er oa. 1560 m2•

Kommunen har endvidere tilbudt at søge erhvervet et areal stort
1'40 m2, beliggende nordvest for matr.nr. 9~g og mellem dette matr.nr. og
den projekterede vej forbi den projekterede stations trafikpladso for at
dette areal kan tillægges matr.nr. 9~g som erstatning for det afgivne are-
uo

"Gabriel Jensene ferieudflugterM, til hvilken institution magistra-
ten har.udlånt matr.nr. 9"g, og som har opført en bygning m. v. på grundenp

har oplyst, at udgiften ved flytningen af denne bygning, hvilket nødvendig-
gøres, såfremt vejprojektet gennemføres, er anslået til kr. 16.570,00.

Københavns magistrat har herefter, dOI på betingelse af, at Greve-
Kildebrønde kommune som erstatning for det afgivne areal fremskaffer et
areal af lignende størrelse, samt at magistraten beholder brugsretten til
arealet indtil umiddelbart før arbejdets påbegyndelse, ikke villet mods~
te sig vejprojekt~ts gennemførelse som anført i det sidst fremlagte pro-
jekt, til hvilket standtunkt statsministeriets repræsentant har sluttet
sig.

Herefter finder nævnet at måtte bestemme, at et areal på oa. 1560
m2 beliggende langs den sydvestlige side af matr.nr. 9-g af Hundige by,
Kildebrønde sogn, kan udgå af de ejendommen ved nævnets kendelse af 10/3
1955 pålagte fredningsbestemmelser, dog på betingelse af, at arealet e~
hverves af Greve-Kildebrønde kommune, det være sig ved kØD, expropriation
eller på anden måde, og at denne kommune fremskaffer til Københavns mag1w

strat et areal pi ca. 1'40 .2, der kan tillægges matr.nr. 9-g og således
underkastes de denne ejendom påhv1lende fredningsbestemmelser, samt på
vilkår, at Københavns magistrat af hensyn til plantning at nyt læbælte
beholder brugsretten til det afgivne areal, indtil dets afgivelse nødvenw
diggøres af pro~ektets udførelse.

T h i b e s t e m m e s,
afEt area~d.n sydvestlige side af matr.nr. geg af Hundige by, Kil-

debrønde sogn, stort oa. 1560 m2 vil, når det er erhvervet af Grev~K11de_



brønde kommune i anledning af et projekteret vejanlæg, kunne udgå at dø
ejendommen ved nævnets kendelse af 10/' 1955 pålagte fredningsbestemmel-
sert dog på betingelse 8ft at Greve~K11debrønd. kummune som erststning

C'&t. 2tilvejebringer et areal på m1ndBt~lJ40 m t for at dette efter dets erhver-
velse af Københavns magistrat m. fl. kan. tillægges .ll.a1ir.nr.9f!!!J8 Hundige
o~ derved underkas1ies de fornævnte fredningsbestemmelser, samt På betin-
gelse af at Københavns magistrat beholder brugsretten tU det afgivne are-
al, indtil dets afgivelse nødvendiggøres af projektets udførelse.

Aage Schmidto J.Martin Jensen. :ProdeHansen.
----------000---------

Udskriftens rigtighed bekræftes.

:PREDNINGSNÆVNE~ FOR ROSKILDE AMTSRlDSKREDS Mo V.t den F/lO 19 JJ' Cl

h~12
\ ---_.:/'

, ,



-
4r 1955 du. IC) / .)

~. 2811941 oe 30/1341. fnc:i.Jliq ~ aab' •.IIZ'. ~, 4-0 øe ~
.a. n. ~ liIIød.~ ~. Alldelanllllla sog:• k.adel •••

,;nc- &t O"Arl.:U" Alsen.'l lkA U/., 19041 ha.,li. pcU:.JId" Cl ....

1--' ~r..t"1pøpl.aA tu Xarla1l''ld--..z.l''t~ C8m1A8oe åG. 1.21' 194:

&od.keadt aø. tU•.,.nad8 Jl.aIl ~oz ~.b'ead. m.maa, lal." d<or ct';~

•

aaocla:.1Jls ø4 .~UM ~ _V •.-r. &-et. a-a. oe 8-4z Id :lo..... ~. Larlaæ.

de NP. ClC ~ JIaS7.~. ~ 4-0 OS g-. ~ !band1P Q. l1J.4elanme 8Oø.

ftjrt f:nd..1Dc'ae 1 he ..... lA U1. i n. 1 1øY oa ~ oC ~ 4':

t:rwd ni "s.. nae" lt.ud. a:DaJ.41 lIIlICUI.. 25/l.o 19U Ul. )eJa ..... ' inc .. d1.aoP.

8a&er, 'la1. ....... lI4n.4a't tU oc-4 d .... Jl&v.mr. 4-eQ.0& 4-.- ~ !lIao-

d.1.p "af .. Illd.bnad.. _p.. lLT.Uieapr årdter beJaaadl.ecl .. 1 et aNe

4ea 18/4 1942.

~ner at ..,_t yeti k.Dlielae d 16/9 194' hafte ".~, at li.,

Ure ~&Ddt.. ulerl.a.1J2s 'C1J. at p~u·. ~ tor" T14' ".1" d•

.!orDII'YJlt. arealer aatr.41'. 8-... 8-4q OC 8-U' ~ lilO.-4e b7, ~ldWld.

IIOP. og en.r at aatro41'. 4-&1: Tar 1I4."'7ltk1tt t:ra. "'r.ar. 4-e og .. tr.

IU" ...... ~ _tr.Ar. 4-_, 1&1'1 ~ 1fIIM:1&. ~. Ul4.1In op, .,ed 18Gll-

brft3l'.'nitten.'. ab'1veJ.aer Id 15/1 l,,", ~u x. ..- ~'
YM .k:ri..,.1.. Id 5/9 1945 U1 h'Mni n.... .,... lI6J.:7de.. 4otl.anl'~s

-hll.aha.,. ~ p6. ~. oU"U1p. nø- arklJlrc' l»~

T.~ at ør pAJ.spa .JeJld~ __ 1lr.ar. 3-4. 4-c. 4-b, 4-0, "'--.

4--, 4-&1:, ~, 4-ø, 4-1 ae 9-s ~. ~. !:Ud.tIn .. ~:f~

..



.,

;tUIlie ._rn~.~
ArealezM·~. :.~ ... ~t'Hiå.....i.. 4Upl Ub al ~

. ~" ........~- ~ .... ; ....'. "':: ... :.''' -: • _- I ~-' ...
.._~'-~~,- . ..' '" . \. ". .
Ja~ ø' dn u.a ~~de~ ~nale1 •• r~

ba..ti .!1'Q~::lt7~~: ... 1i ~'t ~.'bo4«r. Ibn eller ~
- . ~~.•".-" ~"'4 ., , _. • .~ w'.: -: ~ .•
~f cIar kaa YUØ ataPi748111le. ae .. nb er 1INftJl1U&e

. ~.. r.: , .. _.'"; ,~"'''':-'7 ".. . _ .

trw analøu. lM~.l_ • .d t'Je~ _pi: ~ li.. )1- a.ridrt dMlIIi.~.plJul_~..!! rm~ lIØed Mplaa~JI1aC ~ aneJAzu 1Id0"1" "elU

pJIoldel.ae ~ et. UlIi~ .&.~ foatace d~. ~11.U1=

e~en~~~""MRzl~ Jordmsz .

. n.r. ~ lIl-cMd'" a'S ~ ~. OCoPOl.cl " oari4aDe

..... "Ul ""ni ... .r.. .... ~~"'.Uaad. _

't•• ft'll ~ ....... ~\U ~.~ U1 anala=

,. ···..... OC h1wJL.,tI:lrs •• !.Åld Ø&~ ......... ~, d nu. du•. IU. . ~ ,. - - ... .-
;.~ -••-:(-04l'Il ...... f. u•• uwalar. der Na7'~ •• ~ 1.J~ ell .. lUØ'etIdet

1tatd.... -' ... ,.r...b_..~;..~~.~~. ~- I

~ .. 1b1''''''::øIl~''1S ~~!J'?!?~@Pi'! ~ •.-:,", .'1 -.l.

..ta !~ri'.lo:.~>m.,.. ""1:. _''ftlttia.~.',..'M_~'~~1...!~ OC ~

......, "'I !ti:) e:. 71 , ... "l...:Jt.H3plIif!lh :.. :';i.':.'::,,,;:'..:~.:

'fndni.c ært hp,,,ddJd ..... ~ ø ,A~eMz'e'"

b'a """ .... ,..... t':Nfn1 aee-.... _
~~~ ~1IUa •• <1M. 20' ~1Ill 1945.

.... ~-.. ........ • ..' f !".-..~zau.. 'lIaia ... ....
~ålard1e ... han. Jlwpj.Jlc '* a' ... ~t Ha 25/7 190'=

tllUlar 2J/l.2 ~"4 ba:r 4~~~ tor .t...... t..~ .~.114... ;'I

... , ~* la d &OdkH&le .... ~kl.anUoa.

Y.nDn lIu' .nna- U1. 'etlPd1i •• a1 .... .-o4D1q holclt .'

åA 25/2 1955 CIS ft4Upt •• pclbJIIIle 4.k1an.'i1.oa. 1 ~1d tU II&~

beciA1Jlpln __ t U oc ...u.41g" .nu- ........ '\1"&u.. ltep:r1q Y114tq;e
« 9

torl .. p~ ... af ......... z,;, l~ p....-c UU.Bål .. '1J. pi aav.m -

~ ~ 1J7. I1ldeu.ad.. IIOP. a1: !la., •• Uea4 ... ""p1ac, 1JIdelw ":;

tøll.U.1" a. "••• t .t ~ ~1l. 1JZ'UC t02' 1aat1hUoua "Oabri., ~

I



.'

s.... hrl811dn.a&tr 1.lId:tll Yi.IIan, l10C _Al ... ø ~t !:h. 1/4.1960 ..
• ..... I· ~_

J-::'

raø- UD. tll~~~ ~el ... aN. 12 lra YUlMl. tU l" oktOhr.

3t."-1A1at8r1et. mAIA6litAt 1 4a~a1"C:".IIr~ a~~~ - . . ,,:' ..... . -'" ~ .
C•.3U.:.~.llU'. hø' &1",et Ude ud.ø'~sacea ~ ..lIIltal.~ ... a~,e.!.~ ~- ~. '. ." : ..." _ ..- .. " .

aaesWzc -:ii ~t.:r~Ar4 ~ O8'~ d !lIla41.- br. I::1JA.eltn .... BOp.. at;u ~
". ~ ,.::- . ~ ...... ~- - ~:." - - .. ~.. ....:. . , . :. ...

1&UO• .:u-. 4-ca og 4-d er lldlrt7Jt%at boa d:1.8-, ..UC4 -.t, ~n1pp»laa.p ..
"::'ii.' '~";;'~~ "'W.'.;;A4't: " ... :,~ '--" , _ .. ,' ..

~'.'".::. _..;. .....~.(i: --- ... ~ .;;-~ ~ •• ~- ....... ~.'"::i.#..-~~ '.

_ : _,_'. ,_.= ~ .. .1..0, 11: ..... .,.' a i ...-i'" ..' ..

nea ~ u........MØaCN*:.)I6- ... ~. ntCM Ted. deJtlU':l

Uoa d 20/7 1945..,.,~""~l94~. t •• ba",*- ~ d"":llaiz.~
ar. ~4-Ca. ;o\-e,.. 4-å'~ ,..., ...... , 4-1 OC9-s ~ 3'l1Adi

,_ 117. X1ll1ebl P'd- ~ i, .... l' ..k1.8lrSUO .... "ii:"- CSIlt"!III.

taz .... ri.&*.. -.u:-~~ JA,;-aatr.mo.-9OOr"C" lIUeø.., it tt11Iaei.. ,

;11 M~d~Mc.PI:U""'puII'~ "'p1aC.•;;~"",-."d4e1.. PA' .t'~z--'

...,.....,.. ...~. ' .. ".,: ...i.,. ..:.,..... _~~ ,. .' • l .. .:;.·... ..' ..

.. ' ... . - ;'-

. Intfst ··d,_1Izr~-4-*' •• 1 d'~~ .~J»ft~' Me;
.... :a: Hp·8Ni- ......,. tpsitibåi_~ riCrliu.ad. a:t

da :tlmlii~ _te " b1 •• a Ii:lrifj,.....Gi::~-.;~i":,':

: 4'N;""~\I.~:a .;.:z.,,-i ~"; ,"-\', ~"".:I.':: J' ;~,-l~;.;~.
1'I:..Dn:ra~'B~ lOBaosm..=s ~~XU::S LT., åa O/J 19':-.;.

"~ ... ':1<. ...:::,...... 3

- ..~: :.... ::.::,-.:.1,

"; ,.



•

02229.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02229.00

Dispensationer i perioden: 08-05-1995 - 20-12-2006



• FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKø~e
Jernblln~llde 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68

Den 08/05-95
FS 14/95

Hundige Camping
v/lejrchef
steen Møller Højfeldt
Hundige strandvej 72
2670 Greve.

GEf\JPART
til or~entering

• Ejendom: Matr. nr. 4 as Hundige by, Kildebrønde
beliggende Hundige strandvej 72, Greve.
Greve kommunes j.nr.: 95-0019.
Roskilde amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-253-1-95.

I skrivelse af 22. januar 1995 har De ansøgt Greve kommune om
tilladelse til at måtte opstille 2 skurvogne som midlertidig
erstatning for Deres informationsbygning og kontorvogn.

Da ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 10.
marts 1955 om fredning af matr. nr. 4 ~, 4 ~, 9 ~ m.fl. Hun-
dige by, Kildebrønde , har kommunen videresendt ansøgningen
til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at sikre, at tilstanden på arealerne
ikke forandres. Det udtales, at det uden fredningsmyndighe-
dernes tilladelse er forbudt at opføre bygninger samt anbrin-
ge boder, skure eller andre indretninger, der kan virke mis-
prydende og som ikke er nødvendige for arealernes benyttelse.

Fredningsnævnet finder ikke, at en midlertidig opstilling af
de 2 skurvogne vil være i strid med fredningens formål, og
meddeler derfor tilladelse i en periode, der fastsættes til 5
år fra dato.

Al.. Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.



,(

• - 2 -

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 videresendeIse 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

t1Ji/1lif/1
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 42/97

Den 2 o. august 1997

GREVE KOMMUNE
Teknisk Forvaltning
Holmeagervej 2
2670 Greve.

GENPART
til oriente'rin~v- ,v'()ulå8e, I

I ~ og Naturstyrelsen

2 y AUG. 199?

REG. Nit 1.2.2~ 00 -- .... ::

•
Ejendom: Matr. nr. 4 as Hundige by, Kildebrønde
beliggende Hundige strandvej 72, 2670 Greve.
Greve kommunes j.nr.: 97-0290
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-253-1-97

8.1/20.6.97
0119-15Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.:

I skrivelse af 16. juni 1997 har De for ejeren af den oven-
nævnte ejendom videresendt en ansøgning om tilladelse til at
opstille et gasdepot på Hundige Camping til fredningsnævnet,
idet ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af
10. marts 1955.

• Fredningens formål er at bevare arealerne, således at til-
standen ikke forandres.

I følge afgørelsen er det uden fredningsnævnets godkendelse
forbudt at opføre bygninger samt anbringe boder, skure eller
andre indretninger, der kan virke misprydende, og som ikke er
nødvendige for arealerne.

Da det er fredningsnævnets opfattelse, at depotet, hvis ud-
formning fremgår af vedlagt tegningsmater iale, er nødvendig
til opbevaring af gasfla~kerne og for campingpladsens funk-
tion, meddeler nævnet herved den ønskede tilladelse.

~ Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

CAetS'f0 \~~<O -\~\l b-C-O:23,.
{



- 2 -
Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

tt 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 videresende Ise til Naturklage-

tt nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen 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
FS 29/98

Den 26. ma j 1998
Greve Kommune
Teknisk Forvaltning
Holmeagervej 2
2670 Greve GENPART

til orientering
REG. NR.~219.00 .

Ejendom: Matr. nr. 4 b m.fl. Hundige by, Kildebrønde
beliggende Hundige strandvej 72, Greve

.. Greve kommunes j.nr.: 1104.03.51
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-253-1-97

9-02-1-512-2-98
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15

I skrivelse af 2. april 1998 har De for Hundige camping an-
søgt Roskilde Amt om tilladelse til godkendelse af 6 cam-
pinghytter. Det er oplyst, at hytterne er holdt i de farver,
der er gennemgående for pladsen, mørkegrønne med mørkerøde
vinduer.

.. Da ejendommen er omfattet
marts 1955 om fredning af
Hundige by, Kildebrønde,
nævnet.

af fredningsnævnets kendelse af 10 .
matr. nr. 4 b, 4 c og 9 s m.fl. af
har amtet videresendt sagen til

Fredningens formål er at bevare arealerne, således at til-
standen ikke forandres. I følge kendelsen må der ikke opføres
boder eller skure eller andre indretninger, der kan virke
misprydende, og som ikke er nødvendige for arealerne.

Da det er fredningsnævnets opfattelse, at hytterne, der ikke
virker misprydende, er nødvendige for campingpladsens funk-
tion, godkender fredningsnævnet herved de 6 hytter.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

CLcts~ \'\~ b-\ 'i\J\\z:>-~'2~
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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.

Med venlig hilsen



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

sc~.
56651.68 ~~~
56656496

114/2004
I. marts 2005

• :\liodtao.et i
Skov ..00 :\latu.rS·i·\f7'O'~IQI"..., . l!.." r 'to: 1 t../\.7il

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Vej- og Trafikkontoret
Køgevej 80
4000 Roskilde

GE~\JPART
tU orienterinq

",-

• Vedr.: Renovering af landevej 512 - Hundige Strand-
vej.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-253-1-03 - 22.1/19.11.04

I skrivelse af 10. december 2004 har De ansøgt om
fredningsnævnets tilladelse til at renovere Hundige
Strandvej mellem amtsgrænsen og Hundige Centervej.

Renoveringen nødvendiggør ekspropriation til for-
tov på matr.nre 3 d og 4 o Hundige by, Kildebrønde,

• der er omfatttet af fredningsnævnets kendelse af
10. marts 1955. Arealet udgør ca. 60 m2 i hver vej-
side.

Fredningens formål er at sikre, at tilstanden ikke
forandres.

Ifølge kendelsen er det uden fredningsnævnets til-
ladelse forbudt at opføre bygninger samt anbringe
boder, skure eller andre indretninger, der kan vir-
ke misprydende , og som ikke er nødvendige for a-
realernes benyttelse, at fjerne noget af den på om-
rådet stående beplantning, at foretage nogen be-

.) plantning af arealerne udover vedligeholdelse af



•
den eksisterende, og foretage afgravning, påfyld-
ning eller oppløjning af det naturlige jordsmon.

Under hensyn til at der er tale om et beskedent
indgreb, er det fredningsnævnets opfattelse, at det
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, og
da det er af samfundsmæssig interesse, tillader
fredningsnævnet, at det påtænkte arbejde gennemfø-
res.

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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes

~ på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Side 2/4
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen 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).

Med venlig hilsen

Side 3/4
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FREDNINGSNÆlNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jembanegade 7,4600 Køge

Telefon S6 6S 10 68
Fax S6 6S 64 96
FS 70/2006
Den 20/12-2006

Børnehaven Hedehi
Hundige strandvej 35
2670 Greve

GEN~))J-\r~~~~J
'~UOr~e~l~:arj~lgJ

Ejendom: Matr. nr. 3 d Hundige by, Kildebrønde
beliggende Hundige Strandvej 35, Greve
Greve kommunes j.nr.: 2006-0632/55235
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-253-1-03 - 22.1/19.07.06

I skrivelse af 20. juni 2006 har De ansøgt om til-
ladelse til opførelse af læskur/halvtag på oven-
nævnte ejendom.

Skuret/halvtaget udgør ca. 2,5 x 10 m og opføres i
forlængelse af eksisterende skur. Det skal anvendes
til brænde og bålplads og iøvrigt af børnehavens
børn, således at der er læ for vind og vejr.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse
af 10. marts 1955.

Fredningens formål er at sikre, at tilstanden på a-
realet ikke forandres.

Ifølge afgørelsen er det uden fredningsmyndig-
hedernes tilladelse forbudt at opføre bygninger
samt anbringe boder, skure eller andre ind-
retninger, der kan virke misprydende og som ikke er
nødvendige for arealernes benyttelse.



Side 2/4

Skuret vil være omgivet af bevoksning og kun være
synligt fra børnehavens nærområde.

Under hensyn hertil og til, at skuret må anses for
nødvendigt for brugen af børnehaven, har nævnet in-
gen indvendinger imod det ansøgte. Det er dog en
forudsætning, at skuret holdes i svenskrødt eller
jordfarver, og at konstruktionen indpasses i områ-
det.

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 fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et geby~ p~
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

http://www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetales 1 hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes 1 før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelsel medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalderl hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 661

stk. 2).

Meq ven2l' hilsen
(} r-

j~,:-,t.., ~r Linda Lauritsen
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FREDNINGSNÆlNET
FOR ØsrSJALLAND
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68 REG. NR. 122'? .60
Fax 56 65 64 96
FS 7912006
Den 26. marts 2007

beliggende Hundige Strandvej 78.

LE 34 TELE A/S T
Brydehusvej 30, JdIC '" ·1\,:tNE ..
2750 Ballerup p.tU~ / ~ GENPART

til orientering

Ejendom: Matt. nr. 9 g Hundige by, Kildebrønde Sk Modtaget i
ov- og Naturstyrelsen

27 MRS.2007
LE 34 TELE A/S sag nr. 06660/22.

I skrivelse af 20. november 2006 har De ansøgt om fredningsnæmets til-

ladelse til opsatning af en ca. 6m2 fibernet teknik kabine på ovenm6lnte

ejendom.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 10. marts 1955, hvor-

efter tilstanden på arealerne ikke må forandres.

Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt at opføre byg-

ninger samt anbringe boder, skure eller andre indretninger, der kan virke

misprydende, og som ikke er nødvendig for arealernes benyttelse eller

fjerne noget af den på området stående beplantning.

Det vurderes, at kabinen, der beklæ:les med olieret larketræ, kan opstilles

uden at andre den nuvarende beplantning. Det er oplyst, at arealet er træ-

bevokset og anvendes som udflytterbørnehave, og at placeringen er sket i

samarbejde med børnehaven. Formålet med kabinen er at løse behovet for

den ønskede infrastruktur i området.

Under hensyn til, at kabinen ikke vil påvirke anvendelsen af arealet og

ikke visuelt vil påvirke det i vasentlig grad, meddeler nc:arnetherved den

ønskede tilladelse.

Fredningsnc:arnets afgørelse er enstemmig.
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Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt

med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur-

klagenæ,rnet over afgørelsen. Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om dispensation),

offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-

ninger og lignende, som har en vasentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnæ,rnet, som derpå vil

sørge for sagens videresendeise til Naturklagenæmet.

Det er en betingelse for Naturklagenæ,rnets behandling af Deres klage, at

De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenæ,rnet. Næ,rnet vil sende

Dem en opkræming på gebyret. Naturklagenæ,rnet vil ikke påbegynde be-

handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrord-

ningen kan fmdes på Naturklagenæ,rnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage

har opsattende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klage-

myndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag (natur-

beskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

Linda Lauritsen















FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
 
 
Greve Kommune 
(alv@greve.dk) 
 
 
 FN-ØSJ-46-2019 
 Den 26. marts 2020  
 
 
Ejendom: Matr.nr. 3d, 4k, 4o og 42a, Hundige By, Kildebrønde.    
Beliggende: Hundigeparken, Greve 
Greve Kommunes j.nr.: (253-2019-33653) 
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2019-48 
  
 
I e-mail af 10. oktober 2019 har Greve Kommune, der ejer arealet, an-
søgt om fredningsnævnets tilladelse til at udføre mindre tiltag i Hundige-
parken. Ansøgningen er uddybet i e-mail af 7. november 2019. 
 
Der vil blive plantet ca. 10 æbletræer af ældre, historiske sorter. Der har 
tidligere været æbletræer i parken. Yderligere vil der blive lagt nogle 
ubehandlede træstammer, der indbyder til leg og balanceaktiviteter langs 
en af parkens eksisterende stier. Stammerne er under 0,5 meter i diame-
ter. Der vil også blive lagt nogle træstammer til leg på en eksisterende 
græsplæne. Disse træstammer er ligeledes mindre end 0,5 meter i dia-
meter, og de er uden maling, men eventuelt skåret med mønstre og an-
sigter. Der vil blive lagt nogle bestøvervenlige løg i plænen ud for Villa 
Sitka. Der vil blive opsat nogle træpæle med Hjertestiens logo, idet en al-
lerede eksisterende Hjertesti i Strandparken forlænges ind i Hundigepar-
ken. Endelig vil der blive åbnet op mod vandet ved to stier, idet der vil 
ske tynding af hovedsageligt birketræer og popler i en bredde på ca. 10 
meter ved hver sti, så vandet kan fornemmes fra parken.   
 
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 10. marts 
1955 vedrørende Hundigeparken.  
 
Fredningens formål er at bevare de fredede arealer således, at tilstanden 
derpå ikke må forandres. 
 



I følge fredningsafgørelsen er det forbudt uden fredningsmyndighedernes 
tilladelse at opføre bygninger samt anbringe boder, skure eller andre ind-
retninger, der kan virke misprydende, og som ikke er nødvendige for are-
alernes benyttelse, at fjerne noget af den på området stående beplant-
ning, at foretage nogen beplantning af arealerne ud over vedligeholdelse 
af den eksisterende, og at foretage afgravning, påfyldning eller oppløj-
ning af det naturlige jordsmon. Almenheden har ret til færdsel og ophold 
på områderne og til badning fra den hertil hørende strand. 
 
Greve Kommune har i e-mail af 6. december 2019 vurderet, at der er 
tale om beskedne tiltag, som vil rette op på manglende pleje, og som vil 
føre parken tilbage til det udtryk, den havde i 1955. Hundigeparken lig-
ger ikke i et internationalt beskyttelsesområde, og der er heller ikke gjort 
fund af dyre- eller plantearter, der er opført på habitatdirektivets bilag 
IV. De ønskede tiltag ikke vil have en negativ indvirkning på Hundigepar-
ken, hverken i form af den biologiske mangfoldighed, den landskabelige 
værdi, internationale beskyttelsesområder eller beskyttede dyre- og plan-
tearter, og den rekreative værdi vil blive forbedret.  
 
Kommunen har yderligere vurderet, at de ønskede tiltag ligger inden for 
fredningens formål. Da Hundigeparken blev fredet i 1955, var den mere 
åben og med parkkarakter frem for tæt skov, som den er i dag. De 
træer, der fjernes, er små selvsåede tætvoksende birk og poppeltræer. 
Rydningen kan betragtes som almindelig vedligeholdelse og falder derfor 
inden for fredningens formål.  
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 7. januar 2020 oplyst, at Greve Kommune 
har vurderet ansøgningens påvirkning af bilag IV-arter, og Miljøstyrelsen 
har ikke yderligere bemærkninger dertil. Det ansøgte berører ikke noget 
Natura 2000-område, og ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning 
til yderligere bemærkninger. 
 
Afgørelse 

 

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Flemming 
Vahlgreen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er ikke enstemmig. 
 



Niels Boye Jakobsen stemmer for ikke at imødekomme ansøgningen, idet 
han er bekymret for, at området ikke bliver bragt tilbage til sit oprinde-
lige udtryk, og peger på, at etableringen af en “naturlegeplads” afviger 
væsentligt fra den oprindelige park og derfor ikke bør etableres.  
 
Linda Lauritsen og Flemming Vahlgreen stemmer for at imødekomme an-
søgningen, fordi det ansøgte ikke vurderes at være i strid med fredning-
ens formål, og fordi der er tale om mindre tiltag, som vil vedligeholde 
parken og vil forbedre den rekreative værdi af det fredede areal for al-
menheden. 
 
Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.  
 
Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 



Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge-
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.  
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage-
nævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
   

• Greve Kommune (alv@greve.dk)     
• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk) 
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Greve 

(greve@dn.dk)  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  



• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 
V (natur@dof.dk)  

• Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
• Nævnsmedlem Flemming Vahlgreen 
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