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Hvad er et Kommuneplantillæg
Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem Kommuneplanlægning.
Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden 
gennemført en planændring, er det nødvendigt at udarbejde et tillæg 
til kommuneplanen. Tillæg til Kommuneplanen udarbejdes oftest, når 
der skal skrives en ny lokalplan, som ikke er i overensstemmelse med 
kommuneplanen.

Høringsperiode og endelig vedtagelse
Et Kommuneplantillæg skal, før endelig godkendelse, offentliggøres som 
forslag i minimum 8 uger.
I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser og bemærknin-
ger til forslaget. Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet vedtage 
Kommuneplantillægget endeligt. 

Klagemulighed over endeligt Kommuneplantillæg
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 
Du klager via Klageportalen, som du fi nder et link til på forsiden af www.
nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 
logger ind på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 
med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, 
der har truffet afgørelse i sagen. En klage er indgivet, når den er tilgæn-
gelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i 
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes.

Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget af 
Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2017 og offentligt fremlagt fra den 
3. februar 2017 til og med den 31. marts 2017.

Eventuelle indsigelser, 
kommentarer eller 
ændringsforslag  
skal senest den 
31. marts 2017 
sendes til:

Greve Kommune
Center for Teknik & Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve

eller til:

plan@greve.dk



Redegørelse
For at muliggøre anvendelse til blandet erhverv inden for rammeområde 5R12 er nærværende kommuneplantil-
læg udarbejdet.

Grundvand
Kommuneplantillæg nr. 14 dækker over et bymæssigt område, der er udpeget som et område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD område). De ændringer Kommuneplantillæg nr. 14 muliggør, vurderes ikke at have 
en negativ indvirkning på drikkevandsforsyningen i området på nuværende tidspunkt.

Miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelse af et kommuneplantillæg skal der foretages en screening af planens forventede 
miljøpåvirkning af omgivelserne. Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 er screenet samtidig med 
forslag til lokalplan 14.48. På baggrund af denne screening vurderer Greve Kommune, at kommuneplantil-
lægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen miljøvurdering af 
kommuneplantillægget.
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Rammeområde 5R12, Fælles friarealer og Greve Museum

Anvendelse  Offentlige formål, museum, fælles friarealer og grønne områder med mulighed for   
   placering af fritidsaktivitéter

Byggeforhold  Bebyggelse inden for området må kun fi nde sted som mindre klubhuse til fritidsaktiviteter. 

Særlige bestemmelser Den eksisterende beplantning skal bevares og ved placering af fritidsaktiviteter    
   suppleres med yderligere beplantning. der er en statslig vejreservation langs Mosede   
   Landevej.

   Andre bestemmelser:

   A: Området umiddelbart omkring museet skal benyttes til fortsat landbrugsmæssig drift,   
   således at Grevegårdens bygningsanlæg bevares i de oprindelige landskabelige   
   omgivelser, ligesom eksisterende beplantning omkring gården skal bevares.

   B: Transportsti

Zonestatus  Byzone

4
Ek

si
st

er
en

de
 ra

m
m

e 
Ko

m
m

un
ep

la
n 

20
13

-2
02

5

Eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 5R12 i Greve Kommuneplan 
2013-2025



Rammeområde 2E1, Blandet erhverv

Anvendelse  Blandet erhverv i form af butik til dagligvarer og til pladskrævende varegrupper, kontor- og  
   serviceerhverv, tankanlæg, lagerhotel og selskabslokale, offentlige formål, fælles friarealer  
   med mulighed for placering af fritidsaktiviteter,

     
Byggeforhold  Maks bebyggelsesprocent for området: 60
   Maks. etager: 3
   Maks. højde: 12 m
   Miljøklasse:1-4

   

Særlige bestemmelser  Den eksisterende beplantning skal bevares.
   Dagligvarebutik maks. 1.000 m2 etageareal (1.200 m2 hvis planloven ændres inden vedtagelse  
   af det endelige lokalplanforslag).
   Butik til særligt pladskrævende varegrupper maks. 1.400 m2

   Såfremt der vedtages ændringer af planloven kan der etableres butikker i størrelser, der er i  
   overensstemmelse med planloven. 
   Kontorerhverv maks. 1.500 m2 etageareal

Zonestatus  Byzone
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Vedtagelsespåtegning

Teknik- og Miljøudvalget vedtog d. 5. januar 2017 at udsende Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 i 
offentlig høring i perioden 3. februar 2017 til 31. marts 2017

På byrådets vegne

Pernille Beckmann  Claus Thykjær
Borgmester   Kommunaldirektør
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Greve Kommune  
Center for Teknik og Miljø plan@greve.dk
Rådhusholmen 10  www.greve.dk
2670 Greve    Tlf.:43 97 97 97


