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Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestem-
melser for et område, f.eks. om

- anvendelse,
- udstykning,
- vej- og stiforhold,
- placering og udformning af bebyggelse samt materialer,
- bevaring af bygninger og landskabstræk,
- sikring af friarealer,
- fællesanlæg.

Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri 
eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. 
Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen.

Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et 
område i en lokalplan.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og 
ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan 
vedtages endeligt.

Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen indberettet til 
PlansystemDK, hvorefter den er bindende på de ejendomme, der ligger 
inden for lokalplanområdet.

Forslag til lokalplan 14.48 er vedtaget af Teknik- og Miljøud-
valget den 5. januar 2017 og 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
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Billedet til venstre de gamle længer som i dag anvendes til kontorerhverv og til højre den oprindelige hovedbygning.

REDEGØRELSE

Eksisterende område
Lokalplanområdet udgør i alt ca. 3,44 ha og ligger øst for Greve landsby, 
syd for boligområdet Tværhøjgaard og nord for erhvervsområdet 
Ventrupparken. Arealet ligger i byzone.

Området er en tidligere landbrugsejendom med hovedbygning og 
tilhørende driftsbygninger. I 2007 godkendte Byrådet, at der kunne 
indrettes kontorerhverv i ejendommens tidligere driftsbygninger, herunder 
at ridehallen kunne indrettes til lagerhotel. Jf. landbrugsloven skal 
stuehuset anvendes til boligformål. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor 
stuehuset benyttes til selskabslokale.

En del af lokalplanområdet er stadig ubebygget. De ubebyggede områder 
fremstår som åbne græsarealer afbrudt af steder med mindre beplantning 
i form af solitære træer og buske.

Greve Centervej anvendes som adgangsvej til lokalplanområdet 
med indkørselspunkt til de eksisterende parkeringspladser tilknyttet 
henholdsvis kontor og lagererhvervet.

Langs den sydlige del af lokalplanområdet ved Greve Centervej løber en 
sti, der mod vest forbinder området med Greve Bygade og mod øst med 
Ventrupvej. 

Baggrund for lokalplanen
Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af ønske fra ejerne om 
at ændre anvendelsesmulighederne for området. Ejerne ønsker at 

I henhold til planlovens § 16 skal en lokalplan ledsages af en redegø-
relse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og 
som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser 
eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige 
bestemmelser fi ndes i lokalplanens 2. del.

For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden 
en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, 
og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og intentionerne med 
planen.
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muliggøre udvidelse af eksisterende erhverv, etablering af dagligvarebutik 
og butik til pladskrævende varegrupper samt etablering af tankanlæg 
og lovliggøre selskabslokalet i stuehuset. Ved endelig vedtagelse af 
lokalplanen ophæves landbrugspligten for ejendommen.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen har til formål at muliggøre ændret anvendelse for 
ejendommen, fastlæggelse af bebyggelsens placering, udformning og 
omfang, fastlægge karakteren af de ubebyggede arealer, belysning, 
skiltning, fastlægge antallet og placeringen af parkeringspladser og 
fastlægge adgangsforhold til lokalplanområdet.

Anvendelse 
Lokalplanen indeholder tre delområder. Inden for delområde 1 
muliggøres anvendelse til dagligvarebutik og butik til pladskrævende 
varegrupper samt placering af tankanlæg.
Inden for delområde 2 muliggøres anvendelse til kontorerhverv som 
i dag, og at den nuværende hovedbygning lovligt kan anvendes til 
selskabslokale. Inden for delområde 3 muliggøres en udvidelse af 
eksisterende lagerhotelaktiviteter.

Trafi k og parkering
For delområde 1 etableres der vejadgang fra Greve Centervej og fra 
Greve Landevej. Det omfatter ind- og udkørsel via Greve Centervej 
samt ”højre-ind” og ”højre-ud” til/fra delområde 1 via Greve 
Landevej. 
Fra Greve Centervej giver lokalplanen mulighed for indkørsel til 
varegård for butikkerne og udformningen vil ske på sådan en måde 
at vare- og kundetrafi k holdes adskilt. 
Vejadgangen til delområde 2 og 3 opretholdes fra Greve Centervej.

Inden for delområde 1 etableres der parkeringspladser på arealet 
ud mod Greve Landevej. I alt etableres der 1 parkeringsplads pr. 
25 m2 bruttoetageareal dagligvarebutik, og 1,5 parkeringsplads pr. 
100 m2 bruttoetageareal for butik til pladskrævende varegrupper. 
Der etableres 3 handicappladser på 3,5 m x 5 m. Der etableres 1 
cykelparkeringsplads pr. 25 m2 bruttoetageareal.

Inden for delområde 2 etableres der 1 parkeringsplads pr. 50 m2 

bruttoetageareal. Der etableres 2 handicapplads på 3,5 m x 3 m 
pr. 50 p-pladser. Der etableres 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 

bruttoetageareal.

Inden for delområde 3 etableres der 1 parkeringsplads pr. 100 m2 
bruttoetageareal samt 2 handicappladser på 3,5 m x 3 m pr. 50 p-pladser. 
Der etableres 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal.

Ubebyggede arealer
Lokalplanområdet grænser op til Greve Landsby mod vest, og for at 
videreføre åbenheden der ses i dag, er bygningerne til butikker trukket 
tilbage fra Greve Landevej. Parkeringsarealer anlægges yderligere med 
beplantning mellem rækkerne for at skabe et grønt præg på arealet.
Det ubebyggede areal, mellem det areal hvor der kommer butikker og 
selskabslokalet, skal fortsat fungere som grønt rekreativt areal.
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Klima og Bæredygtighed
Bebyggelse
I henhold til kommuneplanen opføres byggeriet efter det til enhver tid 
gældende bygningsreglements strammeste energikrav. 

Grundvand
Lokalplanen ligger i et område, der er udpeget som et område 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD område). De ændrede 
anvendelsesmuligheder vil medvirke til mindre grundvandsdannelse. I 
kraft af, at der ikke sker nogen vandindvinding fra området, vurderes en 
udbygning af lokalplanområdet ikke at have en negativ indvirkning på 
drikkevandsforsyningen i området på nuværende tidspunkt.

Regnvand, spildevand og havvandsstigninger
Inden for lokalplanområdet skal befæstelse af ubebyggede arealer 
begrænses mest muligt, for at mindske regnvandsudledningen. Etablering 
af forsinkelse og afl edning af regnvand kan fx ske ved brug af LAR-
løsninger såsom græsarmeringssten, grønne tage, regnbede mv. Ved 
etablering af permeable belægninger ved parkeringspladser skal sikres 
tilstrækkelig rensningsmuligheder for at beskytte grundvandet mod 
eventuel forurenet vand der nedsiver direkte. 

Regnvand skal forsinkes inden for lokalplanområdet jf.spildevandsplanen. 
Der må inden for lokalplanområdet maksimalt være en befæstelsesgrad 
på 70 procent. Spildevand fra området tilsluttes det eksisterende 
seperatkloakerede spildevandssystem.

For sikring af lokalplanområdet mod havvandsstigninger fra Køge Bugt 
henvises til Kommunens risikostyringsplan for stormfl od 2015- 2021.

Jordforurening
Alle forurenede arealer skal som følge af jordforureningsloven 
kortlægges, dog ikke hvis de kun er lettere forurenede. Det er regionen, 
der kortlægger arealer. Kortlægning sker på 2 niveauer, henholdsvis 
vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Et areal kan blive kortlagt på 
vidensniveau 1 (V1), hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan 
have forårsaget forurening på arealet. Et areal kan blive kortlagt på 
vidensniveau 2 (V2), hvis der er dokumentation herfor. Der er ikke 
kortlagt nogen jordforurening inden for lokalplanområdet. Hvis der skulle 
konstateres jordforurening i forbindelse med nye byggearbejder eller 
lignende skal forholdet udbedres evt. ved oprensning.

Støj
Lokalplanområdet ligger tæt op af eksisterende beboelsesområder, 
og der skal derfor indarbejdes støjafskærmende foranstaltninger, der 
sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj 
overholdes. 

Affald 
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere 
efter de til enhver tid gældende regulativer vedrørende affald. 

Forsyning
I følge Varmeplanen er området udlagt til fjernvarme. Området forsynes 
med vand fra Greve Landsby Vandværk. Området forsynes med el 
gennem Dong Energy ledningsnet.
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Forhold til anden planlægning og lovgivning

Lokalplanen skal være i overensstemmelse med Fingerplanen, Greve 
Kommuneplan og øvrig lovgivning.

Fingerplan 
Fingerplan 2013 er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets 
planlægning. Fingerplan 2013 har til formål at skabe et 
sammenhængende net af større friluftsområder og grønne stier i 
hovedstadsområdet og et alsidig udbud af bosætningsmuligheder. 
Planen skal ligeledes bidrage til sikring af gode udviklingsmuligheder for 
erhvervslivet.

Lokalplanområdet ligger inden for det udlagte ydre storbyområde, og 
lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2013.

Kommuneplan 

Rammer for lokalplanlægning

Område 5R12
I Greve Kommuneplan 2013-2025 er lokalplanområdet omfattet af 
Kommuneplanramme 5R12 Fælles friarealer og Greve Museum. 
Rammen udlægger området til offentlige formål, museum, fælles 
friarealer og grønne områder.

Forslag til Lokalplan 14.48 er ikke i overensstemmelse med gældende 
rammebestemmelser for området, hvorfor der sideløbende med 
udarbejdelsen af nærværende lokalplanforslag er udarbejdet forslag til 
kommuneplantillæg nr. 14 som muliggør blandet erhverv og detailhandel 
inden for lokalplanområdet.
Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 vil der være 
overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan. 

Detailhandelsstruktur
I henhold til planloven skal der i redegørelse til lokalplanforslag, der 
muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyggelsens påvirkning 
af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer 
og trafi kale forhold. 

Greve Kommunens detailhandelsstruktur udgøres af et centerhierarki, 
hvor bymidterne udgør de primære centre. Uden for bymidterne kan der 
planlægges for bydelscentre og lokalcentre samt placeres enkeltstående 
butikker til lokalområdets daglige forsyning. Uden for bymidterne 
kan der endvidere udlægges areal til butikker, der forhandler særligt 
pladskrævende varegrupper. 

I den gældende kommuneplan gives der mulighed for at etablere 
en dagligvarebutik i Tværhøjgårdområdet umiddelbart nordøst 
for Greve Centervej 88-90. Samtidig er der mulighed for at drive 
dagligvarebutik centralt i Greve Landsby og i Kildebrønde Landsby. 
Muligheden for dagligvarebutik i landsbyerne udnyttes ikke, primært 
fordi dagligvarebutikker i dag er ca. 1.000 m2 store, hvilket der ikke er 
plads til i landsbyerne. På Tværhøjgård har der ikke været interesse fra 
butiksudviklere, hvorfor Greve Kommune vurderer at der kan etableres 
en dagligvarebutik ved Greve Centervej 88-90.

I alt muliggør lokalplanen etablering af 2600 m2 detailhandel. Den enkelte 
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dagligvarebutik må maks. have en størrelse på 1.000 m2 og butik til 
pladskrævende varegrupper på maks. 1.400 m2. Der foregår pt. en 
bearbejdning af en planlovshøring om ændring af butiksstørrelser fra 
1.000 m2 til 1.200 m2 for enkeltstående dagligvarebutikker. Vedtages 
planloven med denne ændring inden vedtagelsen af denne lokalplan vil 
det være butiksstørrelse på 1.200 m2 der bliver gældende. 
Dagligvarebutikken er i kraft af sin størrelse kun til lokalområdets 
forsyning, og vurderes ikke at have negativ indfl ydelse på eksisterende 
dagligvarebutikker i Tune, Hundige og Greve.

Ifølge den seneste detailhandelsanalyse fra 2014 bør butikker til 
pladskrævende varer henvises til Ventrupparken. Det vurderes at 
lokalplanområdets nære beliggenhed til Ventrupparken gør, at der 
godt kan placeres en butik til pladskrævende varegrupper inden for 
lokalplanområdet.
Trafi k til og fra området både hvad angår kunder og vareindlevering 
forventes ikke at få en væsentlig negativ indfl ydelse på trafi kken 
i området generelt. Der er udarbejdet en trafi kanalyse som viser, 
hvordan trafi kken vil blive påvirket, og Greve Kommune vurderer at 
det med etablering af vejadgang fra både Greve Landevej og Greve 
Centervej med tilhørende svingbaner vil understøtte en hensigtsmæssig 
trafi kafvikling. 

Lokalplan
Området er ikke omfattet af nogen lokalplan.

Servitutter og Tinglysninger
Der er ingen tilstandsservitutter på lokalplanområdet, der er i strid med 
lokalplanens formål.
Der er følgende servitutter inden for lokalplanområdet. 
07.12.1932-2973-18  Dok om byggelinjer mv.
24.03.1937-6474-18  Dok om vandværk mv.
20.01.1943-7547-18  Dok om oversigt.
5.11.1950-7472-18  Dok om byggelinjer mv. 
30.06.1962-12166-18  Dok om ekspropriation mv. 
20.03.1964-4806-18  Dok om adgangsbegrænsning mv. 
14.12.1968-21535-18  Dok om varmeforsyning mv.
04.08.1988-33984-18  Lejekontrakt.
08.11.1999-81867-18  Dok om telefonkabler / anlæg mv. 
08.06.2015-1006444764  Servitut om 132 kv jordkabelanlæg.

Udbygningsaftale
Planlovens § 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage 
initiativ til at indgå en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til 
udbygningen af infrastrukturanlæg i de tilfælde, hvor grundejeren fi nder 
det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelsen af en ejendom. Dette gælder 
f. eks. ved ændring eller udvidelse af de byggemuligheder, der fremgår af 
kommuneplanens rammebestemmelser, således som det er tilfældet for 
nærværende lokalplanforslag.
I henhold til planlovens § 21b er der mellem Greve Kommune og 
grundejer indgået en udbygningsaftale. Ved aftalen forpligter grundejer 
sig til at etablere vejadgang, afmærkning og svingbaner ved Greve 
Centervej.

Byggelovgivning
For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de 
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og 
bygningsreglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse 
og anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder 
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uanset lokalplanen. Lokalplanen skal til hver en tid administreres efter 
den gældende byggelovgivning. I henhold til byggeloven er det dog de 
beregningsregler som udstikkes i det bygningsreglement, som gælder 
ved lokalplanens vedtagelse, som der administreres efter.

Museumsloven
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste 
fortidsminder under anlægsarbejderne. Som ejer eller bygherre 
anbefaler Greve Kommune, at der altid indhentes en udtalelse hos 
Museum Sydøstdanmark forud for jordarbejder jf. museumslovens § 
25, for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og 
standsninger af jordarbejderne jf. museumslovens § 27. 

Museum Sydøstdanmark har foretaget en arkivalsk kontrol af 
lokalplanområdet og oplyser, at der på arealet er kendskab til oldtids- og 
middelalderfund. Fundene er gjort i forbindelse med udgravning til 
kabeltracé. Nærområdet er generelt et sted, hvor museet kender fl ere 
kulturhistoriske lokaliteter med fund fra både oldtid og middelalder. På 
denne baggrund anbefaler museet, at der foretages en arkæologisk 
forundersøgelse af arealet. Hermed nedsættes risikoen for at et 
igangværende anlægsarbejde vil blive stoppet af fund af fortidsminder i 
jorden.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til 
at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis der fi ndes 
arkæologiske levn, men den fritager bygherre for udgifterne til en 
arkæologisk undersøgelse.

Miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner skal der foretages en 
screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (jf. 
lov om miljøvurdering § 3). Screeningen viser, at de anvendelses- og 
bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre 
væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen 
egentlig miljøvurdering af lokalplanen.
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BESTEMMELSER
Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for 
borgerne og indberettes til PlansystemDK.
I henhold til Planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 
§ 2 nævnte område:

§ 1 Lokalplanens formål

1.1 Lokalplanens formål er:

 at muliggøre anvendelse til erhverv såsom, dagligvarebutik, butik    
 til pladskrævende varegrupper, engros-/erhvervsvirksomhed,   
 benzinautomatanlæg, kontor, selskabslokale og lager

 at fastlægge vej- og stiadgang til lokalplanområdet

§ 2 Område og zonestatus
2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 

en del af matr. nr. 18kn Greve By, Greve. samt alle parceller, der 
udstykkes fra denne ejendom efter lokalplanens vedtagelse.

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse
3.1 Lokalplanområdet inddeles i delområde 1, 2 og 3 som vist på 

kortbilag 2. 

3.2  Delområde 1 må kun anvendes til dagligvarebutik, butik til 
pladskrævende varegrupper, engros-/erhvervsvirksomhed og 
benzinautomatanlæg.

3.3 Delområde 2 må kun anvendes til liberalt erhverv, herunder kontor 
og selskabslokale samt rekreativt areal.

3.4 Delområde 3 må kun anvendes til lageropbevaring og maskinhus.

§ 4 Udstykning
4.1  Ved matrikulære ændringer skal det tilsikres, at der på hver ny ma-

trikel fi ndes de fornødne parkeringspladser og friarealer til dækning 
af eget behov. Hertil kommer, at der skal være direkte adgang til 
offentlig vej.
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§ 5 Veje, stier og parkering
 Veje
5.1 Den eksisterende vejforbindelse fra Greve Centervej opretholdes 

som adgangsvej for delområde 2 og 3. Der etableres 8 m brede 
ind- og udkørsler til delområde 1 fra Greve Centervej og Greve 
Landevej som vist på kortbilag 2.

 
 Parkering 
5.2 Inden for delområde 1 skal der etableres minimum 1 p-plads pr. 25 

m2 bruttoetageareal for dagligvarebutikken, 1,5 p-plads pr. 100 m2  
bruttoetageareal for engros-/erhvervsvirksomheden. 

 Der etableres 3 handicapparkeringspladser på 3,5 m x 5 m. 

 Der etableres 1 cykelparkeringsplads for hver 25 m2 
bruttoetageareal.

5.3 Inden for delområde 2 skal der etableres minimum 1 p-plads pr. 50 
m2  bruttoetageareal samt 2 handicapparkeringspladser.

 Der etableres 1 cykelparkeringsplads for hver 100 m2 
bruttoetageareal.

5.4 Inden for delområde 3 skal der etableres minimum 1 p-plads pr. 
100 m2 bruttoetageareal samt 2 handicapparkeringspladser.

 Der etableres 1 cykelparkeringsplads for hver 50 m2 
bruttoetageareal.

Stier
5.5 Der skal være stiadgang til delområde 1 ved Greve Landevej som 

vist i princippet på kortbilag 2.

5.6 Der skal være stiadgang til delområde 2 og 3 fra sti ved Greve 
Centervej.

5.7 Stierne skal have en bredde på 3 m.

§ 6 Ledningsanlæg og belysning
6.1 Alle forsyningsledninger inden for lokalplanområdet skal udføres 

som jordkabler.

6.2 Udendørs belysning af færdsels-, parkerings- og opholdsarealer 
skal fremstå med lavtsiddende parkarmaturer med en lyspunkthøj-
de på max. 4,5 m.

 Der må ikke opsættes permanente spots og lysbånd til belysning 
af bygninger og arealer.

6.3 Området skal forsynes med fjernvarme i overensstemmelse med 
Greve Kommunes Varmeforsyningsplan.

6.4 Området skal forsynes med vand fra Greve Landsby Vandværk.

6.5 I delområde 1 skal tekniske anlæg, som køle-, ventilationsanlæg 
og lignende inddækkes og må således ikke være synlige.
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§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
 Delområde 1
7.1  Bebyggelsen inden for delområde 1 skal opføres inden for bygge-

felterne som vist på kortbilag 2. Der kan opføres 1.000 m2 (1.200 
m2) bruttoetageareal dagligvarebutik samt op til 200 m2 personale-
faciliteter. Der kan opføres 1.400 m2 engros-/erhvervsvirksomhed. 

7.2 Bebyggelsen i delområde 1 må opføres i max. 1 etage med en 
højde på max. 8,5 m over omgivende terræn. 

  Mindre bygninger til butikkernes drift som redskabsskure, vareop-
lag og lignende skal placeres inden for afskærmede varegårde.

 Delområde 2
7.3 Delområde 2, betragtes som fuldt udbygget. 

 Delområde 3
7.4  Bebyggelsen inden for delområde 3 skal opføres inden for bygge-

felterne som vist på kortbilag 3. Der kan i alt opføres maks. 5.400 
m2 bruttoetageareal erhverv og et mindre maskinhus på maks. 75 
m2.

7.5  Bebyggelsen i delområde 3 må opføres i en højde på maks. 10 m.

§ 8  Bebyggelsens ydre fremtræden
 Facader i område 1, 2 og 3
8.1  Til facader og gavle i område 1, 2, 3 må der kun 
 anvendes:
 - tegl
 - natursten
 - træ
 - glas
 - plane, lette facader beklædt med plader af eternit eller
  lignende
 - beton
 - Stålbeklædning.
 
 Facader og gavle skal fremstå i faver inden for den klassiske 

jordfarveskala, som fremgår på side 13. 

8.2 Mindre bygningsdele og facadepartier, f.eks. gangbroer, trapper, 
indgangsparti, trapperum og solafskærmning må udføres i andre 
materialer end nævnt i § 8.1. Mindre facadedele, herunder vinduer, 
døre og porte, kan udføres med anden facadebeklædning eller 
farve end resten af bebyggelsen.

 

Reference for facadeudtryk i delområde 
1

Reference for facadeudtryk i delområde 1

Reference for facadeudtryk i delområde 3
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8.3. Den på kortbilag 2, udpegede bevaringsværdige 

bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på 
anden måde ændres uden Byrådets tilladelse.

8.4 Udhuse, maskinhus, overdækning til cykler, 
kundevogne og lignende, der udføres som en 
integreret del af bygningen (fysisk sammenbygget), 
skal udføres i samme facade og tagmaterialer som 
bygningen i øvrigt. Fritstående udhuse, maskinhus, 
overdækning til cykler, kundevogne og lignende, må 
udføres i andre materialer og farver end bebyggel-
sen i øvrigt. 

 Tage på bygninger 
 Fælles for delområde 1, 2 og 3
8.5  Tage på den enkelte bygning skal fremstå 

ensfarvede.

 Delområde 1
8.6 Tage må udføres med fl adt tag med en ensidig 

taghældning på maks. 10 grader. Overdækninger 
til cykler, kundevogne m.m. må udføres med fl adt 
tag, buet tagform eller saddeltage med en vinkel på 
10-30 grader. 

 Delområde 2
8.7 Tage må udføres som symmetrisk saddeltag med 

en hældning på mellem 20-30 grader. Mindre over-
dækninger til havemaskiner, redskaber, cykler, m.m. 
må udføres med fl adt tag, eller saddeltage med en 
vinkel på 10-30 grader.

 Delområde 3
8.8 Tage må udføres med fl adt tag med en ensidig taghældning 

på maks. 10 grader.  Eller med symmetrisk saddeltag med en 
hældning på mellem 20-50 grader. Mindre overdækninger til 
havemaskiner, redskaber, cykler, m.m. må udføres med fl adt tag, 
eller saddeltage med en vinkel på 10-50 grader.

 Solceller, skiltning og antenner 
8.9 På bygninger må der placeres solceller eller solfangere. Disse må 

ikke virke blændende i forhold til omgivelserne.

8.10 Skiltning, reklamering og plakatrammer til annoncering for den 
enkelte virksomhed må foretages på facader og gavle. 

8.11 Skiltning må indeholde navne, logo, bogmærke, symbol mv. som 
skal fremstå med enkeltstående bogstaver eller trykt på en plade.

8.12 Skiltning skal placeres i tilknytning til indgang og indgangsparti til 
det enkelte erhverv.

8.13 Det er tilladt at opsætte:
 - Ét sammenhængende skilt på facade- og eller gavl pr. erhverv.
 Skiltet må maks. have en højde på 0,5 m og en bredde på maks. 

3,9 m. Skiltet skal holdes min. 0,3 m fra hushjørner. Ved fl ere 
erhverv i samme bygning skal der være min. 0,3 m mellem de 
enkelte erhvervsskilte.

Den klassiske jordfarveskala
Raadvad Centeret 1998
Farverne i jordfarveskalaen består af otte 
naturlige pigmenter, som kan gøres lysere med 
f.eks. hvidkalk. 
Farverne er bløde og afdæmpede og har mange 
kombinationsmuligheder. 
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 - Ét udhængsskilt pr. erhverv, med et areal der ikke må overstige  

0,5 m2. Udhængsskiltet må ikke have et større fremspring fra 
facade end 1 m. Erhverv, der har facade mod to veje, må gerne 
opsætte et skilt på hver facade.

 - Lysskilte, hvor lyskilden kommer fra bogstaverne eller symboler.
 - Lysskilte må ikke medføre blændingsgener for trafi kanter eller  

naboer
 - Foldbare eller oprullelige markiser uden skiltning.
 
 Det er ikke tilladt at opsætte og placere:
 - Skilte som er udformet som lyskasser
 - Skilte på tage, tagfl ader og master
 - Skilte på faste baldakiner
 - Vimpler eller fl ag på facader
 - Klapskilte på vejarealerne
 - Flagborge for et eller fl ere erhverv
 - Skilte som er refl ekterende
 
8.14 I delområde 1 må der opsættes 2 fritstående pyloner med en 

højde på 6 m og bredde på 1,5 m og i delområde 2 og 3 må der 
opsættes fl agstænger med reklamefl ag, inden for placeringerne 
som vist i princippet på kortbilag 2. Ved placering af pyloner og 
fl agstænger skal der tages hensyn til udsyn og trafi ksikkerhed.

8.15 Der må ikke opsættes antenner, herunder parabolantenner, som er 
synlige fra offentlig vej.

§ 9  Ubebyggede arealer
9.1 Terrænregulering på mere end +/- 1 meter i forhold til eksisterende 

terræn må ikke fi nde sted. Støjvolde kan dog være højere og skal 
beplantes.

9.2 Parkeringsarealer skal anlægges med belægningssten, armeret 
græs eller asfalt. Parkeringsarealer inden for delområde 1 brydes 
med beplantning som vist på kortbilag 3.

9.3 Ubebyggede arealer der ikke anvendes til parkering skal gives et åbent 
parklignende udtryk og tilsås med græs og beplantes med enkelte 
solitære træer samt klynger af buske og stedsegrøn bunddække, i 
princippet som vist på illustrationsplan jf. kortbilag 3.

9.4 Træer og buske skal overvejende være af løvfældende arter, som 
er naturligt hjemmehørende på egnen. Som store, blivende træer 
kan f.eks. anvendes eg, ask, fuglekirsebær og ahorn. Som mellem-
store træer kan f.eks. anvendes tjørn, røn, hassel og mirabel. Som 
små buske kan f.eks. anvendes slåen, hyld, roser, hyben, taks og 
fjeldribs.

9.5 Udendørs oplag i området skal afskærmes af sortmalet træbe-
klædt plankeværk eller lign.

9.6 Overgange mellem større befæstede arealer, færdselsarealer herun-
der parkeringsarealer til bygninger og grønne områder skal markeres 
med f.eks. belægningssten eller stålkant.
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9.7 Områdets spildevand og overfl adevand skal forsinkes eller tilbage-

holdes inden for lokalplanområdet i henhold til Greve Kommunes 
Spildevandsplan. 

 Regnvandet skal håndteres og nedsives lokalt ved enten at etab-
lere grøfter, regnbede, permeabel belægning, infi ltrationsplæner, 
rendefaskiner, faskiner eller lignende. De skal dimensioneres i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende spildevands-
plan. Den maksimale befæstelsesgrad må maksimalt være 70 
procent for hele lokalplanområdet.

§ 10  Støjbeskyttelse
10.1 Inden for lokalplanområdet skal der etableres afskærmningsfo-

ranstaltninger såsom støjvold, støjhegn, lydisolerende vinduer 
eller lign., der sikrer at alle aktiviteter i forbindelse med drift af 
virksomheder herunder butikker og selskabslokale indrettes og 
afskærmes således, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
for støj på 60 dB overholdes. 

10.2 Indlevering af varer samt borttransport af restprodukter fra virk-
somheder i delområde 1 skal foregå i afskærmede varegårde, hvor 
afskærmningen består af sortmalede trævægge. 

§ 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

11.1  Før ny bebyggelse og ny anvendelse tages i brug, skal vejtilkørsel 
og parkeringspladser samt ubebyggede arealer være anlagt efter 
bestemmelserne i § 5 og § 9.

11.2 Det skal dokumenteres, at miljøstyrelsens vejledende grænsevær-
dier for virksomhedsstøj på 60 dB overholdes. 

11.3 Landbrugspligten for ejendommen er ophævet.

§ 12 Retsvirkninger

12.1 Når lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, må ejendom-
me, der er omfattet af planen ifølge §18 i Lov om planlægning kun 
udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse 
med planens bestemmelser.

12.2 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. 

12.3 Byrådet kan i henhold til § 19 i Lov om planlægning meddele 
dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen 
ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser 
kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

12.4 I henhold til § 47 i Lov om planlægning kan der foretages ekspro 
priation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, 
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørel-
se af lokalplanen.
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§ 12a Midlertidige retsvirkninger
12.1a Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejen-

dommen, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, 
der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter 
lov om planlægning § 17 stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstyk-
ning, bebyggelse eller ændring af anvendelsen. Den eksisterende, 
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

12.2a Når fristen for fremsættelse af indsigelser er udløbet, kan der 
eventuelt efter lov om planlægning § 17 stk. 2 opnås tilladelse til 
udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med forslaget.

12.3a Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets 
offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er 
offentliggjort. Dog ikke længere end et år fra tidspunktet for offent-
liggørelse af forslaget.

§ 13 Vedtagelser
13.1 Teknik og Miljøudvalget vedtog den 5. januar 2017 at udsende 

forslag til lokalplan 14.48 i offentlig høring i perioden 3. februar til 
og med den 31. marts 2017.

 
 Pernille Beckmann   Claus Thykjær   
 Borgmester    Kommunaldirektør  
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Lokalplan
Signaturforklaring: Kortbilag 1

Matrikelkort



Stiadgang

Kortbilag 2

Anvendelsesplan

DELOMRÅDE 2 

DELOMRÅDE 1
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Kortbilag 3
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Bilag 4

Miljøscreening

Screeningsskema til planer og programmer Greve Kommune

Beskrivelse af projekt: Ændrede anvendelsesmuligheder for ejendommen Greve Centervej 88-90

Dato: 29. nov. 2016 Sagsbehandler:
Johanne Fabricius

KMD-sag nr.: 253-2016- 4865

Miljøindvirkning

Ingen 
betydning
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grad

I væ
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lig grad

B
ør un-

dersøges

Bemærkninger

Befolkning
Sundhed og velfærd
Svage grupper
Tilgængelighed x
Sikkerhed og tryghed x
Natur
Biologisk mangfoldighed x
Fauna x
Flora x
Indhold af biotoper x
Fredning og beskyttelse x
Ny natur
Forurening
Støj x Virksomhedsstøj kan forekomme, men lokalplanen 

sikrer at der etableres støjforanstaltninger der sikrer 
at miljøstyrelsens grænseværdier for virksomhedstøj 
overholdes.

Lys/skygge x
Luft x
Jordbund x
Grundvand x
Overfladevand x
Spildevand x
Ressourcer
Energiforbrug x
Vandforbrug x
Andet forbrug x
Affald, genanvendeligt x
Affald, ikke genanvendeligt x
Livscyklus
Trafik
Sikkerhed/tryghed x Der sikres vejadgang fra to steder med henblik på 

hensigtsmæssig trafikafvikling for både handlende 
og i forhold til vareindlevering.

Trafikmønstre x
Støj og vibrationer x
By & Landskab
Grønne områder x
Landskab x
Arkitektur x
Kulturhistoriske værdier x
Interessenter
Borgere x Borgerne i lokalområdet vil få en adgang til 

detailhandel tæt på deres bolig, der vil supplere de 
eksisterende indkøbsmuligheder

Erhverv x
Andre myndigheder
Foreninger x

Vurderes det på baggrund af screeningen, at planen/projektet eller dele deraf skal Miljøvurderes?

Miljøvurdering? ja Nej Udført af:Johanne Fabricius
x
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