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KLAGE, Greve Lokalplan 14.50, Boliger på Greve Bygade 52
Greve Landsbylaug, som repræsenterer de 702 borgere i Greve Landsby, er rigtig glade for at
brugsforeningens bygning på adressen snart bliver fjernet.
Og vi ser frem til at der kommer bolig på landsbyens centrale, og mest attraktive adresse.
Greve Landsbylaug står derimod uforstående overfor den måde kommunen agter at gøre dette.
Den 12. aug. 1980 vedtages den bevarende lokalplan 14.02 for Greve Landsby endeligt. Planen har til
hensigt at sikre bevarelsen af Greve Landsbys karakteristiske træk, såsom lav bebyggelse,
grundstørrelse, vej- og stiforhold, materialevalg mm. samt at sikre at fremtidig ny bebyggelse blev
indpasset under hensyntagen til dette særlige landsbymiljø.
Takket være den bevarende lokalplan har man i dag et unikt kulturmiljø i landsbyen med solitære 1etages bygninger, mange daterende tilbage til 1700-tallet og senere tilkomne bygninger, der
harmonisk har indordnet sig i landsbyens middelalderlige grundstruktur og i et traditionelt formsprog
og materialevalg. .
Det kan derfor undre, at Greve Byråd udarbejder en ny lokalplan, der strider mod den eksisterende
lokalplans hensigt – og det på en grund, der ligger centralt indenfor det bevarende lokalplansområde.
Grunden ligger i område A, defineret i lokalplanen som “Ældre bydel med særlige
bebyggelsesregulerende bestemmelser (by-kernen)”
Greve Landsbylaug skal hermed klage over vedtagelsen af lokalplan 14.50, og henstille til at en ny
bebyggelse på Greve Bygade 52 i højere grad skal respektere den eksisterende lokalplan 14.02 og
underordne sig bestemmelserne i denne.
Specifikt klages der over følgende kritisable dispensationer og forhold:
1.
Side 8: ”Lokalplanen giver mulighed for en ny tæt-lav bebyggelse i højest 2 etager…”
Den nuværende lokalplan tillader max 1 etage. Dette forhold gør sig gældende i hele landsbyen i dag
og skaber en harmonisk homogenitet. Andre steder i byen er nybyggeri opført inden for disse
bestemmelser med et vellykket resultat og samme bør gøre sig gældende på Greve Bygade 52.
Bevarende lokalplan 14.02 $6 stk. 2:
“Bebyggelsen må kun opføres med én etage eller én etage med udnyttet tagetage,…”
Bevarende lokalplan 14.02 $1 stk. 1:
“Lokalplanen har til formål: at bevare landsbyens specielle karakter med hensyn til den lave
bebyggelse,…”
Det bør kræve ekstraordinære omstændigheder at give dispensation for selve lokalplanens
formålsparagraf.

2.
Side 8: ”Lokalplanområdet er på 1.091 m², som giver mulighed for et samlet etageareal på max. 436
m², svarende til en bebyggelsesprocent på 40 for området.”
Den nuværende lokalplan tillader max 25 i bebyggelsesprocent.
Det bør kræve ekstraordinære omstændigheder at give dispensation til en stigning fra 25% til 40 %
3.
Side 11: ”Området fremstår i dag bebygget, og indeholder ingen synlige kulturværdier. Generelt giver
lokalplanen mulighed for, at området kan udbygges med en mere moderne og tidssvarende
"arkitektur", hvor der lægges op til en større variation, fx med hensyn til større materialerigdom, en
større farvepalet, flere vindues- og døråbninger til det fri, bedre lækroge mv”.
Dette strider i den grad imod den eksisterende bevarende lokalplan og lægger op til et moderne
rækkehus på landsbyens mest synlige og centrale grund.
Det er korrekt, at den nuværende bygning i sig selv ikke indeholder synlige kulturværdier, men
området er det mest centrale i Greve Landsby, og går tilbage til vikingetiden og byggeriet ligger
centralt i et bevaringsværdigt kulturmiljø og i direkte tilknytning til synlige kulturværdier, hvilket bør
respekteres i lokalplanen.
Grunden er i øvrigt nabo til den gamle brugsbygning, som er markeret som særlig bevaringsværdig.
Bevarende lokalplan 14.02 $9 stk. 1:
“For bebyggelse, der på kortbilaget er indtegnet med kraftig kontur gælder, at ejerne skal indhente
byrådets tilladelse inden bygningerne nedrives, ombygges eller deres ydre fremtræden på anden
måde ændres, f.eks. ved ændring af vinduestype, tagmateriale eller facadefarve.”
4.
Side 21: “Den enkelte grund til tæt-lav bebyggelse må ikke udstykkes mindre end 200 m2.”
Dette strider i høj grad med lokalplanens intention om at bevare et landsbypræg, specielt i område A.
Bevarende lokalplan 14.02 $4 stk. 1:
“Inden for område A og B må ingen grund udstykkes med en mindre størrelse end 9oo m2 (excl.
“koteletben”), og hver grund skal kunne indeholde et kvadrat på 2o x 2o m.”
Det bør kræve ekstraordinære omstændigheder at ændre udstykningsstørrelse fra 900 til 200 m2
5.
Side 23: ”Tæt-lav bebyggelse må højest opføres i 2 etager/ 1½ etage mod nord (Grevetoften 3).”
Den nuværende lokalplan tillader max 1 etage. Dette forhold gør sig gældende i hele landsbyen i dag
og skaber en harmonisk homogenitet. Andre steder i byen er nybyggeri opført inden for disse
bestemmelser med et vellykket resultat og samme bør gøre sig gældende på Greve Bygade 52.
Bevarende lokalplan 14.02 $6 stk. 2:
“Bebyggelsen må kun opføres med én etage eller én etage med udnyttet tagetage,…”
Bevarende lokalplan 14.02 $1 stk. 1:

“Lokalplanen har til formål: at bevare landsbyens specielle karakter med hensyn til den lave
bebyggelse,…”
Det bør kræve ekstraordinære omstændigheder at give dispensation for selve lokalplanens
formålsparagraf.
6.
Side 24: ”Der kun må være en kvist pr. rækkehus mod matrikel 62 e/ nord, med en max. bredde på 2,0
m. • Evt. ovenlys skal tilpasses den samlede tagflade.”
Den nuværende lokalplan tillader ikke slet ikke tagvinduer, og kviste kun med særlig tilladelse. Det
reviderede forslag indeholder mange kviste og en stor mængde dominerende Veluxvinduer, hvilket i
antal og omfang strider mod den bevarende lokalplan og vil svække kvaliteten af området.
Bevarende lokalplan 14.02 $6 stk. 6:
“Der må ikke uden byrådets særlige tilladelse anbringes kviste, og der må ikke indrettes altaner og
dominerende tagvinduer.”
7.
Side 24: “Der kun må være en frontispice pr. rækkehus mod Greve Bygade, med en max. bredde på
3,35 m.”
Den nuværende lokalplan tillader ikke frontispice, da en sådan er et facadeelement og ikke en
tilbygning.
Bevarende lokalplan 14.02 $6 stk. 5:
“Facadehøjden skal ligge i intervallet 2,0 m til 3,0 m målt fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor
ydervæg og tagflade mødes.”
8.
Side 26: ”Tage skal fremstå ensfarvede og må kun udføres med: Uglaserede, matte, halvmatte eller
halvblanke tagsten i tegl, med en max. refleksionsværdi på 30 målt efter ISO 2813.”
Ordet ”halvblanke” bør ikke indgå, da halvblanke sten pr. definition har en højere refleksionsværdi
end 30 (jf. note Lokalplan 14.50 side 26) og dermed er blanke.
Bevarende lokalplan 14.02 $7 stk. 3:
“Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.”
9.
Side 26: ”På "hovedbygning" kan det tillades, at opsætte altan og balkoner med en dybde på max. 1,8
m.”
Ifølge den bevarende lokalplan er det ikke tilladt med altaner og balkoner. Dette bør respekteres af
hensyn til helhedsindtrykket i landsbyen. Selvom altaner og balkoner ikke fremgår af det
præsenterede forslag, bør der ikke åbnes op for at disse kan tilføjes senere. Hvorfor give tilladelse til
noget der ikke er søgt om.
Bevarende lokalplan 14.02 $6 stk. 6:

“Der må ikke uden byrådets særlige tilladelse anbringes kviste, og der må ikke indrettes altaner og
dominerende tagvinduer.”
10.
Side 26: ”Tage på mindre bygninger skal udføres med: Tegl/ betontegl. Tagfolie, tagpap/ energitag.
Zink/ aluminium/ aluzink. "Grønt tag". Glas. Plastplader”.
Byggeriet bør indordne sig den eksisterende lokalplan, hvor “energitag. Zink/ aluminium/ aluzink.
"Grønt tag". Glas. Plastplader” i den grad vil fremstå som fremmedelementer, der vil svække
helhedsindtrykket i landsbyen.
Bevarende lokalplan 14.02 $7 stk. 2:
“Sadeltage skal dækkes med rødt eller brunt tegl, strå, mørke tagplader eller lignende materialer.”
11.
Bilag 4 - Antal boliger
Det fremgår af den eksisterende lokalplan at hver ejendom kun må indrettes til én familie.
Bevarende lokalplan 14.02 $3 stk. 2:
“På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig for én familie."
Det bør kræve ekstraordinære omstændigheder at ændre fra én til fire familier på den samme
ejendom.
12.
Bilag 4 - Bygningsbrede
Det fremgår af bilag 4 at bygværket bliver 9,11 meter bredt. Dette er imod både den bevarende og
den reviderede lokalplan.
Bevarende lokalplan 14.02 $6 stk. 4:
“Bebyggelsen skal opføres som længehuse, hvis dybde ikke overstiger 7,2o m…"
13.
Endeligt klages der over, at den reviderede lokalplan ikke sendes i fornyet §24 høring.

Greve Landsbylaug appellerer til, at Greve Byråd respekterer den bevarende lokalplan 14.02 for
Greve Landsby, og henstiller til at en ny bebyggelse på Greve Bygade 52 underordner sig denne af
hensyn til bevaring af et ganske særligt kulturmiljø i Greve Kommune.
Med venlig hilsen
Greve Landsbylaug

Oldermand
oldermand@grevelandsby.dk

