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Retlig lovliggørelse af ændret forløb for Grevebækken på engen i
Greve Landsby
Afgørelse
Greve Kommune giver tilladelse efter vandløbslovens1 § 17, jævnfør kapitel
5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering2, til ændring af
den godkendte regulering af Grevebækken3 på følgende vilkår:
1. Grevebækkens forløb på engen foran kirken (fra ca. st. 3472 m til
ca. st. 3650 m) på ejendommen matr.nr. 73 Greve By, Greve ændres til ”som udført”.
2. På strækningen fra st. 3370 m til st. 3565 m på ejendommen
matr.nr. 73, 74b, 74c og 98a Greve By, Greve skal der etableres
grusbanker i overensstemmelse med godkendt reguleringsprojekt
”Grevebækken – Detailprojekt, 19. februar 2010”.
3. Ved busskuret (omkring st. ca. 3530 m) skal der udlægges store
sten, der er egnet som trædesten, præcist på det sted, hvor der nu
ligger fliser i vandløbet. Placering kan ses på billede 1 i bilaget.
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Denne afgørelse omhandler kun forhold som er ændret i forhold til det allerede godkendte reguleringsprojekt. Grevebækkens forløb på engen foran
kirken er allerede blevet ændret. Således er denne afgørelse en retlig lovliggørelse af det pågældende forhold.
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Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013 om vandløb
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Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. med senere
ændringer

3

”Grevebækken – Detailprojekt, 19. februar 2010”, godkendt 8. april 2010 af Teknik- og Miljøudvalget i Greve Kommune, kan
ses på greve.dk/vandløb

Begrundelse
Teknik- og Miljøudvalget har den 8. april 2010 godkendt vandløbsprojektet ”Grevebækken – detailprojekt, 19. februar 2010” i Greve Landsby. Projektet er en del af klimatilpasning af Greve Landsby, og indeholder en omlægning af Grevebækken på to strækninger igennem landsbyen med henblik på at
forbedre afstrømningen og de fysiske forhold i vandløbet.
Under anlægsarbejdet i efteråret 2012 væltede et af de store træer, ca. 30 meter ovenfor Degnestræde.
Af hensyn til bevarelse af de resterende store og gamle træer blev slyngninger flyttet lidt længere ud
på engen end de 7-10 meter fra det gamle forløb, som tilladt i reguleringsprojektet. Forskellen er skitseret på figur 1.

Figur 1: Forskel mellem det omtrentlige endelige forløb (sort linje) og det godkendte forløb (blå linje) er vist på det oprindelige
kort til reguleringsprojekt.

Af hensyn til sikkerheden på den nærliggende vej og sti blev to store træer fældet tæt på slyngningen
af vandløbet.
Rådgiver for Greve Solrød Forsyning (Niras) har oplyst, at der ikke er ændret på vandløbets dimensioner i forhold til bundbredde eller bundkote i forhold til reguleringsprojektet.
På baggrund heraf vurderer Greve Kommune, at det ændrede forløb af Grevebækken ikke vil få væsentlige afstrømningsmæssige konsekvenser i forhold til reguleringsprojektet.
Niras har oplyst, at der ikke er etableret grusbanker i vandløbet på strækningen fra st. 3370 m til st.
3565 m. Begrundelsen herfor er, at der ikke kan ske optræk af havørred.
Greve Kommune vurderer, at det udeladte grus i stenbunden medfører en forringelse af de fysiske
forhold samt giver færre levesteder for smådyr og planter i forhold til reguleringsprojektet, hvilket var
en begrundelse for dispensationen fra Naturbeskyttelseslovens § 3.
På den baggrund stiller Greve Kommune krav om, at der skal etableres grusbanker på strækningen i
overensstemmelse med reguleringsprojektet.
Som nævnt ovenfor er Grevebækken på den pågældende strækning beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Greve Kommune vurderer, at det ændrede forløb kan lovliggøres uden en ny dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, såfremt grusbanker etableres på den manglende strækning,
hvorefter dispensation af 8. april 2010 er fuld dækkende. Dispensationen er vedlagt som bilag.
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Der er ingen ændringer i forhold til økonomi eller de berørte ejendomme i forhold til reguleringsprojektet.
Anlægsarbejdet blev udført i perioden fra september 2012 til juni 2013.
Borgerne i Greve Landsby har været inddraget undervejs i anlægsperioden. Der har været afholdt flere møder med lokale beboerrepræsentanter fra Greve Landsbylaug, og med baggrund heri er det endelige forløb fastlagt på den nederste del af strækningen på engen foran kirken.
Greve Kommune vurderer, at de i tilladelsen stillede vilkår sikrer, at det ændrede forløb for Grevebækken ikke vil være til hinder for, at miljømålsætningen for Grevebækken kan opfyldes.
Klagevejledning
Afgørelsen kan i henhold til vandløbslovens § 84 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:
den afgørelsen er rettet til
enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
Danmarks naturfrednings forening og Danmarks sportsfiskerforbund
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Greve Kommune, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve, teknik@greve.dk. Klagen skal i henhold til vandløbslovens § 81 være os i
hænde 4 uger efter offentliggørelse, det vil sige senest XXXX 2014. Vi videresender eventuel klage til
Natur- og Miljøklagenævnet.
En klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet beslutter andet. Det er en
betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til
klagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på www.nmkn.dk.
Denne afgørelse kan indbringes for en domstol indtil 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort,
det vil sige senest XX 2014. Hvis afgørelsen bliver påklaget, er fristen 6 måneder fra endelig afgørelse
fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Med venlig hilsen

Tina Hvidsten
Cand. scient

Forslaget sendes til:
Niras: hpe@niras.dk
Greve Landsbylaug: oldermand@grevelandsby.dk
Greve Kommune: vejoglandskab@greve.dk
Naturstyrelsen: nst@nst.dk
Køge Museum: koegemuseum@koegemuseum.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk, Carsten@faxek.com
Danmarks Sportsfiskerforbund: knud.lis@mail.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Side 3 af 3

