
BestiHings-
tormular

C

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kva~er)

eller (i. de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

a~. nr., ejerlav, sogn.
Gade og hus nr.:

øre Akt: Skab     nr.
(udfyld~ af dommerkontoret)

Anmelder: ~ ~,

L~6To ~ Stran~

Jensen & Kjeldsk~v A/S, København

88304598 18_C_151
A00230689A



¯ .                                 I.

29. nov. 1971

J~rgen Bach H. Aarslev-Nielsen
borgmester    kommunaldirekt~r



o~m~ ~ P. Helmuth Nielsen

Gurli Nielsen

~~| K. M. Knap

~~~= kontorfuuk~.

~:~ Vestervang ll, Greve Strand

N~z~L. Chr. P. Levin

~X Brydeholm 2, Greve Str~and

Afd. B.
den    2 9 DE C 1971
Ly~t. Bd.Æ -/~-/

Akt nr. ~-~~/
Civiidommeren i Roskilde
Herredsret.

ladført idagbogen

Genpartens rigtighed
bekreeftes

27_ JAN 1972
Civildommeren i

Roskilde Herredsret.



Bestillings-
formular

C

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

pc o af 27 Gre-Stempel: kr.

ve by og sog~
eller (i de sønderjydske lands-
dele~ bd. og bl. i tingbogen,                                       ...
art. nr., ejerlav, sogn.

30. NOV. 1973*~ 30 9~ 6
Gade og hus nr.:

Akt: Skab    . nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers I
Kreditors ~ bopæl:

6 .~~n b1~eA ved. over ~S, 22h, ~2 U.

T.

Jensen & Kjeldskov A/S, København





E. Ri Mor~~ns~~
Eta Christensen
E~i Jensen



’ 2670 Greve Strand

~t~~~l~ c an d. å u r.

.~!~’, Bryde~o’im, 2, 267o Greve Strand

Afd~ B,

~@~~I~ k~Ø. ~m 17.5.1973

J~rgen Ba~~
borgmester

0le Svendsen
.... sekt. chef

.... ~’.~

Forevist:     ".
Forannævnte parcel er ikke særskilt matrikuleret

og ej heller særskilt vurderet.
Matr. nr.               by

_Gre_vø Kommune, den ~~(-~~

lzzdført i ,dagbogoa

Betinget skøde på. parcel ~, 4 q’~

(~ % o,~ ’0~y~t som byrde

Gonpartens rigtighed
bekræfte«

- 4 JA
Civildoh:mcren i

til

O



Bestillings-
formular

Y-1 fløj

2000

~;reve b~t 09 ,segn

,.7. zz~.
Jensen & Kjeldskov A/5

Akt: Skab nr.
(udfyldes =t dommerkøntoret)

18001708578 18__(3__151
i A00230689A 88304598



C

Mtr. nr., ejerlav, sogn:27 b Greve by Stempel:
(i København kvarter) og s ogn

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn. "7. ~ ,~ J 19 7 ~ ~ ~ 1= O

kr. øre

Gade og hus nr.:

Akt: Skab     nr.
(udfyldes af dommerkontoret) "

Købers
Kreditors

Anmelder :G r e Ve " k o mmun e

R ådhu s et
267o Greve Strand

M,~h,~t, de se.~v~tUt%eF ~e~’ en~eIt~ måtte p-å~v~te den udstykkede paF-.
øe~~, .hen~v~~se~ tit �en af ~emå~~s.pek~~ren u~~rbejdede se~v~tuterklø-

K~berne e~ .~åort bekendt med o~ respekte~e~,: ~~t forn’ævnte u�stFkn~ng
e~~ foreløbig.

G~eve, @en å.~.      ZeTa

For. sælgerne: ~.~. ~ortensen, ~v~ Jensen, ~ta ~~r~~tensen

N,&vn: K. M. Knap

St~’ll~mE: kontorass.

Jytte Jensen

Sæ~llin~: kontorass .

Vestervang ii
2670 Greve Strand

Hedager 34
267o Greve Strand

Ifølge landbrugsministeriots approbation af ~1 / ~ 19~3rt~

er .q~:atr. nr.: r~~ ~ by:

sog,-~: ~~ skyldsat for areal ~/7~ m~,

heraf vej o m=.

.Arealet er vurderet sammen med landbrugsejendommen
m ~r. nr.                                   ~ ,,,~ ...............

~ Arealet er ikke i matriklen noteret som en del
af en samlet fast ejendom..

Greve Kommune, den Å~

Jensen & Kjeldskov A/S, København





Bestillings-
tormular

D

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. o~t bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade o9 hus nr.:

Matr.nr. 27 b Stempel:
Greve by og sogn

kr. Akt: Skab     nr.
(udfyldes at dommerkontoret)

Købers ~
Kreditors bopæl:

Anmelder: Greve kommune
Rådhuset
2670 Greve Strand

Påtegning på betinget skede mellem Eno i~1ortensen, fr. Evi
Jensen, fr. Eta Christensen og Greve kommune, lyst d.5o/9-
1975.

Ifølge landbrugsministeriets approbation af
er matr. nr.: 2"Å- ~ b.y:

sogn: ~cu.z~ skyl/sat for areal 3S}’~~ m~,

heraf vej o m~.

Arealet er vurderet sammen med lar.dbrugsejendommen
matr. nr.                          ~ ,,,~ ...............

~. Arealet er ikke i matriklen noteret som en del
af en samlet fast ejendom. &~’~ °5

Greve Kommune, den’~ ’x

Afd. B. Indført i dagboge~
~ 3_0 JUL 1974
L~.

Civiidornmeren i Roskilde
Herredsret.

Jensen & Kjeldskov A/S, København

~enpa~’«ons rigtighed
bekræftes

Civildommeren i
�oskilde Herredsret.



BestUiings-
|ormular

Mtr. nr., ejerlav, sogn:22 b.= (]~ev~ Stempel:’2,3~]O,,kr. ~;~« øre " Akt: Skab nr.
(i København kva~er) ~ ~ Ø0~

(ud~ldes ~l do .... kontoret)

eller (i de sønderjydske lands- Købers ~ bop~~~å 9~
dele) bd. og bh i tingbogen, " .... ~ " ~ " " " :’/: ~~ ;~Å.’ ....~- .; ~:: . - Kreditors Ja~. nr., ejerlav, sogm " " ~« " .... .......» "

Gade og hus nr.: Anmelder:

C Jensen & Kieldskov A/S, København



t~,en



28’.9.1972 -

Arne J~Zrgensen,

Per J~rgensen» Reidar J~rgensen



.Mortensen

Vestervang Ii
267o .Greve -St rand

B~~~~:Strandmarken 14» 269o

�Pe~e, ås. ~29. sept. 1972

Karlslunde

k~erue:
J~rgen Bach
borgmester

Forannaevnte ejendom er under løbe nr. I!,5~; / pr. 1/oo 19

vurderet til eiendomsva~rdi ............................................’ kr.-2

heraf grundvaerdi’ . ......................: .................... ..............
Ejendommen udgør en landbrugseje.nd_òm. Matr. nr. ÆÆ

er i matriklen noteret som

Greve kommune, den

H. Aarslev-Nielsen
kommunaldirekt~r

Afd. B.
den
¯ Lyst;. Bd.
Akt nr.

Iødført i dagbogea

~ ~ N OV 1972

CiVildommeren ~.i.. Roskilde
Horredsret.

C ,.)r

Genpa .rtenn rigt)ghe~

15 J ÅR 1973
Civiidommeren

Roskilde Herredsre~

~~mn~å~ndø ~t~anmædining annull«e~
~~;i~~,m~P~:~n i R0~141dø HårrMt.d, den ig’//~ - / "~ 5’ ,9



Bestillings-
formular

Mtr.. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade oghus nr.:

~e ~b~ "~¢ e ~~l~Stempel~.oØO~!~~

18, ÅPR. 1973*60

øre Akt: Skab     nr. "
(udfyldes at dommerkontoret) .

Købers I         .
gredi~ors ~ b.opæl: ~

830 "

på e«.

Overd~aKøZøen omfe~ter den
tt~i~~n~ tf ~~4 meA 4e på

~£søe8 ø~n-, mu~- OK .n~lef«8~ %~lb-~~r her~4er alt
hele den ele~rilke ~ns~~lat~on ø~t rør og Iea-

C Jensen & Kjeldskov Å/$, København



E~~berne ~il~r~~er e~en~ionnen s~edes eoln e£~ e~ oK~ tore-
~n4eø 08 Sen 4ene~ ~em beken~~«

K~børne er ~o~ bekend~ me~ oC respek~erer~ «~ ~er på
e~en~ionnene er ~£n~IFs~ i’~l~en~te

Øveren8ko~ø~ med KØbenhavns vandfe~¥-
ning ~ng~ende en borinK på visse betin-
Geleer.

3. 20.8.I9ST:    ~3~mae.

kun m8~~.nr. 20 b.

K~e~ne h~ t~Xtr~t~, eJen~n den

~ose-8k~ ~e bo~~tt~t ~!1 at~ oppobm b~~.tn~~e8

med .hens~
s~~i~e:~ he~un4e~ bran4~ontinsen~. RefUsions-



kZ’,

341

pe~~e~ne e~~e~b

Z8ea ~~bes ~=

" bSd«eec,

e~~ es1 e12er bo~fo~pas~e Aet ~o~ eb år ad ~~nKen pA kOn~uaens

~~[~ea t£1fu, la, e~. se~~e~ea Lna~.~I 1. åuA~ ~918,.’ "



Gre~e, ~en 22.9. I~T2

8e~ 8�~e~’: Henry JØrgensen

Erik Terp

S~~i~Im~: landsretssagfØrer

18, 4600 KØge

G~e~ve k~lil~mme., den 27. sept.

JØrgen Bach
borgmester

1972

H. Aarslev-Nielsen
kommunaldirektØr

.j
]~[atr. nr. �O ~ ~o ~,           ,
Y~r~n~.v=te ej~dom er under løbe

?:term um~dværdi .........................................................
Ej~&[[r_-n~en udgør m hndbmgsejendom Matr nr

er i markien noteret som    q~bru~

Greve ko~une, de~~



Afd. B., |adført idagbogea
dea    1 8 APR 1973
Lyst. Bd. ~

Akt nr. �-I~/~;
Civiidommeren i Roskilde
Herredsret.

18 J U N lg73
Civildommemn |

k~~’ki=Ide Herredsrøt,



Bestillings-
formuler

~’- 2 fløj

Akt: Skab    nr.
(-dllldå, st dommø~ntor~)

32-

~o~
~~. ~~» ~~om»~~~«

80

~~ Matr. nr. 2e-b,

~ Greve by og sogn, ¯

~ Tune herred »

"~.
Res~lde a~t.

~oalet ifølge matriklen: 40763 m
Ved skelfor~udring mellem
matr. nr. 2o-b og matr. nr.
53-c~ samnesteds fragår der 2
~atr. nr. 2e-b: 291 m

~o~~7~ ~~
Til 6 m brev privat fmllesvej
som endnu i]~e er noteret i
matriklen afgiver matr. nr.
2o-b i henholdt til ekspro ...........

Restareal. ca: 396~ ~

S00170858S 18_C_151
A00230689A 88304598

Jensen & Kjeldskov Å/~

~-:ål forhold 1:20oo



Bestillings-
formulår

D

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 20 b, 20 e og Stempel:
(i København kvarter) 92 aå Grave by

eller (i de sønderjydske lands- 0 g .~ 0 gn
dele) bd. og bl. i tingbogen,. .....¯

art. nr., ejerlav, sogn~

kr.

Gade og hus nr.:

Akt: Skab     nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers
.Kreditors bopæl:

Anmelder:
Greve ~ommune

.Holmeagerveå 2
267o Greve Strand

~~~’ @~-~lt~~tk~’~ Henry JØrgensen

Esther JØrgensen

Erik Terp

~~~~1~~~~~: landsretssagfØrer

~~:~,~ Båerggade 18, ~6oo KØge

Jensen & Kieldskov A/S, København



F�annævnte ejmdcm er unde~ løbe ~. o~q~~- ~ ~r. 1/ ~ 19~
~deret til ejendomsv~rdi ..................................... ...........
heraf ~ndværdi .........................................................kr. ~~.~

er i ~~~lm not�et ~om     låaabrug

Greve ko~une, den ~q/q _q~

Afd. B. ladført I dagbogen
den    - 6 rvlÆJ 1974
Lyst. Bd, ___~/
Akt nr.

Civildommemn i Ros~lde
Herredsret.

Genpartens rigtighed
hekrmftes

1 4 [~~AJ 1374
Civit,:3ommeren i

...__~p/’)~,/ Roskilde HerredsreL

OSt.



Bestillings-
tormular

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade åg hus nr. :

5 ~ og 6 ~__~.~, Stempel:_OZT/kr. 7=O2
Greve by og sogn.

øre
(udfyldes ~f dommerkontoret)

Kebers ~             .
~~~~~r~ s bopæ.I: Jerismose-

ve3, Greve Stranc

Anmelder:

Ole Fentz,
landsretssagfØrer,
Vimmelskaftet 47, K.

ENDELIGT S KØ-DE

Undertegnede GÅRDEJERE MARINUS THORUP .og FRU GERDA THORUP,

Bækgaard, Greve pr. Greve Strand, sælger, skøder og endeligt over-

drager herved til GREVE-KILDEBR~NDE KOMMUNE, Jerismosevej, Greve

Strand, den os ifølge sk~de, lyst 2/12 1950, tilhørende ejendom,

matr.nrr. 5 _a og 5 am, Greve by og sogn, beliggen.de Greve pr. Greve

Strand, af areal ifølge tingbogen 261.661 m2, heraf vej 13.465 m2,

på følgende

VI LKÅR :

Ejendommen overdrages,, således som den er og forefindes og

som beset af køberne, med de på grunden .værende bygninger med disses

grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, herunder kakkelovne, alle

slags ledninger, forsåvidt de tilhører sælgerne, hegn, træer, busk-

vækster, andre plantninger og med alt ejendommens Øvrige rette til-

liggende o~ tilhørende o~ iCvrigt med de samme rettigheders, byrder

og forpligtelser, hvormed ejendommen har tilhørt sælgerne og tid-

ligere ejere, hvorved bemærkes,

at der den 30/1 1934 er lyst deklaration med NESA angående tilladelse
til anbringelse af master m.v. til brug ved fremførelse af elek-
tri cit~ t,

a__t der den 18/8 1950 er lyst" overenskomst med KØbenhavns vandfor-
syning angående en bgri~ng på visse betingelser,

C Jensen & Kleldskov A/S, København



at der den 15/11 1950 er lyst deklaration angående fastsættelse
af byggelinie i henhold til lov nr. 275 af 28.november 1928,

a__t der den 23/11 1954 er lyst deklaration med NESA angående
tilladelse til anbringelse af master m~v. til brug ved frem-
førelse af elektricitet, uden præjudice for pantegæld,

a__t der den 3016 1962 er.lyst ekspropriationsbeslutning i anled-
ning af KØbenhavns kommunes anlæg og vedligeholdelse m.v.
af et ledningsanlæg samt om færdselsret og brønde m.m. med
prioritet forud for pantegæld,

a__t der den 20/6 1962 er lyst byudviklingsplan for KØbenhavns-
egnen (mellemzone) og

a__t der den.5/l 1967 er lyst beslutning om ekspropriation i hen-
hold til lov nr. 95 af 29/3 1957 § 31.

Det bemærkes, at ejendommen er noteret som en samlet

la~ndb rugse j endom.

Alle udgifter ved ejendommens byggemodning, her~under

bidrag til kloakanlæg og rensningsanlæg, betales af køberne

udenfor købesummen. Alle fremtidige bidrag e6 ligeledes sælgerne

uve dk ommen de.

Ejendommen er overtaget af køberne den l.januar 1968, fra

hvilken dato ejendommen henligger for kØbe6nes regning Og

risiko i enhver henseende med ret for køberne til i ildsvådetil-

fælde at oppebære bygningernes assurancesum, hvorved bemærkes,

at ejendommen ifølge police nr. 71 med Landbygningernes Brand-

forsikring er fuld- og nyværdiforsikret.

Alle af ejendommen gående indtægter og udgifter for tiden

indtil overtagelsesdagen henholdsvis tilkommer eller udredes

af sælgerne, medens alle indtægter og alle udgifter fra over-

tagelsesdagen henholdsvis tilkommer eller udredes af køberne.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig

refusionsopgØrelse, hvis saldo berigtiges kontant på anfordring.

KØbesummen er fastsat til kr. 2.027.164,13 - skriver



0

tomillioner totisyvtusinde ethundredesekstifire kroner 13 Øre -

der berigtiges således:

A. KØberne overtager eller indfrier priori-
tetsgæld til følgende:

I. Creditkassen for Landejendomme i
Østifternes 4.serie, 2.afd., stort til
rest pr. 11/o12 1967
til 4~ pct. arlig rente og med statut-
mæssige forpligtelser i forhold til
lånets oprindelige hovedstol 12~000
kr.

kr. 11.798,39

.Andelen i reserve- og administrations-
fonden tilfalder køberne uden særskilt
vederlag.

Bondestandens Sparekasse, stort til
rest pr. 11/12 1967
til variabel rente, p.t. 7,3 pct. årlig
og med oprindelig hovedstol 35.000 kr.

3. KØbenhavns Universitet, stort til
rest pr. 11/12 1967
til variabel rente, p.t. 8 pct. årlig.

4. Bondestandens Sparekasse, stort til
rest pr. 11/12 1967
til variabel rente, p.t. 8 pct. årlig
og med oprindelig hovedstol 35.000 kr.

Det fremgår ikke af tingbogen, at de under
A l, 2 og 4 nævnte lån er nedbragt som
anfCrt.

B. Kontant betales
når nærværende skøde er tinglyst uden
præj udicerende retsanmærkninger.

C. For restkØbesummen
udsteder køberne til sælgerne samtidig
med underskriften af nærv ærende skøde
rente- og afdragsfrit pantebrev på nær-
mere aftalte vilkår.

24.700,03

6.600,00

24.500,00

304.959,00

" 1.654.606,71

KCbesum ialt kr. 2.027.164,13

Sælgerne har ret til vederlagsfrit at bebo og drive ejendommen.

Kommunen kan opsige denne ret med et halvt års varsel til enhver

l.april eller l.oktober, men i så fald forfalder sælgerpantebrevet

til betaling samtidig med brugsforholdets ophør. Sælgernes fraflytning

fra. ejendommenskal dog senest ske den l.januar 1975. Sælgerne har



ret til at fremleje ejendommen til en af kommunen godkendt lejer,

dog har kommunen forlejeret til ejendommens bygninger.

Sålænge sælgerne har brugsretten til ejendommen, på-

hviler al vedligeholdelse af denne sælgerne, der skal holde byg=

ningerne i god og velvedligeholdt .stand. Ejendommen skal drives

således, at landbrugsforpligtelsen overholdes, og al dræning

skal vedligeholdes ~af sælgerne.

I tilfælåde af brand er kommunen ikke forpligtet til ~enop-

førelse af ejendommens bygninger, men kommunen skal da i perioden

indtil l.januar 1975 skaffe sælgerne anden, passende bolig.

Det ejendommen ved ekspropriation i forbindelse med Vest-

motorvejens anlæg tillagte erstatningsbel~b tilkommer sælgerne.

Sælgerne erklærer på tro og love, at der på ejendommen

hverken findes skov eller fredskovspligtigt areal¯

7.

Sælgerne har oplyst, at der er konstateret flyvehavre .på

ej endommen.

Jagtretten tilkommer sælgerne, sålænge de driver ejendommen.O

9.

Alle med denne handel forbundne omkostninger, herunder

salær til landsretssagf~rer Ole Fentz, Vimmelskaftet 47, KØben-

havn K, der.berigtiger handelen, udredes af k~berne. Mægler

har ikke medvirket¯ Sælgernes eventuelle udgifter til egen

advokat eller anden bistand for sig er~k~berne uvedkommende..

Sælgerne afhol~der se!v udgifterne _ved ejendommens frigørelse

for den pantegæld, der ikke overtages af køberne.



Bestillings-
Iormul~r

W

Akt: Skab     nr.
(udfyldes at dommerkontoret)

Greve, den 13-2-1968

Som sælger:

Marinus Thorup

Gerda Thorup

Greve Strand, den 8.feb. 1968

For Greve-Kildebr~nde kommune

Greve-Kildebr~nde sogneråd
Greve Strand

A. Ploug

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens

rigtighed og underskrivernes myndighed forsåvidt angår sælgerne:

Navn: Agnes Pedersen

Stilling: Husmoder

Bopæl: Greve

Navn: Oscar Pedersen

Stilling: Forpagter

Bopæl: Greve

Forannævnte ejendom er under løbe nummer ’~/- pr:./~ lg
vurderet til ejendomsværdi ............. kr:/,/Og. OoO

h~rr~ ~rundværdi ..................... kr, ~~~~00

E:o;,~om~:n Ld~ør en landbrugsejendom;      Matrå nr.

noteret som ~

ROSKILDE AMTSTUEø den - 1 l’~~~, 1968

Genpartens rigtighed
bekræftes

Afgift
Afd. B, Indfør’ti dagbogen

den 2 5 MAJ !968
14~ kr,

Jensen & Kieldskov A/S, København



Foran=tående retsanmærkning annulle~s
¯ -Dommeren i Ro=kilde Hert~llu’~" d~n c~ / ~ "1~’~



Mtr. nr.", eJerlav, sogn:                     S~empel:~J
(i København kvarter) 5 ak Greve by og sogn.

eller (J de sønderjydske lands-
deje) bd. og bl. I tingbogen,

ørt. nr., e]erlav, sogn.

Gadeog hus nr.:

kr. ~ ,øre Akt: Skab ~~’
(udlyldes ai dommerEontå4et~

Købers } ......
Kreditors bopael: Greve pr.

Anmelder:      ’

V. BREINEGAAkD
Sagfører

Køgevej 89 - Taastrup
Telf. 99 05 77 - 99 15 77

0000000 -~-~

Vi underskrevne gårdejere M a r i n u s T h o r u p .og

hustru, fru G e r d a K v i s::t g a a r d °T h o r u p , Bæk-

gaarden, Greve, s~lger, skøder og betinget overdrager herved til

medunderskrevne gartnere :

....... ~)°:l°å’~°°~3"åi~. g s ~ a a r d

og

Pe de r S ø r e ns e n B an~ s ~a ar d

den fra vør ejendom matr. nr. 5 _a Greve by og sogn ved landbrugsmini-

steriets approbation af ~O.~anuar°1959 u~stykkede~ parcel, åe~ under:

Matr. nr. 5 ak Greve by og sogn

er skyldsat for hartkorn 0 td. 1 sk. 2

det i anledning af udstykningen udfærdigede kort har~et areal af

8873 ~, (’d~v.s. 22.519,67 kvadratalen).

Overå~agelseno~i~der’sted°~å~følgende°nærmere vilkÆr:

..... °- -Den solgte parcel, der er en ubebygget lod, er overtaget

af køberne � den stand, h%ori den var og forefandtes ved overtagelsen,

og iøvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvor-

med den har tilhørt sælgerms, i hvilken forbindelse henvises til.ejen-

dommens folio i tingbogen. I anledning a~ udstykningen har landinspek-

tør~Hans Nielsen udfærdiget en erklæring til brug ved udstedelse af

C Jensen & Kieldskov A/S, København.



servitutattest, og i henhold til denne erklæring vil følgende af

de hovedejendOmmen påhvilende servitutter m.v. også have relation

til den herved solgte parcel:

a~~18/8.1950 lyst overenskomst med Københavns vandforsyning ang.
en boring på visse betingelser.

b) 15/11.1950 lyst deklaration angående fastsættelse af b~ggelinier,

c~~ 5/4 .1954 lyst byudviklingsplan.

Vederlaget er fastsat til. kr. lO.O00,oo .~or l½ td.land

og_bliver sÆledes~kr.-lO.723,65,ohvilke t i t.u~ s i n d e~ s y v

h u..m0.d r e d. eo g. t .o.t.i t-r e . t~oner~ 65 ør:e )erigtiges .på

følgende måde: ...............

Ao Køberne har kontant udbetalt ..... . .............. kr.

"9. 000, ooB. For restvederlaget~ .... .... ~ ......-~ ........ ¯ ,,
udsteder køberne til sælgerne pantebrev i den her-
ved overdragm.e ejendom og i ejendommen matr. nr.
5 ~ Greve by og sogn næstefter 1. og. 2. prioritets
pantegældtil B~ndestahde~s sparekaåseåam~s~a~~,-

.lån, hvilke~ paåtebrev forrente.s.e~teronærme~e-afv    -
tale, ~g afdrages med 1.O00 kr.-hver ll..juni

’~~~:ll. deeember .termin,-første gang~llå’åecember te~
min 1959.

" " IåI~~Vederiag .... kr. 10,723,65

Herudover øvertågerok~berne den afgift~pligtige
grundsti~ning,, som ~ed ~ærv~~rende Parcels !,,, ~vurde-
ri~~ til ejendomss~ld vil blive den_pålag~.,..!åe~_v~
ans�år den afgiftspligtig~ grunås~ignihg til ikke~at’~’~’~~
ville Overstige~       ¯. . "~                                                 "     ~ 000¯ °ø" "øøø ¯ ¯ ¯ "o ~øo ø~ Ø o.øo°ø-°.. ’. iø°~~’.._j     " ¯ .- -ø . ~~ ¯ ,O0
hvo~ve~ bemærkes, at sælgerne glver, afkald på veder.~~~

lagets forhøjelse, såfremt den afgiftspligtige grund-
stigning måtte blive .~å~agt med etomind~e beløb end
det anførte.

Ialt købesum, ..... kr. 13.__7_23_~~65

3    ¯

de skatter o~~ ~f~i~-~~r,~"som efte~"t~i!~ræde~sesdagen.. ~~~te blive ~-



jendommen pålagt.For liden fra ~~.’ juni 1958 og til særskilt opkræv-

nin@«a~ skatter for parcellen finder sted, refunderer køberne ~n for-

holdsmæssig andel af h~vedejendommens grundskatter, beregnet efter par-

cellens areal i forhold til hovedejendommens areal.

~¯ Sælgerne erklærer på,tro og love, at der ikke på den solgte

parcel findes skov eller fredskovpligtigt areal.

Da parcellen ikke er særskilt vurderet til ansættelse til e-

jemdomsskyid, angiver parterne herved på tro og love, at de ansætter

dens v~rdi i handel og vandel til ikke at overstige købesummen.

5@

De med parcellens udstykning og skødets udstedelse og berigti.

gelse m.v. forbundne omkostninger betales af køberne alene. Sælgerne

betaler udgifterne ved parcellens frigørelse for hovedejendommens pan-

tegæld.

Nærværende overdragelse er alene betinget af, at landbrugs-

ministeriet meddeler endelig approbation på udstykningen af den her-

ved solgte parcel. Betingelsen forventes at være opfyldt inden 1/12.59.

Nærværende skøde begæres foreløbig indført~i tingbogen ~jfro tinglys-

ningsanordningens § 17, 2. stk.

¯7.

Ved deres medunderskrift herpå modtager køberne skødet på

foran anførte ¯vilkår, som.¯~d~ f0rpligt0er sig til at efterkomme og op-

fylde skadesløst for sælgerne, der indestår for, at ejendommem ikke

findes behæftet med pantegæld samt for vanhjemmelsansvar efter loven.



den 9/7-1959.«

Som købere: .Som sælgere:-

Olaf Bangsgaard.

Peder Sørensen Bangsgaard.
Marinus Th0rup;’.

Gerda Kvistgaard Thorup.

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens

" ~igt~ghed og umders.krivernes n~vpdighed:

Karen Sørensen, Husmor,
Elmegaard, G~eve

~.. .. ~-o -. ~Taåstrup.~.

Marie Pedersen,
Husbestyrerinde,

Greve pr. Taastrup.

]~ø!go l~ndbrugsministeriets approbation af 20/l~. 1959
er mart. xu~. 5 ak Greve         by     og

sogn, skylds~t for b, ar~korn o td. 1 sk. 2 fdk. 2 ~lb. og_

...... ~..,Iv~riig tiend«yde]se med 2 k~. 29ø~< Areale{, ~er"
~ del af en sam!et e~endon:. AtTe~.~e~’ som ved sene-.

"S{O’ v~~rd(q’åig pl~."" 1. ~~~~~om[~~¥ ]956 (’t’ aasat til g~"undwerdi

u~u~er eet m,:d la~~ut;~,t;gse3c iåommen ma{:t’. ~~r. ~ ~~ 5 &k

er en del af en la’,~d,j ’:~dom, .ii}’. ~ ~’6 i landbrugsMnisteriets"
I;eke~:dtgot’else af ~å. ep~~:mber !gå!, l~ws. g~undbeløb i hen-8

]?old til ~ 53 i b~,ke,d[gø~’elso nr. 237 af � jul-i 19å8 áf lov
om vurdet’i,ng og beskátning til staten af ’faste ejendommø ud-

lO. Z00ROSKILDN AMTST[~I;,

overass.

Indført i d~gbogen for..___Roskilde retskreds den
Lyst« -~ ing’bog" bd XI~/ ,~ ~z .         akt: skab ~ nr.ÆÆ

I~ byrde. Skøset e~ betinget.

Foreløbigt med frist til 1/4 1961 til landbrugsministeriets approbation

af ~-ak fraskillelse fra landbrugsmi~~~~xix-forpligtelsen sammen med 5-a.

¯ -Retsanmærkning:_ Hæfter for. div. servitutter og pantehæftelser.     .



Clvitdommeren t Rosi~~tde

. Cl_v!ldommeren I Rosklldø:



Clvildommeren , Roskilde,/

Dommeren i l~osldlde Herredsre~///’#’~7 /Ød~

’" mn~eren i Iles " [ e r ~/~ /?d3~



Be~t|llIngs-
formular

D

Jusfitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m.m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejeriav, sogn:
(i Kebenhavn kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejorlav,

8ogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant

5 a af Greve

by og sogn.
Kebers } bopæl;
Kreditors

Akt: Skab      nr.
~ud~ldes af dommerkontoret)

Studiestræde 6,
Kb hvu.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Stempel" kr. øre.

Påtegning

begæres lyst på pantebrev med pant i mart. nr. 5a af Greve by og

sogn fra gårdejer Marinus Thorup og fru Gerda Thorup til kura-

tor for Københavns ~miversitet oprindelig stort f!.6oo kr. skriver

seks tusinde seks hundrede kroner lyst den 15.a~r 195~:

"På Københavns universitets vegne meddeles herved samtykke

til, at parcellen matr. nr. 5 o, Greve by og sogn af hartkorn 1 f~

1 alb. udgår af sikkerheden for ovennævnte lån, således at dette

fremtidig sikres ved pant ~om hidtil i matr. nr. 5a, Greve by og

sogn, skyldsat for hartkorn 6 tdr. 1 skp. o fdk.; l¼ alb.

Københavns universitets kurator, den 3o.maj 1956.

E. A. Koch

/Vi�larsen.

For såvidt angår den i Københavns Universitets påtegning af 30.

maj 1956 vedrørende afgangTi pant annulleres ministeriets pro-

hi~bi~xoåte~n~nal5~" "v" ~, f .... ;"d cember’1951.

P. ~. V.

E. B.

C. A. Berg."



Bescilli~.øs-
|o.rmu ~r

Mtr. nr., ejerlav, sogn: ~ .~t ~ ~t. Stempel: 25 kr. O0 øre
(i København kvarter) 6 ~rA O~ 7 ~

eller (i de sønder]ydske lands-    "~""          ~

dele) bd. og bl. i tingbogen, Greve ~y og Ø08~,.
art. nr., ejerlav, sogn.

16. OKT. 19 74«023ål 8

Z? "/1"/~ ?9, ~-- , Æ,.

Akt: Skab     nr.
(udfTIde= af dommerkontoret)

.D E KL AR A.T I 0 N

I anteåning ~~ at V~nd~ke~ ved HundSe. Greve og Moee~e Strand

~ etablere% ’v~bori~er med %il~~de ~df~s~~le~~er
og st~e~ler .øver eåend~~e ~~~.~ ~.~ 5 ~ ~ ~, 6 ~ og7 å
Greve by..og, 80~,.: s� ..vist ~ medÆø~en�e ri~ ~%eret d~ 17~
~~il 1974, ~g~ de ~æe øj~~ Følgende ~t~elser~~
8~~~@~ .re8pe~@r~..~..~~#~ ~u~re~e S~-fr~%i&ige ejere af

e~ e~~~e.

Bes % emm els er

Arealet beliggende 1.00 m .~ hver øide � de ~ ve~ftede.

ri~ ~ste v~dfo~~~sle~~er med ~%ilhør~de st~~abl~
~ i~ beby~es~ iÆgeledes-~ ~e~et bel~�nde i ~ r~ius

der ~ f~olde ø~de ~ v~df~~~Xe~~~, ~bler og

bor~er,

2) Ejerne er endvidere p!,igt~e at tå. le de~ for eftersyn og. repa-

~tion � ~�ø~~:le~~er, ~1~ o~ bor~~ ~dv~
dige f~sel o~ ~~a~~.,~ I ~f~de �, at åer i forb~del-

er v~~rket p~t~ t~ at yde f~d e~tatn~+

Disse bestemmelser begæres tinglyst på ejendommene mart. ~n~~. 5 .ål

5 c_~, 6 ~ 08; 7 ~å Greve by o~ .sogn._

Med hensyn til servi~tter og an~e byrder henvise8 %il ejendomme-

nes blade £ tiz~bogen.,

Jensen & Kieldskov A/S, København



Påtaleretten ~~Ikomme~ Andeåeselsk~bet Vandvmrket ved Hundige.,

Greve-og Mosede Strand. der ~ogeå ham ret til, ~t d~pensere fre

ovenmevnte ~te~elsero

Som ejer af matr,~ ~~_~ 5å,~

52 og 7u ~Greve by ,Og so~n,z

Greve kommune:

.!’~~gn.,,~,,) Jørgen Bach       ’"

borgmester.

(sÅ,gn~), O,le, Sv,e,.ndsen ,

.................... kOm~~aldirek~ør

,~~it~~de, åen 3o oktober 1974.

S� ejer af matr~~,, nr~. 6 ,~
’Greve by ug eO~=    -

Greve Bol ig~ elskab:

Werner Busse~

( si~n. ) .Æud_-Ø~h! enschiæKer_!~ P_, .... - ....
....................... "~ Vejlebo

I henhold til lov nr. 361 af 17.7.1972,
§ 4, meddeles herved samtykketil %i~g- ........
lysning af nmrværende byggeservitut.

Greve Bygningsmyndighed
den.l.8.1974.

(sign.) Jørgen Bach.
Borgmester /

(sign.) J.Møllgaard Olsen
Bygningsinspektør.

Afd. EL indført i dagbogen
~n ~6 0KT1974 bekræ~es
~st. ~.Z , 2 ? 0KT]974
Æ nr, Æ_ /$/ Civildommeren i
Civiidommeren i Rosktdo ~oskilde Herr~sret
Herredsret. ~ ~ ~ÅÅ

¯ -

O

,O



.E
E

Bestillings-
formular

Akt: Skab     nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

X Jensen & K]eldskov A/S, København



Y- 3 fløj

Akt: Skab nr.
(udfyldes at dommerkontoret)

� :,zr,. /2ø//97/

Jensen & K|eldskov AlS



Bestillings-
formular

Mtr. nr., ejerlav, sågn: Stempel: kr.
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands.
dele)bd, ogbhltlngbogen, 1 op ~n.fl., Moseåe b�, Greve sogn
art. nr., ejerlav, sogn. 5 a ro.fl., Greve by og sogn

Gade og hus nr.: Anmelder:

Akt: Skab C nr. [%1
(udfyldes af dommerkontoret)

Greve kommune
Teknisk forvaltning
2670 Greve Strand

Partiel byplanvedtægt nr. 18.

Mosede bypark

I.medfCr af by!olauloven (iovbekendtgCrelse nr. 63 af 20. februar 197o) fast-
s~ttes følgende bestemmelser for det i § 1 nævnte område af Greve- og Mosede
byer, Greve sogn i Greve kommune.

Byplanvedt~~tens område.

Området begrænses som-vist på vedhæftede kortbilag nr. i og omfatter
f¢Igeode-matr,,nre.:

1 ’op og 28, ~osede by, Greve sogn,
5Yd, 5 o,(5 s~, 5 ba, 5 bb, 5 bc, 5 bd, 5 be, 5 bf, 5 bg, 5 bh, 5 bi,
5bk, 5 bl, 5 bro, 5 bn, 5 mo, 5 bp, 5 bq, 5 hr, 5 bs, 5 bt, 5 bu, 5 by,
5 bx, 5jby, 5 bz, 5 bæ, 5 ca, Greve by og sogn, samt del af 5’a, 9 a,
9~c, 9 cx, Greve by og sogn, samt alle parceller, der efter d. 1. de-
cember1973 udstykkes fra de n~vnte eåendømme.

II,.

2ø

Områdets anvendelse. (se kortbilag nr. i)

A Tæt, lav _bol~gbebyggelse.

Området må med nedenna~rnte undtagelser kun anvendes til boligformål.
Bebyggelsen må kun bestå af rmkkehuse i een eller to etager.

H Jensen & Kjeldskov AlS, København



Bestillings-
formul~r

X

Akt: Skab     nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

3e Der må .ikke inden for området udCves, .nogen ar,t ~af virksomhed., ..~om ved
stev, rCg, lugt, sted, rystelser el.ler vedsit udseende...ellerpå anden
måde efter kommunalbestyrelsens skCn er til, ulempe for.ide, omboaude.

Det er tilladt, at der på ejendommen drives sådan virksomhed, som al-
mindeligvis udfCres i beboel~Sesleåligheder eller beboelseshuse, når
virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og
virksomhedenl efter k0mmunalbesty elsens skøn drives på en sådan måde,
at ejendommens karakter af beboelsesejenåom .ikke forandres (herunder
ved skiltning og lignende), kvarterets præg af boligkvarter ikke bry-
des, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller
fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på.
ejendommen.

5ø Ejendommene må i Cvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervs-
virksomhed. Medmindre v~’rksomheden omfattes af stk..4, må der s~ledes
ikke på ejendommen:~~ndrettes bebyggelse til eller, ud�ves .handels-,
vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der
ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden
lignende form for erhvervsmæssig udlejning.

6. Inden for området k~iopfCres transformerstationer til kvarterets dag-
lige forsyning,..!n~ride ~kkehar mere end 30 må bebygget areal og ikke
gives en hedde af mere end 3 m over terrmm~, og når de udformes i over-
ensstemmelse med den Cvr~~e~b~$~gge~se~ Minitransformere af stål vil
kunne opføres efter kommunalbestyrelsens n~rmere godkendelse.

Ejendommen matr.nr. 5 o, Greve by og sogn, der på kortbilag nr. 2 er
m~.~~..F,, til~aå~s~~ndret til fritidshus m.m. fælles for områdets bebøere
efterkommunalbestyrelsens godkendelse.

x)se fodnote.

B~ Offentlige formål.
.ii~~~~.~ .

Området forbeholdes til offentlige formå~.

Bl:

Del af~matr.nr. 5 a, Greve by og sogn samt mat~r.’nr. 5 ca, Gr.~ve by og
sd!~i ( regnvandsbass ~n ).                                              -

x) Ol~n~rksomheden henledes på, at matr.nr. ~ o, Greve b~. og sogn,
(mrk. F) er beliggend~~ im~au for fredni~alinien langs Vestmo-
~orvejen.                                                            ":~":~ ....

Jensen & Kjeldskov A/S, København



Bes~:illings-
|ormular

Akt: Skab     nr.
(udfyldes af dommerkon~:oret)

B2:

Del af matr.nr. 5 a, Greve by og sogn (offentlig park med beplantning
eller stCåvold).

B3:

Del af matr.nr. 9 cX, Greve by og sogn (bCrneinstitu~iOn og fællesan-
tenne ).

III. Ved- og stiforhold.

i. Udlæg af yeåe o~ stier.

Der udlægges areal til f¢lgende nye veåe og stier med retning øg be-
liggenhed som vist på kortbilag nr. 2.

Blåhegnet i en bredde af 9 m

Hovedstier i en bredde af 7 m

Zvrige stier i en 5rådde af ~ m

lo. Niveau!ri skæringer udføres som vi.~t-på vedhmftede kort.bila6 nr. 2,
hvor hovedstie~ langs Vestmotorve~en krydser Møs:e~e F~0~B~~~&elsesveå.,
og hvor hovedsti krydser Blågårdsvej.

ll.

12.

Udvidelse af bestående ve~9..

Til førlæg~,~mg:~~g: udvidelse af Vesthegnet fra 7,6 til 13,o m ~dlæg~es
drejer over ma~-~.nm. 5 aæ, 9 cx,. Greve by og so~n, som vÆ.st på Ve~l-
hæftede kortbilag nr. 2.

3~ Nedlæggelse af yeåe m.v.

Eksisterende veåe, der ikke indgår i det foran beskrevne veåsys%em,
skal nedlægges. Nedlæggelsen vll finde sted efter reglerne her~~i .......
veålovgivningen.

h., Byggelinier.

Langs følgende veåe pålægges byggelinier i de nedenfor angivne afstande
og som vist på vedhmftedm kortbflag.

X Jensen & Kjeldskov A/S, København



Bestillings-
tormular

Akt: Skøb     nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Blågårdsvej

Vesthegnet

x) se fodnote.

fra vejskel

fra vejskel

Udstykninger.

Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier, som framgår
af vedhæftede kortbilag nr. 2.

LS. De på vedhæftede kortbilag nr. 2 med smrlig signatnr viste arealer
udlægges som friarealer f~lles for bebyggelsen. Disse arealer m~
ikke under nogen form udstykkes til anden bebyggelse eller anvendes
til henstilling af biler eller campingvogne, oplagsplads eller lign-~

ende. Dog kan der efter kommunalbestyrelsens godkendelse, inden for
friarealerne opfCres enkelte mindre bygninger til formål, som er f~lles
for områdets beboere, f.eks, indendørs leg, opbevaring af legeredskaber
og lignende.

xac) se fodnote.

Bebyggelsens omfang, og placering m.v.

Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,2. Endvidere skal lejligheder-
ne have en gennemsnitsstØrrelse påmindst loo m2.

Bebyggelsen må kun opføres i overensstemmelse med den på vedhæftede
kørtbilag nr. 2 viste bebyggelsesplan, der i sine vmsentligste trmk
gat ud på:

a. at koncentrere en to-etages r~kkehusbebyggelse omkring et stian-
l~g med centralt placerede fælles faciliteter, såsom n~rlege-
plads, børnehave eller lignende.

x)

xx)

Opmmrksomheden henledes på, at der i forbindelse med ekspropria-
tion til Vestmotorvejen er p~lagt en byggelinie på 5o m fra vej-
midte (dog 15 m fra vejskel, hvor dette ved tilkØrs@Isramper ove~-
stiger 5o m fra vejmidte), samt ved Mosede Forbindelsesvej io m
fra vejskel.

Anlæg og vedligeholdelse af arealerne inkl. stCjvold vil blive
sCgt sikret ved tinglyst deklaration.

X Jensen & Kjeldskov A/S, København



Bestillings-
formular

Akt; Skab     ¯ nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

bg at samle parkeringsanlæg, således at det er muligt at færdes
til og fra skole, legeområdez og fælles faciliteter uden at
krydse biltrafik, samtidig med at beboelse har mindre end
loo m’s afstand til parkeringsplads.

Bebyggelsens ydre fremtræden.

Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted.

19. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter
kommunalbestyrelsens skøn virker skmmmende.

20. Medmindre andet .godkendes af kommunalbestyrmlsen, må udvendige byg,
ningssider, herunder tage og sokler, kun fremtræde i farver, der kan
dannes af hvidt, sort,lier åordfarveskalaen (okker, terra de sienna,
umbra, engelsk-rØdt, dodenkop) eller disse sidstna~nte farvers bland-
ing med hvidt, gråt eller sort. Til døre, ~~nduer, skodder og lign-
ende mindre bygningsdele , kan dog også andre farver anvendes.

VII.

21.

B~planvedtæ6tens overholdelse.

FCr noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige anvendelse
ændres, skal der, medmindre kommunalbestyrelsen ansøges om godkendelse
i henhold til byggelovgivningen, forelægges kommunalbestyrelsen teg-
ninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes be-
liggenhed på grunden og deres stZrrelse, form og indretning, ligesom
den påtmnkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, Såle-
des at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelse med byplanved-
tægten.

Eksisterende beby~els~.

N~rvmrende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den
eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil
lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbyg-
ning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtæg-
tens bestemmelser må ikke finde sted.

Påtaleret.

Påtaleret ifølge nærværende byplanvedt~gt har alene Greve kommunal-
bestyrelse.

X Jensen & Kieldskov A/S, København



Akt: Skab     nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Dispensationer. fra o6 mndrin~.er i b~planvedtæ6te.n...

Mindre betydende lempelser i nerværende byplanvedtmgt kan indrømmes
af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som by-
planen sCger at skabe eller fastholde, ikke herved ændres. -

25. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens ved-
tagelse og med milåCministeriets godkendelse efter reglerne om ved-
tagelse og godkendelse af nye byplaner.

Således vedtaget af Greve kommunalbestyrelse, den 1.2.1974

p.k.v.

J. Bach
borgmester

E. N@rgård Petersen
StsdsingeniØr

I medfCr af § i i lov om byplaner (IovbekendtgCrelse nr. 6B af 20. februar
19To) godkendes foranstående af Greve kommunalbestyrelse vedtagne partielle
byplanvedtmgt nr. 18 for et område af Greve og Mosede byer i Greve kommune.

MllJ~~Imi~cerle~, �en Io. Io. 1974

Grete Koåfoed-Hansen
eksp.sekr.

Bo 8.

X Jensen & Kjeldskov A/S, København



Bestillings-
formular

X

Akt: Skøb     nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Byplonvedtægten omfatter nu også matr.nr. 5 eb, 5 co, 5 ed, 5 ce, 5 ef, 5 eg,
5 oh, 5 ci, 5 ok, 5 el, 5 cm, 5 en, 5 co~ 5 ep, 5 cq, 5 cr, 5 es, 5 et, 5 cu,
5 cv, 5 cx, 5 cy, 5 cz~, 5 cæ, 5 cØ, 5 da, 5 db, 5 dc, 5 dd, 5 de, 5 df, 5 dg,
5 dh, 5 di, 5 dk, 5 dl, 5 dm, 5 du, 5 do, 5 dp, 5 dq, 5 dr, 5 ds, 5 dr, 5 du,
5 dv, 5 dx, 5 dy, 5 dz,.5 dæ, 5 dØ, 5 ea, 5 eb, 5 ec, 5 ed, 5 ee, 5 ef, 5 eg,
5 eh, 5 ei, 5 ek, 5 el., 5 em, 5. en, 5 eo, 5 ep, 5 eq, 5 er, 5 es, 5 et 5 eu,
5 ev, 5 ex, 5 ey; 5 ez, 5 eæ, 5 e~, 5 fa, 5 fb, 5 fc, 5 fd, 5 fe, 5 ff 5 fg,
5 fh, 5 fi, 5 fk, 5 fl, 5 fm, 5 fn 5 lo, 5 fP 5 fq, 5 fr, 5 fs, 5 ft 5 fu,
5 fy, 5 fx, 5 fY, 5 ~z-, 5 fæ, 5 f~~, 5 ga, 5 gb~ 5 gc, 5 gal, 5 ge, 5 gf
5 gh, 5 gi, 5 gk, 5 gl, 5 gro, 5gn, 5 go, 5 gP, 5 gq, 5 gr, 5 gs, 5 gt
5 gv, 5 gx, 5 gY, 5 gz, 5 gæ, 5 g~, 5 ha, 5 hb, 5 hc, 5 hd, 5 he, 5 hf
5 hi, 5 hk. 5 hl, 5 hm, 5 hn, 5 ho, 5 hp, 5 hq, 5 hr, 5 hs, 5 ht, 5 hu
5 hx, 5 hy, 5 hz, 5 hæ, 5 h¢, 5 ia, 5 ib, 5 ic, 5 id, 5 ie, 5 if, 5 ig og
5 ih, Greve by og sogn. Til gengæld omfattes matr.nr. 1 op og 28, Mosede by,
Greve sogn, 5 ~æ, 5 ba, 5 bb, 5 bc, 5 bd, 5 be, 5 bf, 5 bg, 5 bh, 5 bi, 5 bk,
5 bl, 5 bro, 5 bn, 5 bo, 5 bp, 5 bq, 5 br, 5 bs, 5 bt, 5 bu, 5 by, 5 bx, 5 by,
5 bz og 5 bæ, Greve by og sogn, ikke længere af byplanvedtmgten åf~ matrikel-
direktoratets approbation af 9.8.197å, å.nr. U.J. 2~17/1974.

5 gg,
5 gu,
5 hg,5 hh,
5 hv,

!9. DEr,;. 1974
Greve kommunalbestyrelse, den

p.k.v.

J. Bach
borgmester

E.,N~rgård Petersen
/ stadsingeniCr

Genp~~®ns rigtighe~
bekriges

08 JAN 1975
Civildommerøn i

:B8

Jensen & Kjeldskov A/S, København
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amager Vaenge

Signaturer

yp[anomradets grænse

De[områdets grænse

Tæt og lav bo[igbebygge[se

Offentlige formå[ 1. Regnvandsbassin
2. Offentlig park
3. Børnehave (ca. 2000m2)

Matriketske!

Eksisterende bygninger

som nedrives

vejareal

Sognegrænse
7. kt. j.nr. B-32-/52-7/

Henhører til den åd. g~lkendte byplan-
vedtægt

MILJØMINISTERIET, den 10 OKT. 1974
P.M.V.

Grete Koc4oed-Hansen
eksp.se~<r.
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GREVE KOMMUNE

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18
FOR MOSEDE BYPARK
Kortbilag nr. !

M,~: !: 2000
Beregnet :K EB/

Tegnet: MH

Satek nr. :20~/20

Rev. d. : ! 1104.03.18-03



Justitsministeriets genp;rtkalkerlærred. Til kort.attesteres herved..Gr.ev.e..S.t.nnd ........................d...å.decemb.e..r. ............ 19..~.~ ......... N~vn’- .......................................
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Skel

Skrånings-, belægningsgrænse

Blindt skel

Byggelinie

Skel, der forudsættes nedlagt

Fællesantenne

Parkeringsplads

Niveaufri økæring

~ Overkørsel

Rækkehuse i 2 etager

~ Udhuse

~ BØrnehave

Fritidshus m0m.

Vesthegnet : 13 m bred

Blåhegnet : 9 m -~~--

Hovedsti : 7m --"--

Øvrige stier

7. kt. j.nr. B-32-~~’~-~/I
til den d.d. godkendte byplan-

MILJØMINISTERIET, den 10 OK’[ 1974
P. M.V.
E.B.

Gre~e Kofoed -He.nsen
ekspsekr.

MosEDE FORBINDEI~SES~TEJ
~’~O001T~ I I - I I I I I l I I

10 5 0 10 20 30 40 50 50 70 80 90 100m
GREVE KOMMUNE Må.!:1000

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. t8 ø.,.~.«,KE~
FOR MOSEDE BYPARK Tø«n.t:.MH
Kortbitag nr. 2 s,~« .,.,2#K./~Bebyggelsespl.an for
matr. n~ 5d, 9CXm.fl. Greve by og sogn "o~-«.~ ~

15.10.I973

1104.03.18-02



Bestillings-
formular

H

Mtr. nr.., ejer/av« Sogn:
(i København kvarter) Greve by og so~1,

efter (i de .sønderjydske /ands-
de/e) bd. og bL / tingbogen,

art. ,r., e»r/al
Gade og hus nr.:

5 el, m.fl.,     Stempel: ¯ Akt’Skab ~ nr
Jour. nr. lloh ..o3. l~~~,«as a, ~ ..... k~ntorot)

2.9.1975

Tillæg A
d "

til

partielbyplanvedtægt nr. 18

Greve kommune ~
teknisk forvaltning
Holmeagerveå 2
267o Greve Strand

Mosede Bypark.

I medfør af byplanloven (lovbekendtg~relse nr. 63 af 20. februar197o) er der af
mS.lå~ministeriet d. lo. oktober 1974 godkendt en partiel byplanveåtmgt nr.. 18,.
.Mosede Bypark. I denne er der under offentlige formål udlagt en .bØrnehave, pla-
ceret på del af matr.nr. 9 ex, Greve by og sogn, nu 5 id, Greve by og sogn.

I forbindelse med revision af kommunens instltutionsprognoser er det blevet ved-
taget,, at denhidtil planlagte b~rnehave i Mosede Bypark. ikke ska!. OpfØres, og
det er ligeledes blevet besluttet, at udlægge arealet til andet formål.

Kommunen har forhan@let med e~eren af eåendommen om den. fremtidige udnyttelse
af byggeretten svarendetil b~rnehaven og i overensstemmelse med disse forhand-
linger har kommunalbestyrelsen på sit m~de den 16.9.1975 vedtaget., at der i
stedet for b~rnehave vil kunne opføres en varmecentral, anlægges legeplads, op-
stilles fmllesantenne og opføres 6 rmÆehuse. I overensstemmelse hermed vedtog
kommu_ue~bestyrelsen f@lgende tillæg A t~l part~ie! byplanvedtmgt nr.. 18.

O~~-ådet begrænses som vist på vedhmftede kortbilag og omfatter £@igende matr.nr. :

.5 fr,~5 fs,~i5 ftf5= fu~i5 fy,VS 5 :fY,VS fz}/5 fæ;Vs f.~V5 ga;VS, gb~5 gcV5

~ ~, 5 gu, 5 sv, 5 gx, ~ ~, 5 hg, 5 ~, 5 hi, 5 ~, 5 ~, 5~, 5 ~, 5 hø, 5
9 hq, 5 ~,’5 hs~~5 ht, 5~hu, 5 hr, 5 ~, 5 by, 5hz, 5 ~, 5 h~, 5 ia, 5 ib, 5
5 id, 5 ie, 5 igx~. 5 ihx#, Greve by og sogn~

Det ~ byp!anvedt~~~ nr. ±~, kapitel i!, pkt. 8, nævnte omrade B3 udgår som of~
fentligt o-~,~_r åde.

X) del af.



Bestillin,
formular

Akt: Skab     nr. ¯
(udfyldes æc~ommerkontoret)

Det i byp!anvedt~gt nr. 18, kapitel !!I, ~~V og V n~~~~nte kortbi!ag 2 .erstattes
.~nden for tillæg A"s område af vedhæftede kortbilag nr. B.

I byplanvedtægt nr. 18, kapitel V., pkro 17 a udgår ordet "b~rn.ehave". "

§5.

De i byplauvedtæ~t nr. 18 fastsatte bestemmelser er i ~vrigt fortsat gældende
for tillæg A’ s- område.

Således vedtaget af Greve kommunalbestyrelse, den 16. september 1975.

~t aåsingeniØr ¯

/

8.kr. j.nr. P 44o/3/2-7

I medfør af § i i !ov om bypls~uer (!ovbekendtgøreise.nr. 63 af 20.

f.ebruar 1970, jfr. mi!jøministeriets bekendtgørelse nr. 541 af 27.

oktober 1975) go~~endes fors~�s~ående af Greve kommtmalbestyrelse

vedtagne fors~ag til .ti!~æg nr. A til partil byplsa%vedtægt nr. 18

.for. Mosede Bypark.i Greve komm~m~e.

Planstyrelsen, den

X        . lensen & Kieldskov A/S, København



Bestillings-
tormular

Akt: Skab     nr.
(udfyldes af~oOmmerkontoret)

~planvedtægten o~nfatter nu også matr. nr. 5 eb, ,5 il og 5 itu, Greve by og sogn.

Greve kommunalbestyrelse, den-.-9, jLI~’~. 1976

p. k~.,~. ’

¯ - lo JUN 1976
Lyst, Bd. -~ ~~,~~" ~~, .

Civildornme!:eO 1 Roskilde
Her.!:eds[et.

J. Bach

borgmester

/
E. N@rgård Petersen
åt adsingeniØr

X Jensen & Kieldskov A/S, København



At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen(e)

mtr. nr.
attesteres herved d 19 Novn Justitsministeriets genpartkalkerlærrød. Til kort.

GREVE KOMMUNE

Kort~log 3.
Tillæg A til ixrtiei byplonvedtægt � 18



Matr. nr.

(Ejerlejlighedsnn)

Gade og husnr.

9 a, Greve by
Greve

Stempel kr. Akt: Skab C nr. Å~’Å
(Udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

Greve kommune
Bygge- og planlæg-
ningsforvaltningen
Holmeagervej 2
2670 Greve Strand

AFLYSNINGSPÅTEGNING

på byplanvedtægt nr. 18, tinglyst d. 23.12.1974

Byplanvedtægt nr. 18 kvitteres herved til aflysning af tingbogen
for så vidt angår ejendommen matr.nr. 9 a, Greve by, Greve.

Greve byråd d. 15. februar 1989.

,,/borgmester

p.b.v.

.ngschef

~ 20/02 1989
Nr, 10027
Retten i Roskilde

AFLYST
/" Kaja Hanson

Forn*. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



Matn nn

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

5 a, Greve by
Greve

Stempel kr. Akt: Skab (~ nn /~4"/
(Udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

Greve kommune
Bygge- og planlæg-
ningsforvaltningen
Holmeagervej 2
2670 Greve Strand

AFLYSNINGSPÅTEGNING

på byplanvedtægt nr. 18, tinglyst d. 23.12.1974

Ejendommen matr.nr. 5 a, Greve by, Greve er i henhold til landbrugs-
ministeriets skrivelse af 11.9.1980, M.C.J. 1458/1977 delt i ejen-
dommene matr.nr. 5 a og 5 iu smst.
Som følge heraf skal den på matr.nr. 5 a d. 23.12.1974 tinglyste
partiel byplanvedtægt nr. 18 kun vedrøre ejendommen matr.nr. 5 iu,
Greve by, Greve.
Partiel byplanvedtægt nr. 18 kvitteres herved til aflysning af ting-
bogen for så vidt angår ejendommen matr.nr. 5 a, Greve by, Greve.

Greve byråd d. 15. februar 1989.

K. E. UllerÆ~hs
/~orgmester

p.b.v.

Lyst ~,,.~ 1989
Nr. 10026
Retten i Roskilde

A.FLYST--

167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



Bestillings-
formular

H

Mtr. nr.~ ejer/av, sogn." 5 a, 5 ca og 6 z,Stempel:
(i København kvarter) Greve "Dy og sog~

e//er(i de sønderjydske lands-
de/e) bd. og b/. i tingbogen,

art. nr., ejer/av, sogn.

Gade og husnr.:

kr. Akt." Skab      nr.
(udfyldes àf dommerkontoret)

.Greve kommune
Teknisk forv.

Anmelder9

DEKLARATION

~ anledning af nedlægning af kloakledninger over ovennævnte eåendomme og med
håemmel i kendelse afsagt af landvæsenskommissionen den 16. december 1971
begærer Greve kommune tinglyst efterfølgende deklaration om servitutbestemmel-
ser på ejendommene matr.nr. 5 a, 5 ca og 6 z, Greve by og sogn.

Deklaratlonen omfatter det på kortbilaget med skrå skravering markerede areal
og går ud på følgende:

Kloakken skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver
tid berettigede adgang til e~tersyn og rensning samt til at foretage
reparations- og vedligeholdelsesarbeåder i det omfang, byrådet skønner
det nødvendigt.

Uden forud indhentet tilladelse hos byrådet, er det forbudt på det på
deklarationsridset angivne bælte over kloakken at bygge, foretage be-
plantning af træer eller buske med dybtgående~rØdder eller overhovedet
iværksætte noget, der kan være til hinder eller skade for eftersyn,~re-
parati0ns- eller vedligeholdelsesarbejder.

Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med even-
tuelle fremtidige eftersyns- eller reparationsarbeåder. Erstatning for
eventuel herved forvoldt skade fastsættes i mangel af mindelig overens-
komst af uvildige mænd udmeldt af retten.

Påtaleret tilkommer alene Greve kommune.

Foranstående tinglyses i henhold til vandl~oslovens § 89, stk. 1 forud
for al pantegæld. Med hensyn til de på eåendommene i Øvrigt hvilende
servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

For Greve byråd, den 2o.å.1978

JØrgen Bach
b0rg~~es~er " E; NØrgård Petersen

/ stadsingeniØr

I henhold .til lov nr. 287 af 26. 6. 1975, § 36,
meddeles herved samtykke. til t, inølysni=~g
af nærværende servit~~t. Tilvejebrh~øelse
af en lokalplan er ikke påkrævet.

Greve kommunalbestyrelse
den~ -~’. ~#

Jensen,~ KjeldskÅv A/S, København

Jørgen Bach
~oromester



o ~o

Bestillings-
formul~r

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontomt)

5CQ

~ SERVlTUTAREAL

~ I I I I I I I
10 0 10 20 30 &O 50 60 70

5at 5aLI
5GV

Jensen & K|eldskov Å/S

KØGE
I {~~oTORVEJEN

BUGT
|

6../

8001708638 18__C__151
A00230689A 88304598



Matr. nr. 5 a, Greve by, Greve

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

Stempel kr. Akt: Skab 6
(Udfyldes af dommerkontoret)          ’

Anm eZldeC!~r: ~1"~~,

Greve kommune
Teknisk forvaltning
Holmeagerve j 2
2670 Greve

AFLYSNINGSPÅTEGNING.

Ejendommen matr.nr. 5 a, Greve by, Greve, er i henhold til
Landbrugsministeriets skrivelse af 11.9.1980, M.C.J. 1458/1977,
delt i ejendommene matr.nr. 5 a og 5 iu, smst.

Som fØlgeheraf skallden på matr.nro. 5 a den 1.5.1978 tinglyste.:
deklaration angående betingelser for nedl~gnlng af kloakledning
kun vedrøre ejendommen mart.nr. 5 iu, Greve by, Greve.

Deklaration lyst den 1.5.1978 kvitteres herved tll aflysning af
tingbogen,forsåvidt angår ejendommen mart.nr. 5 a, Greve by,
Greve.

Greve kommune, den

K.E.Ullerichs
borgmester Finn Mann Jensen

stadslngeniØr

Matronr, 5 A m,El.
Greve
Retten i Roskilde
indEørt den 27/02 !989
~t under nr. 11104

Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1’i50 København K



Matr. nr.

(Ejerlejllghedmar.)

Gade og husnr.

14 a, Greve By,

Greve, m. fl.

Stempel kr. Akt: Skab nr.
(Udf)’ldes ai" dommerkontor¢t)

Anmelder:

Kommissarius ved Statens eks.
propriationer på Ø erne,
Kronprinsessegade 28, 4.,
1 30 6 KCbenhavn K.

BESTEMMELSER,

der ved ekspropriation efter reglerne i forordning af 5. marts 1 845 i anledning af.

anlægget af Vestmotorvejen i Roskilde amt er pålag~ nedennævnte ejendomme af "

Greve By, Greve, Mosede By, Greve» og Karlslunde By, ~Karlslunde, og som vil

være at sikre ved tinglysning:

Matr.nr. 5 a og Ejendommen pålægges byggelinier langs motorvejen

5 ara, Greve By, i en afstand af 50 m fra vejmidten, dog mindst 15 m fra vej-

Greve. grænsen og langs landevej nr. 526, Mosede Landevej, i en

afstand af i0 m fra fremtidig vejgrænse for 4-sporet vej

og i Cvr, igt i overensstemmelse med reglerne i lovbekendtg¢-

relse nr. 585 af 20. november 1975 om offentlige veje § 34,

stk. 3, og for så vidt angår byggelinien langs motorvejen

i afstanden 50 m fra vejrnidten, tillige stk. 4.
Vedkommende vejbestyrelser er påtaleberettigede.

Ejeren er pligtig at drage orfisorg for, at der.ingen

kørende, gående eller anden færdsel finder sted mellem

ejendommen og landevej nr. 526.

Roskilde amtsråd er påtaleberettiget.

Kommissarius ved Statens ekspropriationer på Ø erne,

den 20. februar 1980.

Lindtner

N. Feilberg JØrgensen
dfm.

Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 Københa~x K



Matn nr. 20 c Greve By, Greve

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

Stempel kr. Akt: Skab C nr. /5-Å
(Udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:
Landinspektør

Ove Nølbak

Greveager7

2670 Greve

Tlf.

PÅTEGNING
til deklaration lyst 21.02.1980

(Akt C 151 nr. 6147)

I anledning af arealoverfØrsel, hvorved delareal 1 af areal ca.

10336 ma overføres fra vejareal litra "U" til matr. nr. 20 c
Greve By, Greve skal bestemmelserne i ovennævnte deklaration

også omfatte det overførte areal, jfr. vedhæftede rids.

Ovennævnte bestemmelser begæres, på betingelse af Kort- &

Matrikelstyrelsens approbation af arealoverfØrslen, lyst

servitutstiftende på matr. nr. 20 c Greve By, Greve.

Påtaleretten tilkommer Roskilde amtskommune .på vegne af Vej-

direktoratet.                                      "~

Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejen-

dommens blad i tingbogen.

Dato : som ejer af 20 c :

signeret Borgmester Birthe NØrgård Petersen

signeret Kontorchef J. BolØ

Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



Lyst O~/O~-~--~ 1993
Nr, 4702
Retten i Roskilde

Marianne Westh
o.as~

Lyst 12/05 199~
Nr. 19248
Retten i Roskilde

Endeligt indført i tingbogen



AAI Skob nr.

/
/

Vedr. d«lareal I

af aflagt veJareal, der Inddrages under mart. nr. 20 c

Greve By, Greve

Kommune Greve

Udfmrdlgef I ? b

om b~ggelinler.

Udf mrdlgef til brug ved tinglysning o1" beatemrnelåer

J. nr. 050-92 1800170864S 18..C_151
, A00230689A 88304598



Ejerlav: Greve by, Greve

Mart. nr.: 5 a ro.fl.
(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.:

Stempd: kr. Akt: ~ skab /ÆII nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Lokalplan nr. 14.19 for Greve Main

Anmdder:

Navn:
Greve Kommune

H~�,~~eiåkge rFvO ~~. a~ tning

~l~.n7r.0: Greve

43 97 97 97

REDEGØRELSE

Beliggenhed

Området ligger umiddelbart vest for Køge
Bugt Motorvejen og er afgrænset af motorve-
j en, Mosede Landevej ,~ Greve Landevej og
Karlslunde Industri. Lokalplanen omfatter et
byzoneareal på ca. 104 ha, hvoraf omtrent
halvdelen kan anvendes til erhvervsbebyggel-
se og resten anvendes til grønt område.
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Arealanvendelse

Kommunen .ønsker, at der i området både skal
være mulighed for at placere virksomheder;
der er følsomme over for gener fra naboerne,
og virksomheder, der indbyrdes kan tåle en
vis grad af gener. For at tilpasse erhvervs-
området til de landskabelige og jordbunds-
mæssige forhold og undgå konflikter mellem
virksomhederne udlægger lokalplanen 3 del-
områder A, B og C.

Delområde A kan anvendes til erhverv, som
f.eks, kontorer, udstillingsvirksomheder og
fremstillingsvirksomheder uden gener for na-
boerne m.m. Der må kun findes meget begræn-
set udendørs oplag, som eksempelvis nødven-
dige affaldscontainere, afskærmet efter kom-
munens anvisning. Der kan placeres mindre
centerfunktioner i området.

I delområde B kan der placeres industri, la-
ger, transportvirksomheder, entreprenørvirk-.
somheder, håndværk m.m. Udendørs oplag skal
afskærmes efter kommunens anvisning. Stærkt
forurenende virksomheder kan ikke placeres i
området.                    ~

Delområde C er udlagt til offentligt grønt
område.

Hovedstruktur

Et af de væsentligste formål med lokalplanen
er indretning af et funktionelt og smukt er-
hvervsområde med forskellige virksomhedsty-
per.

Brede vejanlæg og en karakterfuld beplant-
ningsmæssig afgrænsning mod de omgivende og
interne veje indgår som væsentlige elementer
i planen. Erhvervsområdet afgrænses af grøn-
ne områder, hvis udformning og karakter af-
stemmes efter områdeinddelingen.

Grøn plan

Der skal udarbejdes en grøn plan, som sikrer
beplantningens karakter og fastlægger ud-
formningen af vådområderne og principperne
for eventuelle terrænreguleringer.



Friholdt andskab.:il

0 100 200 300    400 500m ’.

Hovedstruktur for erhvervsområdet Greve Main

Området omfatter godt i00 ha, heraf er
Æap halvdelen grønne områder, der be-
står af beplantningsbæl tet langs motor-
vejen, et friholdt landskab med søer i
det nord-vestlige hjørne samt Rørmose-
kilen mod syd.

A

8

.C

\

Langa.g_ergård

:8000

Miljøfølsomme
erhverv

Erhverv, der indbyr-
des tåler visse gener

Offentligt grønt
område

3
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Jordbundsforhold og den overordnede grønne
struktur

Erhvervsområdet er Opdelt i mindre enheder,
der tager højde for de specielle jordbunds-
forhold, der findes på dele af Greve Main.

Blødbundsområderne er vist på planen side 5.

Mod nordvest friholdes blødbundsområderne
som et offentligt grønt friareal. Det udfor-
mes som et åbent grønt område i sammenhæng
med det friholdte bælte langs Greve Landevej
og Mosede Landevej, de interne grønne for-
bindelser og den grønne landskabskile mod
Karlslunde Industri.

De friholdte grønne områder skal være of-
fentligt tilgængelige, og de skal anlægges
efter en samlet plan.

I takt med byggemodningen er det tanken at
etablere større regnvandsbassiner, der an-
lægges som varieret udformede søer, forbun-
det med mindre åløb. Som led i udformningen
frilægges det delvist rørlagte vandløb nr.
I.

For at modvirke at kommunens vandløb og rør-
ledninger overbelastes ved kraftige regnskyl
kan der placeres yderligere~regnvandsbassi-
neri de grønne områder.



0

Vandløb nr. 1:

Vandløb nr. 1

,RØrlagt

\

/
/
I
I
I

Områder med blød bund

Var

300
I

500m
I

,. i-8ooo

Områder med blød bund.
Med vandret skravering er vist arealer,
hvor funderingsforholdene er unormale.

Områder med mere
end 2,5 m til bære-
dygtig bund

Områder med mere
end 5,0 m til bære-
dygtig bund

5
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Veje, stier og parkering

HOVEDFORDELINGSVEJEN - Fra indkørslen til
området ved Mosede Landevej løber hovedfor-
delingsvejen.- "Greve Main" - gennem lokal-
planområdet. Hovedfordelingsvejen kan til-
sluttes Greve Landevej eller føres tilbage
til rundkørslen ved Mosede Landevej i et
lukket system.

I område A fastholdes vejen som et bredt
træbeplantet vejanlæg med adskilte køreba-
ner, midterrabat, gang- og cykelstier. I om-
råde B.anlægges vejen uden midterrabat, med
et bredt vejudlæg, der ud over gang- og cy-
kelstier indeholder en afskærmende beplant-
ning. Der kan etableres direkte adgang fra
vejen tilden enkelte virksomhed, eventuelt
som et fællesanlæg mellem to virksomheder.

FORDELINGSVEJ - Som beskrevet ovenfor er der
mulighed for, at hovedfordelingsvejen kan
tilsluttes Greve Landevej. Anlægges denne
vejtilslutning, skal den vejstrækning, der
forbinder den nordlige del af området med
den sydvestlige, udformes som en fordelings-
vej med et smallere vejudlæg. Fordelingsve-
jen får sin særlige karakter ved beplantnin-
gens udformning, bl.a. placeres den afskær-
mende beplantning på grundene mellem vejskel
og byggelinie. Om vejtilslutningen bliver
anlagt, afhænger bl.a. af økonomi og de kom-
mende .virksomheders behov. Anlægges vejtil-
slutningen, skal den udformes i samarbejde
med Roskilde Amt, sandsynligvis som et lys-
reguleret kryds.

HOVEDSTIER - Langs motorvejen og Mosede Lan-
devej udlægges areal til hovedstier, der
forbinder erhvervsområdet med stier i nabo-
områderne. Stiforbindelserne mod nord til
Ventrupgård-området skal sikres ved en plan-
lagt tunnel under Mosede Landevej. Mod øst
er der stiadgang gennem en eksisterende tun-
nel under motorvejen. Stien skal på længere
sigt føres gennem Langagergård-området frem
til Karlslunde Station. Området sikres til-
lige stiforbindelse til Greve Landevej. In-
ternt i erhvervsområdet er der to indbyrdes
forbundne net af stier for fodgængere og
cyklister. Et net, der følger de friholdte
grønne områder, og et andet, der følger vej-
nettet.

PARKERINGSPLADSER til den enkelte virksomhed
skal indrettes på egen grund. I delområde A
skal parkeringspladserne udformes som samle-
de anlæg, placeret langs de mindre adgangs-
veje eller bag bygningerne tilbage på grun-
dene.



Ventrupgård Syd
"\.~’/ /

f

C

Eventuel
vejtilslutning

\       I:’
/

Sti mod
Ventrupgård

Sti mod
Karlslånde

Mulig              ...
stiforbindelse, r--.

C-
\

Vej- og stldiagram

~lunde Industri Nord

busforbindelse

/// :

" ~    Stier ,’
’- \« ,. //.

/

0 1 O0 200     300 400     500m
! I I ~ I I+,. .,- , ; 11"
.’"~,.J/i/’/////’:1//"(’~’ , i:8000

Planen viser det overordnede vejnet i
erhvervsområdet Greve Main, hvoraf ho-
vedfordelingsvejen i område A allerede
er anlagt. Øvrige veje og stier vil
blive anlagt som led i byggemodningen.
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Kollektiv trafik

Det er kommunens mål at skabe gode busfor-
bindelser mellem erhvervsområderne og S-
togsstationerne. Lokalplanen åbner mulighed
for, at en busforbindelse kan føres over den
grønne kile fra Karlslunde Industri, gennem
Greve Main og frem til Ventrupgård. Dermed
skabes der mulighed for en sammenhængende
busbetjening igennem erhvervsområderne.

Det fremgår af regionplanen, at Roskilde Amt
vil arbejde for, at de regionale erhvervsom-
råder S-busbetjenes.

Overordnede planer.

REGIONPLAN 1993 udlægger Greve Main til er-
hvervsformål. Lokalplanen udlægger området
til erhvervsformål, med mulighed for en bred
vifte af erhvervstyper. Lokalplanen er der-
med i overensstemmelse med regionplanen.

KOMMUNEPLAN - Sammen med lokalplan nr. 14.19
er der vedtaget et tillæg nr. 1 til kommune-
plan 1995 - 2005, der sikrer, at lokalplanen
er i overenstemmelse med kommuneplanen.

Tilladelser efter anden lovgivning

NATURBESKYTTELSESLOVEN beskytter vådområder
over i00 m2, ferske enge, moser, de på bilag
1 viste åløb samt eventuelle jord- og sten-
diger. Det betyder, at der skal søges om
tilladelse i Roskilde Amt, før der foretages
ændringer i vådområder, ferske enge, moser,
åer og diger.

VEJE - Ejendomme langs Greve Landevej og Mo-
sede Landevej er pålagt tinglyste bestemmel-
ser om adgangsbegrænsning, hvilket betyder,
at der skal søges tilladelse fra Roskilde
Amt, inden der kan anlægges overkørsler til
disse veje. Det betyder, at den endelige
udformning af de vej- og stitilslutninger
til Greve Landevej, der er vist i vej- og
stidiagrammet side 7, skal forhandles med
Roskilde Amt.

Udformning af vejprojekter beliggende på
Regnemarksledningens servitutareal skal god-
kendes af Københavns Vandforsyning.

LANDBRUGSPLIGT - Der er landbrugspligt på en
del af de ejendomme, der er omfattet af lo-
kalplanen..Landbrugspligten for erhvervsare-



alerne skal ophæves via landinspektør senest
i forbindelse med salg og bebyggelse. Ophæ-
velse af landbrugspligten for de offentlige
grønne områder skal tillades af jordbrugs-
kommissionen, i forbindelse med anlægsprojek-
tet.

KYSTZONE - Lokalplanen tillader ikke byggeri
over 12,5 m i højden. Da der er bebyggelse
mellem området og kysten, bl.a. Karlslunde
Station, vil lokalplanen ikke medføre visuel
påvirkning af kysten.

Realisering

Der er foretaget byggemodning i den nordlige
del af området, og det vil være muligt for
virksomheder at flytte ind i dette område
med kort varsel. I den sydlige del af områ-
det vil byggemodning blive foretaget i takt
med salget af grunde. Indtil grundene er
solgt, er det tanken, at markerne fortsat
skal bruges til landbrugsformål.

9

Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



Perspektiv af hovedfordelingsveje
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Lokalplan nr. 14.19 for et erhvervsområde i
Greve Main

I henhold til lov om planlægning (bekendtgø-
relse nr. 746. af 16. august 1994) fastsættes
herved følgende bestemmelser for det i § 2
nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er:

at fastlægge områdets anvendelse til
erhvervsformål, med tilhørende fælles
friarealer og offentligt grønt areal,

at fastlægge anvendelsen af delområde
A til erhverv, som f.eks fremstil-
lingsvirksomheder, laboratorier og ad-
ministrationsvirksomheder, der hverken
påvirker naboerne med visuelle gener
eller med støj, lugt, støv og lignen-
de,

at fastlægge anvendelsen af delområde
B til erhverv, der indbyrdes kan tåle
en vis grad af ovennævnte gener,
f.eks, lagervirksomheder, transport-
virksomheder, industri m.m.,

at fastlægge anvendelsen af delområde
C til offentligt grønt område,

at sikre, at erhvervsbygninger i del-
område A placeres og udformes, så del-
området fremstår med parklignende ka-
rakter,
at sikre bebyggelsens arkitektoniske
udtryk bl.a. gennem, at bebyggelse
skal danne en helhed,

at fastlægge den grønne karakter af de
offentlige arealer og de fælles fria-
realer,

at fastlægge vejstrukturen med hoved-
fordelingsvej, fordelingsvej og stier,

at hovedfordelingsvejen får karakter
af parkstrøg.

§ 2

2.1

Lokalplanens område

Lokalplanen afgrænses som vist på bi-
lag 1 og. omfatter følgende matr.nr. :

~~5 a,.y5 am;~,5 iv,"-9 dx,’,20 c~k20 e,,2o2 a,
}22 b; 22~ f,~22 g,,22.:h,~22 i,~~~, k,«2.2~ i,«2_~2_ m, 2__2 ø, ~22,..aa, �2.2_. ab, v2.2- ac, ,2_2_

ad,.«26.k, ~27« a, ~27...._b, «191«_     , litra "ax",
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2.2

§ 3

3.1

3.2

3.3

3.4

og del af 9 a, alle Greve by, Greve,
samt alle parceller, der udstykkes af
de nævnte matr.nr, efter d. 22. juni
1996.

Lokalplanområdet inddeles i delområ-
derne A, B og C, som vist på bilag 2.

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til erhvervs-
bebyggelse med fælles friarealer og
til offentligt grønt område.

Delområde A kan anvendes til erhverv
med erhvervstyper som administrative
virksomheder, laboratorier, industri
og fremstil!ingsvirksomheder uden ge-
ner for naboerne, og lignende der kan
placeres i parklignende omgivelser.

Der er mulighed for at indplacere et
mindre centerområde med f..eks, hotel/-
overnatningsfunktion, burgerbar/caf@/-
kioskfunktion, pengeinstitut, kommuni-
kationsservice m.m., der servicerer
erhvervsområdet. Der kan ikke etable-
res detailhandel, som f.eks, supermar-
ked i området.

Det er ikke muligt at placere trans-
portvirksomheder, entreprenørvirksom-
heder og lignende, eller virksomheder
med større og/eller skæmmende udendørs
oplag i delområde A.

Delområde B kan anvendes til erhverv,
der indbyrdes kan tåle en vis grad af
gener med erhvervstyper som industri,
lagervirksomheder, transportvirksomhe-
der, større håndværksvirksomheder og
lignende. Det er ikke lokalplanens
formål at placere rent administrative
eller andre forureningsfølsomme virk-
somheder i delområde B. Lokaliseres
der alligevel sådanne virksomheder i
området, skal disse tåle naboskabet af
virksomheder, som kan påføre naboerne
en vis grad af gener.

Delområde C udlægges til offentligt
grønt område.

Udstykninger

Der kan udstykkes inden for de på bi-
lag 2 viste skel.



4.2 I delområde A må der ikke udstykkes
grunde med en facade mod hovedforde-
lingsvejen, der er mindre end 60 m.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

Der udlægges areal til veje og stier i
princippet som vist på bilag 2 og bi-
lag 3.

VEJADGANG til lokalplanområdet må kun
etableres fra Mosede Landevej og Greve
Landevej. Vejsystemet kan udformes som
et lukket system kun med vejadgang fra
Mosede Landevej. Eventuel busforbin-
delse til Karlslunde~Industri er ikke
omfattet af denne bestemmelse.

HOVEDFORDELINGSVEJEN udlægges i en
bredde af 35 m, og anlægges i en bred-
de af 9 m i princippet som vist på
bilag 3. Den allerede anlagte del af
hovedfordelingsvejen skal forblive med
uændret profil.

FORDELINGSVEJEN udlægges i en bredde
af 20 m, og anlægges i en bredde af 9
m i princippet som vist på bilag 3.
Såfremt der ikke anlægges en tilslut-
ning til Greve Landevej, udlægges for-
delingsvejen som hovedfordelingsvej
med en bredde af 35 m.

BYGGELINIER langs hovedfordelingsvej
og fordelingsvej fastsættes til i0 m.

ADGANGSVEJE udlægges i en bredde af
min. 14 m. Blinde adgangsveje skal
afsluttes med en vendeplads på mindst
30 m i diameter.

Adgangsveje anlægges i princippet som
vist på tværsnit på bilag 3, med en
kørebane i en bredde af min. 8 m og
med 22 m vendeplads. Ved sådanne sup-
plerende adgangsveje fastlægges en
byggelinie på 5 m.

HOVEDSTIER udlægges i en bredde af
max. 7 m - som vist på tværsnit på bi-
lag 3. stitilslutningen i det rekrea-
tive område mod vest anlægges kun,
hvis der ikke anlægges vejtilslutning
til Greve Landevej. Stien langs Mosede
Landevej flyttes væk fra vejen. Den
endelige udformning af stierne sker i
samarbejde med Roskilde Amt.

13
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5.2

5.3

5.4

5.5

ØVRIGE STIER - Kombinerede cykel- og
gangstier anlægges i en bredde af 3 m.
Fortove langs veje anlægges i de bred-
der, som er vist på tværsnit på bilag
3.

STITUNNEL - Der skal sikres mulighed
for at etablere den på bilag 2 viste
tunnel under Mosede Landevej.

PARKERING - Der skal anlægges det for
virksomheden nødvendige antal parke-
ringspladser på egen grund. I delområ-
de A skal p-pladserne placeres i prin-
cippet som vist på bilag 4.

INDKØRSLER skal udføres efter kommu-
nens anvisning.

BYGGELINIE - Mod Greve Landevej og Mo-
sede Landevej fastsættes byggelinien
til 40 m fra fremtidig vejmidte - se
bilag 2.

VEJUDVIDELSESLINIER langs Mosede Lan-
devej, Greve Landevej og Motorvejen er
vist på bilag I. Der er hegnspligt på
ejendomme, der støder op til disse ve-
je.

§ 6

6.1

6.2

6.3

6.4

Ledningsanlæg ,ogbelysning

HØJSPÆNDINGSLEDNING - Langs de på bi-
lag 1 viste højspændingsledninger er
der et servitutbælte på 25,5 m fordelt
symmetrisk om traceet. Her må der ikke
bygges, beplantes eller foretages ter-
rænreguleringer uden NESA’s godkendel-
se, jfr. deklarationer lyst d. 23.
april 1985 og 4. juni 1985.

VANDFORSYNINGSLEDNINGEN - Inden for
det på bilag 1 viste servitutbælte må
der ikke bebygges, beplantes eller
foretages gravninger uden Københavns
Vandforsynings godkendelse, jfr. de-
klaration lyst d. 30. juni 1962.

NATURGASLEDNING - Inden for et i0 m
bredt bælte omkring ledningens midte
må der ikke bebygges eller plantes
træer med dybtgående rødder - se bilag
I. Se fodnoteI)

EL-LEDNINGER må kun udføres som jord-
kabler.

1 Der gøres opmærksom på deklarationer om anodebed for naturgas og elek-
triske installationer på matr. nr. 22 f, 22 g og 22 i, Greve by, Greve.
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6.5 BELYSNING af veje og stier må kun ud-
føres efter en samlet plan, der er
godkendt af kommunen.

§ 7

7.1

Bebyggelsens omfang og placering

Bebyggelsen skal placeres inden for de
i § 5 nævnte, og de på bilag 2 viste
byggelinier.

Bygningshøjden må ikke overstige 12,5 m.
Enkelte mindre bygningspartier samt
skorstene og andre tekniske anlæg kan
dog opføres i større højde efter kom-
munens specielle tilladelse i hvert
tilfælde.

DELOMRÅDE A

7.2 I delområde A må bebyggelsesprocenten
ikke overstige 50. Højst 1/3 af grun-
den må bebygges, og 1/3 af grunden
skal fremtræde som grønt friareal.

Bebyggelsen må opføres i max. 3 eta-
ger.

Der må ikke opføres bebyggelse nærmere
end 5 m fra naboskel.

Bebyggelsen skal placeres med facade i
byggelinie langs hovedfordelingsvejen.

Virksomhedernes hovedbygninger og ad-
ministrationslokaler skal orienteres
mod hovedfordelingsvejen eller eventu-
el adgangsvej. Indgangsparti må kun
placeres ud mod adgangsvejen.

Bebyggelsen skal placeres i princippet,
som vist i eksempel b og c på bilag 4.

DELOMRÅDE B

7.3 I delområde B må bebyggelsesprocenten
for den enkelte ejendom ikke overstige
60, og bebyggelsens rumfang må ikke
overstige 6 m3 pr. m2 grundareal.

DELOMRÅDE C

7.4 Der må~kun opføres bygninger, der er
nødvendige for områdets funktion som
grønt område i delområde C. Sådanne
nødvendige bygninger skal indpasses i
landskabet.

15
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8.2

8.3

9.2

Bebyggelsens ydre fremtræden

I hele området skal bebyggelsen overve-
jende fremtræde med lyse materialer og
farver som f.eks, hvid eller lys grå be-
ton, lyse metalplader, gule teglsten,
eller behandlet med hvid, lys grå eller
lys gul farve. Synlige tagmaterialer
skal ligeledes overvejende fremstå i ly-
se farver.
Materiale- og farvevalg skal forelæg-
ges kommunen til godkendelse. Kommunen
kan dog, i særlige tilfælde, tillade
at der til vinduer, døre og mindre fa-
cadepartier, samt til enkelte bygnin-
ger kan anvendes alternative materia-
levalg og farvesammensætninger, under
forudsætning af, at byggeriet kan ind-
gå på en harmonisk måde i erhvervsom-
rådet.

I delområde A og ved større byggerier
i delområde B, skal kommunen godkende
den samlede arkitektoniske virkning og
forholdet til de omgivende bygninger
og friarealer.

Skiltning og reklamering skal ske un-
der hensyntagen til bygningens anven-
delse, og at der opnås en harmonisk
virkning i erhvervsområdet som helhed.
Skiltning og reklamering må .kun finde
sted efter kommunens godkendelse i
hvert enkelt tilfælde.

Ubebyggede.arealer

De på bilag 2 med raster viste arealer
må kun anvendes som fælles friarealer
og må ikke bebygges eller udstykkes
til bebyggelse.
Erhvervsområdets friarealer skal ud-
formes som et offentligt tilgængeligt
grønt anlæg. Der skal sikres mulighed
for etablering af supplerende stier
samt søer og vandløb.

Terrænregulering, beplantning, befæs-
telse, belysning og møblering af de på
bilag 2 .viste arealer, dvs. offentligt
grønt område, fælles friarealer, vej-
rabatter samt arealer mellem byggeli-
nie og vejskel, skal anlægges efter en
samlet beplantningsplan, som skal god-
kendes af kommunen. Se fodnote 2)

2 I forbindelse med udførelsen af byggemodningen etableres de i §§ 9.2
9.4 nævnte beplantninger m.v. Vedligeholdelse og pleje fastlægges i en de-
klaration, som tinglyses på de berørte ejendomme.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

I delområde A skal ubebyggede og ube-
fæstede arealer fremtræde som et park-
landskab med spredte beplantninger.
Arealerne mellem byggelinie og hoved-
fordelingsvej/fordelingsvej skal udfø-
res med et plantevalg fastlagt i den i
§ 9.2 nævnte beplantningsplan.

I delområde B skal arealerne mellem
byggelinie og fordelingsvej (med 20 m
udlæg) beplantes med et afskærmende,
minimum 4 m bredt plantebælte, Udført
med et plantevalg fastlagt i den i §
9.2 nævnte beplantningsplan.

De på bilag 2 med særlig signatur vi-
ste beplantningsbælter skal anlægges i
en bredde på 5 m, en afstand til byg-
gelinien på 5 m og et plantevalg fast-
lagt i den i § 9.2 nævnte beplant-
ningsplan.

Kommunen kan frafalde kravet om af-i
skærmende beplantning på steder, hvor
bygninger er placeret i byggelinien,
og det efter kommunens skøn ikke vir-
ker skæmmende.

Kommunen skal godkende en plan for den
enkelte ejendom, som skal omfatte be-
plantning, befæstelse, hegning, belys-
ning, terrænregulering, parkering og
opholdsarealer.

I delområde A må der etableres begræn-
set udendørs oplag, som eksempelvis
nødvendige affaldscontainere m.m.. Så-
danne udendørs oplag må ikke etableres
uden kommunens tilladelse og skal pla-
ceres og afskærmes efter kommunens an-
visning.

Udendørs oplag i delområde B skal af-
skærmes efter kommunens anvisning.

Den på bilag i med særlig signatur vi-
ste eksisterende beplantning ønskes
bevaret i størst mulig udstrækning.

S I0 Forudsætninger for ibrugtagen af be-
byggelse

i0.I Før nogen del af bebyggelsen tages i
brug, skal parkeringspladser og ube-
byggede arealer være anlagt efter be-
stemmelserne i §§ 5.2 og 9.2    9.5.
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Kommunen kan dog tillade, at de i
9.2 - 9.5 nævnte arealer og anlæg sker
i etaper afpasset efter bebyggelsens
omfang. Se fodnote 3)

10.2 Samtlige bygninger skal forsynes med
naturgas. Ny bebyggelse må ikke tages
i brug, før tilslutning til naturgas-
nettet har fundet sted.

§ 11 Grundejerforening

Ii.i Der skal for området som helhed, even-
tuelt opdelt i flere delområder, op-
rettes en eller flere grundejerfore-
ninger, hvortil samtlige ejere af egen-
domme inden for det pågældende område
har medlemspligt. ¯

11.2 Grundejerforeningerne skal
når kommunen kræver det.

oprettes,

11.3 Grundejerforeningerne skal forestå
drift og vedligeholdelse.af de i § 5.1
udlagte vejarealer og de i § 9.1 nævn-
te fælles friarealer.

11.4 Grundejerforeningerne skal i øvrigt
udføre de opgaver, som i medfør af
lovgivningen og tinglyst deklaration
henlægges til foreningerne.

11.5 Grundejerforeningerne er pligtige at
-tage skøde på de i § 5.1 udlagte vej-
arealer og de i § 9.1 nævnte fælles
friarealer.

11.6 Grundejerforeningernes vedtægter og
ændringer heri skal godkendes af kom-
munen.

§ 12 Ophævelse af lokalplan og deklaratio-
ner

12.1 Med den endelige vedtagelse af nærvæ-
rende lokalplan ophæves lokalplan nr.
14.14 i sin helhed.

3 Der skal tinglyses en deklaration, hvori anlægstidspunkter og partsforde-
ling for anlæg og vedligeholdelse af stier, beplantning, friarealer mv. fast-
sættes.
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12.2 For det område, der er omfattet af
nærværende lokalplan, ophæves deklara-
tion tinglyst 7. december 1932 angåen-
de fastsættelse af byggelinie i hen-
hold til lov nr. 275 af 28. november
1928.

~ 13 Retsvirkninger

13.1 Efter den endelige vedtagelse og of-
fentliggørelse af lokalplanen må ejen-
domme, der er omfattet af planen,’
ifølge planlovens § 18 kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens bestem-
melser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af
en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig
selv krav om etablering af de anlæg
m.v., der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til
mindre væsentlige lempelser af lokal-
planens bestemmelser under forudsæt-
ning af, at det ikke ændrer den særli-
ge karakter af det område, der søges
skabt, ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokal-
planen kan kun gennemføres ved tilve-
jebringelse af en ny lokalplan.

13.2 Det areal, der på bilag 2 angives som
delområde C udlægges i lokalplanens §
3.4 til offentlige formål. Det bety-
der, at ejere efter planlovens § 48
under visse omstændigheder kan kræve
ejendommen helt eller delvist overta-
get af kommunen mod erstatning.

Vedtagelsespåtegning

I henhold til ~ 27 i lov om planlægning er
lokalplanen endeligt vedtaget af byrådet d.
22. oktober 1996.

Renå Mild

b°rg[lest!r:
~afdeli~tekt
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Matr : 5 A

Greve By, Greve

Retten i : Roskilde
Indført den : 24.04.1997
Lyst under nr.: 516012 - ø

LysL på de med maLt.nr, nævnLe ejendomme.

~ Aabjerg Rasmussen



formular

Y- I fløj

Akt: Skab    nr.
(udfyldes ~f dommørkonto~et) I

Delområde A

a

b

C

Det er vigtigt, at de forskellige byg-
nbzgsanlæg markerer sig mod hoved-
fordelingsvejen. Parkeringspladser
og hovedindgangen skal derfor placeres
langs de fælles adgangsveje (b) eller
tilbage på grundene (c). Facader skal
placeres i byggelinie (10 m) mod
hovedfordelingsve] og ikke (som vist
i eksempel a) bag store dominerende
parkeringspladscr.

Erhvervsområdet Greve Main

S00170865S 18_C_151 Princip for bebyggelsens
placering på grund, DATO29.05.1996A00230689A 88304598

HOLMEAGERVEJ 2           2670 GREVE           TLF. 43 97 97 97

Otto li. Wroblev, ski. N~’tol’v 19. 14"50 Københat’n K



Akt: Skab    nr.

Bestillings-
formular

;KE    LØVTRÆER

3m ~ 5m

RABAT
~ ,

HOVEOFORDELINGSVEJ CYKEL- OG GANGSTI
¯ I 3m’--IL--2m I 9m / 2m--~.-- 3m----J----7. 5m-.

(udfyldll ~f d~mm~’kontorøt)

¯ I ; i :

| 3m ----/-

35m

(

!,2m 1,2m I
1,2m 1,2m

RABAT MED FL;SEG~AN~ ’KØREBANE RABAT MED FLISEGANG (FORTOV)

20 m              -            #
NGSVEJ

1,2 m                              ¯ ,2 m.

-~---3 m : 8 m * 3 m--~[FLISEGANG KØREBANE

ADGANGSVEJ 14 m ~

FORDELINGSVEJ

1.,2 m 1,2 m
-’- ~~1 ,, S00170866S 18_C_151

A00230689A 88304598

RABAT MED FLISEGANG                        _ RABAT MED FLISEGANG (FORTOV)

1,5 m 1,5 m~    : 5m- .- ." 7m, * 5m ;HÆK MED TR.ZEER PARKERING KØREBANE PARKERING HÆK MED TRÆER
" 20 m
PARKERINGSPLADS

~
BE~JEGNING

÷ - 7 m-~
HOV~-~DSTI

LOKALPLAN NR. 14.19
Erhvervsområdet Greve Maln
Tværsnit I
veje og stier
GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE

BILAG 3

MÅL    1:200
DATO29,05.1996
TLF.43 97 97 97

f- I fløj o.o B. WrobZewski, Nyzorv 19. 1450Kølænhavn K



Bestdlings-
formular

// i

//

i

/ 101
/

---J /
I /

/" I
I

I
\ /

Rester af gl.
forsvarsanlæg

/
//i/

/

///

22h

/
/ /
/ ./

/
/

22k
( 22g

20e

9a

9dx

f -’J

r"

\
)

/

\
\,
\

t

\    ,

5a

4ah

LOKALPLAN NR. 14.19

ø o o ¯ Lokalplangrænse.

� Matrikelskel/. nr.

.... Vejudvidelseslinie (jfr. §5.5)

.....................Servitutarealer for ledningsforsynin9
5it      (~~ Bevaringsværdig beplantn. (jfr. §9.8)

\ " "~ ~ ~ Åløb og vådområder (nat.besk.lov §3)

77_ ~’<,, ~-~"
., ~. I " . ,,,,\ ~, ~

BILAG I

~~._,~ 50rn i1 Erhvervsområde Greve Main

=.~___~~_
~--~ Lokalplanområdets afgrænsning

~ ~ ~ ~ 1 og eksisterende forhold

~.~.._...)" ~~~’-�~--~-~~_..~~----. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE

Mål: 1:4.000
Dato: 11.6.1996

Tlf. 43 97 97 97

.,--
~~~~2.__1i



BUSFORBINDELSE

Bøstilhngs-
formular

;." Sti, der kun anlægges, ;" :.’/I/’" Vejtilslutning til "
hvis der ikke anlægges.. ".’/~/.:’" ¯ Greve Landevej..
vejtilslutning til ".//...’. Anlægges kun,
Greve Landevej hvis der er

¯ ’- " ¯ ... behov for det.

:.:. ~-.:, ;.. ,-::... :’.:...-.,
. ..’-:-’.::-.

o

/
I

I
I

I
I

Akt: Skab nr. [
(udfyldes øf dommørkontorøt)

FREMTIDIG VEJMIDTE 40M ~

E

B

Vejskel ved 35 m vejudlæg.
Realiseres kun, hvis
etableres t!lslutning til
Greve Landevej

-B

B. \Vroblcwski, N~.’torv 19, 1450 Køl)t’.havn K

/
/,- BYGGELINIE

;     5m

5m

GREVE LANDEVEJ

’̄ / EVENTUEL
".\~ ," ADGANGSVEJ

IlE

/

/

A

STITUNNEL

SOOlTOSØSS 18._c_~5~
A00230689A 88304598

oooo Områdegrænse

..... Delområdegrænse

~ Beplantningsbælte

-- Skel (jfr. § 4.1)

.... Eksisterende skel

------ Byggelinie

~ Friareal (jfr. §11.3 og 9)

~ Offentligt grønt område (jfr. § 3.4)
~ Veje

Stier

LOKALPLAN NR. 14.19
Erhvervsområde Greve Main

Arealanvendelse, delområder, byggelinier
samt veje og stier

GREVE KOMMUNE HOLM.EAGERVEJ 2 2670 GREVE

BILAG 2

Mål: 1 : 4.000
Dato: 11.6.1996

Rev. 04-03-97
Tlf. 43 97 97 97



Mgift: kr.                           Akt: skab       nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Ejeflav:

Mart. nr.:

Ejedejlighedsnr.:

Gade og husnr.:

Greve By, Greve

9 aog9 dy

Mosede Landevej 51

Anmelder:
~f.r~.: 43 97 97 97

Greve Kommune
Teknisk ForvaltningNavn:
Rådhusholmen 10

Adr.: 2670 Greve

AFI,¥SNING£PÅTEGNING

på lokalplan nr. 14.19 tinglyst den 24.04.1997
(Akt C 151 nr. 516036)

Lokalplan nr. 14.19 kvitteres herved til aflysning af ting_~_g_en~~l~

Greve byråd, den 17.02.2005

RenØ Milo
borgmester

Jesper Brandt
afdelingschef



Retten i Roskilde
Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 9 A m.fl., Greve By, Greve
Ejendomsejer: Torben Drisgaard 2/6 m.fl.
Lyst første gang den: 24.04.1997 under nr. 516036
Senest ændret den    : 21.02.2005 under nr. 17787

Aflyst af Tingbogen den 21.02.2005

Retten i Roskilde den 22.02.2005

Birgit Pedersen

Side:

Akt. nr. :
A 245



5 a, 5 am, 5 iv, 9 dx, 20 c, 20 e, 22 a, 22 b, 22 f, 22 g, 22
h, 22 i, 22 k, 22 i, 22 m, 22 ø, 22 aa, 22 ab, 22 ac, 22 ad,
26 k, 27 a, 27 b, i01, og del af 9 a, alle Greve by, Greve,

Greve kommune
Teknisk forvaltning
Holmeagervej 2
2670 Greve
43 97 97 97

Stempelafgift, kr. 85.808,50, overføres fra tidligere deklarati-
on, der aflyses samtidig hermed.v/

Deklaration for Greve Main.

I forbindelse med byggemodning, udstykning og salg af matr.nr. 5
a, 5 am, 5 iv, 9 dx, 20 c, 20 e, 22 a, 22 b, 22 f, 22 g, 22 h, 22 i,
22 k, 22 i, 22 m, 22 ø, 22 aa, 22 ab, 22 ac, 22 ad, 26 k, 27 a, 27
b, I01, og del af 9 a, alle Greve by, Greve, pålægger Greve kom-
mune ejendommene følgende servitutbestemmelser, som skal respek-
teres af de til enhuer tid værende ejere af ejendommene samt par-
celler udstykket herfra efter d. 22. oktober 1996.

Deklarationens område

Deklarationen gælder for det område, som er afgrænset med
prikket linie på vedhæftede kortbilag, dateret 26. septem-
ber 1996.

2.2

Grundej erf orening

Alle grundejere inden for dek!arationsområdet har pligt til
at være medlem af en grundejerforening, hvis vedtægter skal
godkendes af Greve kommune.

.Grunde~erforeningen skal stiftes, når byrådet forlanger
det, men senest når 1/3 af det disponible grundareal er
udstykket og solgt. Der kan dannes underafdelinger af
grundejerforeningen, såfremt Greve kommune skønner det hen-
sigtsmæssigt. Alle underafdeiinger skal dog indgå i en fæl-
les grundejerforening for hele området.

1

Fort’ri. 267 G Otto B. Wroblewskl. Nvtorv 19,1450 København K



2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på vE
stier og fællesarealer, når Greve kommune forlanger 4
Veje og fællesarealer er på kortbilaget markeret med
priksignatur, mens stier er vist med særlig stisignat
Grundejerforeningen afholder alle udgifter i forbind~
med overdragelsen. Hvis vejtilslutningen til Greve Land~
ikke anlægges, inddrages arealet i det grønne offent]
area! og skal ikke tilskødes grundejerforeningen.

Greve kommune skal som ejer af arealer til offentlige st
og det offentlige grønne område ikke være medlem af grun(
jerforeningen.

Etablering og vedligeholdelse af fællesarealer

Ved fællesarealer forstås alle arealer, der er udlagt
veje, stier, friarealer og beplantningsbælter, og som
er offentlige jfr. § 3.6. og § 4.1

Alle fællesarealer skal etableres i overensstemmelse n
"Grøn plan    Greve Main", som tilvejebringes af Greve k(
mune.

Fællesarealerne anlægges i takt med områdets udbygning.

Greve kommune anlægger alle veje og stier, inklusive bel~
ning og beplantning. Dette gælder også de mindre adgang
veje, der ikke er fastlagt på kortbilaget, men som kan bl
ve etableret i takt med områdets udstykning. Vejtilslutni
gen til Greve Landevej etableres kun hvis kommunen skønn
at der er behov for den. Stistykket A    B anlægges ku
hvis der ikke etableres vejtilslutning til Greve Landeve

Regnvandsbassiner, vandløb og søer anlægges af Greve ko~
ne, i princippet som angivet på vedhæftede kortbilag, d
teret september 1996

Supplerende regnvandsbassiner kan anlægges på fællesare
ler, eventuelt som angivet med b på:kortbilaget.

Kommunen skal have adgang til nødvendig vedligeholdelse
regnvandsbassiner og dertil hørende bygværker samt vandl
og søer.

Beplantningsbælter etableres af Greve kommune som vist
kortbilaget. Ingen de! af beplantningen må fjernes ud
samtykke fra Greve kommune. Udlægges Korskildevej med 20
vejudlæg etablerer Greve kommune desuden et 4 m bredt b
plantningsbælte langs vejen mellem vejskel og den i0 m by,
gelinie, der er fastlagt i lokalplan 14.19.

Vedligeholdelse af beplantningen er underlagt de samme b,
stemmelser, som gæ!der for fællesarealerne i øvrigt.

Beplantning på private lodder, der ikke har status som fæl
lesareal, skal ske i overensstemmelse med de retningslin:
er, der er fastlagt i lokalplan nr. 14.19, § 9, samt su
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plerende anvisninger i den grønne plan for Greve Main.

3.5 " Alle fællesarealer vedligeholdes af Greve kommune i 5 år,
efter at de er anlagt, hvorefter vedligeholdelsen, herunder
vintervedligeholdelsen, overtages af grundejerforeningen.

3.6 Greve kommune anlægger og vedligeholder den offentlige sti-
forbindelse langs Køge Bugt-motorvejen, Mosede Landevej, og
stier i det offentlige grønne område, som vist på bilaget
med særlig signatur.

Offentligt grønt område

De offentlige grønne områder, vist på bilaget med åben
priksignatur, anlægges af Greve kommune, når udstykningen
af de tilgrænsende udstykningsområder påbegyndes. Områderne
vedligeholdes af Greve kommune.

Anlægsarbejderne udføres efter retningslinjerne i "Grøn
plan Greve Main", der udarbejdes af Greve Kommune.

5.2

Forsyningsledninger

Vandforsyningen ska! ske fra Greves Kommunale Vandforsy-
ning. Grundejerne er forpligtet til at aftage hele deres
vandforbrug herfra.

Greve kommune etablerer hovedforsyningsledninger og bygge-
modner de enkelte grunde med vand og kloak frem til grund-
skel.

Udgiftsfordeling vedr. fællesarealer

Alle udgifter til etablering af fællesarealer nævnt i § 3
afholdes af Greve kommune.

6.2 Alle udgifter til vedligeholdelse af fællesarealer afholdes
af Greve kommune i 5 år, efter de er anlagt. Derefter over-
tager grundejerforeningen vedligeholdelsen, og udgifterne
fordeles på ejendommene i forhold til grundareal.

Såfremt der ikke ved udløbet af 5 år fra tinglysningsdatoen
er stiftet en grundejerforening, viderefører Greve kommune
vedligeholdelsen og fordeler udgifterne på de enkelte grun-
dejere i forhold til grundareal.

Særlige bestemmelser

Såfremt grundejerne eller grundejerforeningen ikke opfylder
denne deklarations forpligtelser, kan Greve kommune lade
arbejdet udføre for ejernes/grundejerforeningens regning.
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Panteret

Til sikkerhed for opfyldelsen af de økonomiske forpligtel-
ser, herunder udgifter ti! byggemodning og andre anlægsar-
bejder, der følger af nærværende deklaration, indrømmes der
herved Greve kommune og efterfølgende grundejerforeningen
en I. prioritetspanteret i de af deklarationen omfattede
ejendomme på i0 kr. pr. m2. i alt 518.850 m2 = 5.188.500
kr. Ved udstykninger fordeles panteret£en på de enkelte
parceller i forhold til grundareal.

8.2 Panteretten reguleres hvert 5. år på grundlag af forbruger-
og nettoprisindeks maj 1996 (303,1).

Første regulering foretages i september 2001 på grundlag
af indeks i maj 2001 og derefter hvert 5. efterfølgende år.

8.3 Omkostningerne ved tinglysning af ovennævnte regulering
afholdes af grundejerforeningen.

Tinglysning

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende
forud for al pantegæld på matr.nr. 5 a, 5 am, 5 iv, 9 dx, 20
c, 20 e, 22 a, 22 b, 22 f, 22 g, 22 h, 22 i, 22 k, 22 i, 22 m,
22 ø, 22 aa, 22 ab, 22 ac, 22 ad, 26 k, 27 a, 27 b, i01, og
del af 9 a, alle Greve by, Greve,

9.2 Deklarationen begæres tillige tinglyst pantstiftende forud
for al pantegæld, se § 8.1

9.3 Med hensyn til servitutter, byrder og pantehæftelser, hen-
vises til ejendommenes blade i tingbogen.

I0.

i0.i

Påtaleretten

Påtaleretten efter nærværende deklaration tilkommer Greve
kommune, som også skal være berettiget til at indrømme dis-
pensationer fra deklarationens bestemmelser.

10.2 Grundejerforeningen skal dog være berettiget til at gøre
panteretten i nærværende deklarations § 8 gældende for kon-
tingentrestancer og andre udgifter, der er pålagt grunde-
jerne i henhold til nærværende deklaration.
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I henhold til § 42 i lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994
om planlægning meddeles herved samtykke til tinglysning af nær-
værende deklaration. Deklarationen kræver ikke tilvejebringelse
af lokalplan.

Greve kommune, d. " / ~ ~ 7

nsen
tekt

som ejer af matr.nr. 9a

Knud Klippegård Therkildsen
Mosegård
Mosede Landevej 51
2670 Greve

som ejer af matr.nr. 26 k,

Hans Eno Renee Mortensen
Korskildevej 2
2670 Greve

som ejer af matr.nr. 27 a

~ Jørgen Jacobsen
G’reve Landevej 109
2670 Greve
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Mart: 5 A

Greve By. Greve

A
Retten i : Roskilde

Indført den    : 15.04.1997
Lyst under nr.: ~ Æ/yÅøÅ_

men afvist f.s.v, angår 26 k Greve, da der ikke er underskrevet i original,

og afvist f.s.v, angår 9 a Greve da ejere ikke har underskreveh.

Anmærkning ~.s.v. angår 26 k Greve: gæld lyst senest den 12/8-1981.

~~å ~e

Form. 267 G Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19,1450 København K



Form. 267 G

9.

/
Vejtilslutning jfr. § 3.2.
arealet tilskødes, jfr. § 2.3, kL.
grundejerforeningen, hvis vej,
slutningen anlægges.

vejbredde uden vejtilslutj
til Greve Landevej

Otto B. Wroblewski, Nytor~ 19,1450 København K



o o

områdegrænse

vej- og fællesareater, der tilskødes
grundejerforeningen, jfr. § 2.3

stier, der tilskødes grundejerforeningen,
jfr. § 2.3

offentlige grønne områder, som anlægges
og vedligeholdes af kommunen, jfr. § 4.1

offentlig sti, jfr. § 3.6 og § 4.1

bredt beplantningsbælte

II
~ regnvandsbassiner og vandløb

~’~~ ~~/~--~~--~- ~       ogSUpplerendevandløb regnvandsbassiner

"--" KORTBILAG TIL DEKLARATION
ERHVERVSOMRÅDET GREVE MAIN

Greve kommune, b~planafdelingen 26.09.1996
Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,14~0 København K



Forr~ 167G

Ejerlav: Greve by, Greve

Matr. nr.: 9 a og 26 k
(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr. Greve Main

Stempel: kr. Akt: skab nr.
(Ud~ldes af tinglysningskontoret)

~ �/»/~..~ ~ �/~~ /
~nmelder:Greve Kommune

Nåvn:Juridisk kontor

Aar.: Holmeagervej 2

¯ Tlf.nr.: 43 97 93 ~~5
+ ¯ ,, ~ ~ .... :;, ~ . , .. ~ , .,. ,,. « ." ,,.. ~.., ~ ¯ & ’., .~,~~ ¯ ,

Ekstrakt~enpart af udstykningsdeklaration tinglyst den 15.4.1997.
på matr.nr. 9 a og 26 k»Greve by, Greve.

Greve den 22.5.1997

Annette Juul

bore
asen

~tekt

som ejer af matr.nr. 9a

Knud Klippegård Therkildsen og Else Klippegård Therkildsen
Mo s egård
Mosede Landevej 51

Greve --

som ejer af matr.nr. 26 k,

Hans Eno Renee Mortensen
Korski!devej 2
2670 Greve

som ejer af mart.nr. 27 a

~ Jørgen Jacobsen
Greve Landevej 109
2670 Greve

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 KØ~nhavn K

Begæres tillige tinglyst på matr.nr
9 a og 26 k Greve by, Greve.

Greve d. 22.5.1997

Annette Juul



Matr: 9 A

Greve By. Greve

Retten i : Roskilde
Indført den    : 26.05.1997
Lyst under nr.: 519917

Fletsanmærkning

Matr: 26 K .

Greve By, Greve

Retten i : Roskilde
Indført den    : 26.05.1997
Lyst under nr.: 519918

ISlæld, lyst senest deri



Retsafgift: Kr.
Stempelafgift: Kr.

Ejerlav:

MMatr. nr.: Anmelder:
~.l~r’l e~~’g’h~ds nr.)

9 a Greve by, Greve Tlf.nr.:
Gade og husnr.:

Navn:

Adr.:

Akt: skab/~)’{ nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder:
Greve Kommune
Holmeagervej 2
2670 Greve
Tlf. 43 97 97 97

Tillæg til deklaration om udstykning, grundejerforening m.m. tinglyst den 26.05.1997 på matr. nr.
9 a m.fl. Greve by, Greve.

Nærværende deklaration begæres aflyst på matr. nr. 9 a, Greve by, Greve, også for så vid angår den
»antstiffende bestemmelse.

den 13.03.1998

1o / Ole Nielsen
:ster vicekommunaldirektør
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Side: 2
* *

Retten i Roskilde
Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 9 A, Greve By, Greve
Ejendomsejer: Knud Klippegaard Therkildsen m.fl.
Lyst første gang den: 26.05.1997 under nr. 519918
Senest ændret den    : 26.03.1998 under nr. 22451

Aflyst af Tingbogen den 26.03.1998 i sin helhed.

Retten i Roskilde den 29.04.1998

Lis Aabjerg Rasmussen

Akt.nr.:
A 245


