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Dispensation til at krydse fortidsmindebeskyttelseslinjen ved 

20 BI Greve By, Greve og 9 h Mosede By, Karlslunde 

Greve Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 – 

fortidsmindebeskyttelseslinjen - til at krydse to ledninger fra Greve Vandværk – 

matr.nr. 20 Bi Greve By, Greve og matr.nr. 9 h Mosede By, Karlslunde 

(dispensationen ligger i fortov/vejareal). Dispensationen er meddelt i henhold til 

naturbeskyttelseslovens § 65, styk 2. Placeringen fremgår af bilagene. 

Berørte matrikler 

Afgørelsen omfatter ”20 BI” Greve By, Greve og matr.nr. ”9h” Mosede By, 

Karlslunde.  

Afgørelse 

Greve Kommune giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, jf. § 

65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2121 om naturbeskyttelse. 

Baggrund 

Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i dispensationsansøgningen, 

dateret 18. november 2022 herunder bilag 1 og bilag 2.  

Der krydses med to ledninger. Ledningerne ved Greve Main vil blive placeret ca. 80 

m væk fra beskyttelsesmindet på Matr.nr. 20 BH Greve By, Greve. Det forventes at 

der vil blive gravet ca. 4 steder inden for beskyttelseslinjen. Resten vil være ved 

styret underboring. Ledningerne etableres i eksisterende fortov/cykelsti med en 

jorddækning på ca. 1,2-1,5 meter.  

Ledningerne ved Mosede Fort vil blive placeret som en gravet rende nord for 

Karlslunde Strandvej. Krydsningen vil blive udført som en styret underboring. På 

den sydlige side af strandvejen vil udgravningen fungere som et montagehul for 

teknikskabet.  

Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  



 

Side 2 af 3 
16. januar 2023 

 

Begrundelse 

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at vandledningerne placeres i vejarealet. 

 

Partshøring 

Et udkast til dispensation har været i partshøring hos ansøger. Ansøger 

bemærkninger er indarbejdet i dispensationen.  

 

Klagevejledning 

Dispensationen vil blive offentliggjort i Sydkysten torsdag den 26. januar 2023. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. 

Klagen skal indgives senest torsdag den 23. februar 2023. Du klager via 

Klageportalen, som du finder på www.nævneneshus.dk eller via www.borger.dk 

eller www.virk.dk. 

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Greve Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 

gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og 

offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Greve Kommune. Hvis Greve 

Kommune fastholder afgørelsen, sender Greve Kommune klagen videre til 

behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 

Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 

begrundet anmodning til Greve Kommune. Greve Kommune videresender herefter 

din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se 

betingelserne for at blive fritaget på www.nævneneshus.dk 

Hvem kan klage? 

• Adressaten for afgørelsen 

• Ejeren af ejendomme, som afgørelsen vedrører 

• Offentlige myndigheder 

• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen 

http://www.nævneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nævneneshus.dk/
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• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

 

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være 

anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i 

naturbeskyttelsesloven. 

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra d.d. bortfalder den jf. 

naturbeskyttelseslovens § 66. 

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 4397 9405.  

Med venlig hilsen 

Karen Knudsen 

Miljø  

 

Kopi til: 

Køge Museum koegemuseum@museerne.dk 

Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

DN Greve, DNGreve-Sager@dn.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, Kreds Roskilde, roskilde@friluftsraadet.dk 

Miljøstyrelsen mst@mst.dk  

Dansk Ornitologisk forening, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening Greve, greve@dof.dk 

Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk 

Dansk Botanisk Forening, oestkredsen@botaniskforening.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

 

Åbnings- og telefontider 

www.greve.dk/kontakt 

Tidsbestilling 

www.greve.dk/tidsbestilling 

 

Adresse Greve Kommune 

Rådhusholmen 10 

DK-2670 Greve 

Telefon  43 97 97 97 

Hjemmeside www.greve.dk 

Digital post www.borger.dk/post 

Afdeling Miljø 

Sag 22-015575 

 

EAN  

Konto 4316   3191110226 

CVR 44 02 39 11 
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