
 

Side 1 af 8 
25. januar 2023 

 

E 

 

 

 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af 
regnvandsbassiner på matr.nr. 7000au Kildebrønde By, Kildebrønde +  
7000cz Greve By, Greve + 7000cy Greve By, Greve 
Greve Kommune giver hermed Ejlskov a/s dispensation til at oprense tre § 3-
beskyttet regnvandsbassiner ved Motorvejen. Oprensningen udføres på vegne af 
vejdirektoratet. 

Berørte matrikler 

Afgørelsen omfatter: 

- Matr.nr. 7000au Kildebrønde By, Kildebrønde – bassin 10-0 21/0200  

- Matr.nr. 7000cz Greve By, Greve – basin 10-0 21/0782 

- Matr.nr. 7000cy Greve By, Greve – basin 10-0 21/0316 

Afgørelse 

Greve Kommune giver hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 

1, jf. § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om 

naturbeskyttelse. Beliggenheden af regnvandsbassinerne fremgår af kortet. 

Retning mod København. Nederst til venstre 7000cz ca. 925 m2, 7000cy 1925 m2 

og 7000au 1000 m2. 

 

Ejlskov A/S 
Jens Olsens Vej 3 
8200 Århus N 
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Baggrundsmateriale 
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Bassin 7000au Kildebrønde By, Kildebrønde 

 

Basin 7000cz Greve By, Greve 
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Basin 7000cy Greve By, Greve 

Følgende materiale har dannet baggrund for Greve Kommunes behandling af 

sagen:  

• Ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 fremsendt 

den 3. marts 2022. 

• Diverse billeder. 

 

Dispensationen gives på følgende vilkår:   

1. Af hensyn til plante- og dyrelivet i vandhullenet skal arbejdet foretages i 

perioden 1. september – 1. marts. 

2. Bassinerne skal oprenses til fast bund og ikke dybere. Den faste bund må ikke 

beskadiges, da bassinet kan blive ”utæt”. 

3. Brinkerne må ikke gøres stejlere end de er i dag. 

4. Omtrent 1/10 af bredzonen efterlades urørt. 

5. Sedimenterne håndteres ved opgravning, så der så vidt muligt undgås 

sediment i vandet. 

6. Det oprensede sediment skal bortskaffes til godkendt jordmodtager. 
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7. Andet affald skal bortskaffes til godkendt modtager. Der kan dog efterlades 

afskårne grene, mindre stammer fra træer og andet grovere buske/grene som 

en slags ”insekthotel” til gavn for insektlivet i området og naturen generelt.  

8. Der skal træffes foranstaltninger for at frafiltrere og minimere mængden af 

sediment i det oppumpede vand, som afledes via bassinets eksisterende afløb.  

9. Der må ikke udføres samtidig spuling af rør. 

10. Bassinerne gøres mere lysåbne ved fjernelse af træer og krat, især mod syd og 

vest. 

11. Der må ikke udsås græs, engblanding eller andet på arealet. Efter 

jordbearbejdning efterlades jorden uden vegetation til naturlig succession.  

12. Der må ikke sprøjtes eller gødskes i bassinets umiddelbare nærhed. (ca. 10 

meter). 

13. Ved kørsel med maskiner må der ikke efterlades varige spor i området. 

14. Der skal under anlægsarbejdet tages hensyn til de bilag IV-arter, som lever/kan 

leve i området. 

 

Baggrund 

Ejlskov har den 3. marts 2022 søgt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 

3 til at oprense tre regnvandsbassiner ved Motorvejen.  

 

Begrundelse 

Greve Kommune vurderer i den konkrete sag, at bassinerne efter oprensning vil få 

en større naturværdi, da det bliver mere lysåben og får en bedre vandkvalitet.  

 

Habitatvurdering og Bilag IV arter 

Området indgår ikke i og påvirker ikke et internationalt beskyttelsesområde 

(Natura 2000). 

I EF-Habitatdirektivets bilag IV a er listet en række arter af vilde dyr, hvis levesteder 

skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen omfatter både 

ynglesteder, rastesteder, fødesøgningssteder, overnatningssteder m.m. 

I EF-habitatsdirektivets bilag IV b er listet en række arter af vilde planter, som ikke 

må ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne betyder efter 

Miljøstyrelsens vurdering, at såvel planterne som planternes voksesteder skal 

beskyttes. 

Det er Greve Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, vil påvirke et Natura 2000-område væsentlig eller 



 

Side 6 af 8 
25. januar 2023 

 

medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, 

der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV.  

Det er tvivlsomt, om de tre bassiner i dag er levesteder padder, herunder bilag IV-

arter. 

Fremtidig vedligeholdelse 

 Der kan efterfølgende foretages alm. Vedligeholdelsesarbejde uden forudgående 

dispensation fra Greve Kommune, såfremt affaldet fjernes fra området. Ved 

almindeligt vedligeholdelsesarbejde forstås: 

- Fjernelse af vegetation over vandspejlet herunder overhængende grene, 

nedfaldne blade, mv. 

- Oprensning af ind- og udløb 

- Fjernelse af affald  

Partshøring 

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

bemærkninger  til dispensationen. 

Klagevejledning 

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

Fødevareklagenævnet. 

Klagen skal indgives senest 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 

http://www.nævneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 

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

Med venlig hilsen 

Karen Knudsen 

Miljø 

Kopi til: 

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, dof@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening Greve, greve@dof.dk, natur@dof.dk; dof@dof.dk 

Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com  

Dansk Botanisk Forening, sj@botaniskforening.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 22-003386 

 

EAN 579 800 785 5758 

Konto 4316   3191110226 

CVR 44 02 39 11 

http://www.nævneneshus.dk/
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:roskilde@friluftsraadet.dk
mailto:st@mst.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:greve@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:sj@botaniskforening.dk
http://www.greve.dk/
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Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk; 

lbt@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 22-003386 

 

EAN  

Konto 4316   3191110226 

CVR 44 02 39 11 

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
http://www.greve.dk/

