Greve Kommune
Teknik & Miljø

COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Att: Søren Lundsgaard Jensen

Rådhuset
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve
Telefon: 43 97 97 97
www.greve.dk

Dato: 10. juli 2014

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til underboring af
engområde, matr. nr. 7 kd og 7 ml Karlslunde by, Karlslunde
Greve kommune giver her dispensation til underboring af et engområde.
Området er jævnfør § 3 i Naturbeskyttelsesloven beskyttet mod tilstandsændring.
Dispensationen gives i henhold til § 65 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 med senere ændringer (Naturbeskyttelsesloven). Dispensationen vedrører matr. nr.
7 kd og 7 ml Karlslunde by, Karlslunde. Området er vist på bilag 1 og 2.
Vilkår
Dispensationen gives på følgende vilkår:






Området skal retableres efter endt gravearbejde, for at bevare frøbanken skal det øverste muldlag lægges tilbage i terræn ved retablering af området
Der må ikke ske dræning af området
Ved kørsel med maskiner må der ikke efterlades varige spor i området
Alt affaldsmateriale fra arbejdet skal fjernes fra området efter endt
arbejde
Dispensationen skal udnyttes inden 3 år ellers bortfalder den

Begrundelse
Barslund A/S er entreprenør på nedgravningen af en transmissionsledning
til fjernvarme fra Køge til Greve. Ledningen vil i området blive nedgravet
ved hjælp af styret underboring omkring 2 meter under jordoverflade. Da
etableringen sker ved styret underboring vurderes det at påvirkningen af
området vil være minimal.

Tal med: Tina Hvidsten
Direkte: 43 97 94 35
E-mail: thv@greve.dk
Sikker post: sikkerpost@greve.dk
Sagsnr.: 253-2014-22180
EAN-nr.: 5798 007 855 758
CVR: 44 02 39 11
Telefontider:
Mandag – onsdag
Torsdag
Fredag

09.00-13.00
09.00-17.00
09.00-12.00

Åbningstider:
Mandag – onsdag
Torsdag Borgerservice
Øvrige rådhus
Fredag

10.00-14.00
10.00-18.00
10.00-17.00
Lukket

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet jævnfør naturbeskyttelseslovens § 78. Ifølge lovens § 86 er de klageberettigede adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen
vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø.
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til natur & miljøteamet i Greve Kommune, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller teknik@greve.dk, som sender klagen videre til Natur- og miljøklagenævnet
sammen med det materiale, der er indgået i sagen. Klagefristen udløber fredag den 8. august 2014.
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden
3 år, bortfalder den.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en eventuel klage er, at klager
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Denne dispensation gælder kun i henhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Med venlig hilsen

Tina Hvidsten
Cand. scient
Kopi af denne dispensation er sendt til:








Danmarks Naturfredningsforening, Greve Lokalafdeling carsten@faxek.com,
DNGreve-Sager@dn.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø nst@nst.dk
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk; roskilde@friluftsraadet.dk
Dansk Entomologisk Forening def@entoweb.dk
Dansk Botanisk Forening dbotf@mail.tele.dk
Barslund A/S info@barslund.as
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Bilag 1
Forløb af transmissions ledning krydsende Møllebækken, engområdet og Vildmoseløbet

N

Bilag 2
Den §3 beskyttede eng, beliggende ved Vildmoseløbet
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