
Grf. Rosenlyparken 
 

Rosenlyparken  
2670 Greve 

Rosenlyparken, ændring af hegnbestemmelser 

Deres ansøgning af 15. maj 1997 om tilladelse til at supplere udstykningsdekla
rationens hegnbestemmelser har været forelagt Teknisk Udvalg til afgørelse. 

I henhold til den trufne afgørelse meddeles henned tilladelse/dispensation fra ud
stykningsdeklarationens § 15. l til de af grundejerforeningen vedtagne 3 faste 
hegnstyper med alternativer for lige overkant, jf. tegninger og beskrivelse modtaget 
den 16. maj 1997 og på følgende betingelser: 

• Hegnets største højde må ikke overstige 1,80 m.

• Faste hegn under 1,10 m kan udformes individuelt.

• De faste hegn skal fremstå brunt, sort eller i en grøn nuance.

• Ved nærværende afgørelse er der ikke meddelt dispensation fra udstykningsde
klarationens § 5.1, der bestemmer, at låger ikke må placeres mod områdets 3
stamveje langs Lillevangsvej.

• Øvrige steder kan der placeres låger som ansøgt.

Ønsker grundejerforeningen, at de supplerende hegnbestemmelser tinglyses på 
ejendommene, kræver det de enkelte grundejeres underskrift/ accept. 

Denne procedure, med tilhørende tinglysningsafgift, er imidlertid ikke nødvendig 
for grundejerforeningen at gennemføre, og ses yderst sjældent i andre dispensations
sager - men vi hører gerne nærmere, hvis det bliver aktuelt. 

cc:  72. 

Rådhuset 
Holmeageivej 2 
DK-2670 Greve 

Telefon: 43 97 97 97 
Telefax: 43 97 90 90 
Giro: 642-3566 

Ekspeditionstider: 
Man.-fre. 10.00-13.00 
Tors. tillige 16.00-18.30 

Greve Kommune 

Bygningsinspektoratet 

12. juni 1997

Telefon direkte 

4397  

Telefax direkte 

43 97  

Tal med 

 

Joumalnr 

96-0679

Side 1 af2 

Kvikken: 
Man.-ons. 8.00-15.00 
Tors. 8.00-18.30 
Fre. 8.00-13.00 



� 

Kommunens afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 
2100 København Ø. 
I henhold til lov om planlægning§ 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. 
D.v.s., at De f.eks. kan klage, hvis De mener, at kommunen ikke har haft hjem
mel/ret til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at kommunen - ef
ter Deres opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.
Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Greve Kommune 

Side 2 af2 



GRUNDEJERFORENINGEN ROSENLYPARKEN 

Sekretæren, c/o  Rosenlyparken , 2670 Greve 

Teknisk Udvalg 
Greve kommune 
Holmagervej 2 
2670 Greve 

Vedr.: Supplement til deklarationens§ 15: Hegn og haver. 

GREVE KOMMUNE 

TEKNISI-< FORVALTN!NG 

,J.nr.: ' • - 0 ?:-7 

Modt.: 1 ti MAi.1 1997 

Greve, den 15. maj 1997 

På foreningens generalforsamling i 1995, blev det pålagt bestyrelsen at udarbejde forslag til 
ændring af deklarationens § 15: Hegn og haver således, at de etablerede alternativer til levende hegn 
kan opfylde deklarationens krav. 

Vedlagte forslag til supplement til deklarationen blev fremlagt på foreningens generalforsamling 
den 20. november 1996, og enstemmigt vedtaget. Desuden blev det pålagt bestyrelsen at bruge alle 
ressourcer på at få forslaget godkendt af kommunen. Referat af generalforsamlingen vedlagt denne 
henvendelse. 

Alternativerne tager udgangspunkt i de typer hegn der blev etableret, efter at kommunen i 
forbindelse med overtagelse afvejene forlangte levende hegn flyttet, der ikke opfyldte reglerne. De 
fleste af disse hegn var plantet i skel og vokset til en højde der bevirkede, at man kunne opholde 
sig ugenert i haverne. Mange af de levende hegn visnede efter de var flyttet, og for stadig at kunne 
opholde sig ugenert i haverne, rejstes faste hegn i stedet. 

I forbindelse med kommunens.gennemgang afvejene inden overtagelsen er der da også tilfælde, 
hvor der ingen bemærkning var til beplantning/hegn, selvom der på det tidspunkt var etableret faste 
hegn ud mod færdse1sarealer. 

Endvidere skulle hegn angivet som alternativ 2 allerede være godkendt af kommunen i forbindelse 
med, at fortovet langs facaderne blev sløjfet og i stedet etableret langs indkørslerne til carportene. 
Oplysningen stammer fra beboere, der har boet i bebyggelsen i hele perioden. Der er hos den 
nuværende bestyrelse ingen kopi af godkendelsen. 

Desuden vil levende hegn etableret i henhold til reglerne betyde, at et i forvejen lille haveareal vil 
blive reduceret med ca. 10%. 

Bestyrelsen finder, at en godkendelse af det fremsendte forslag til ændringer i deklarationens § 15 
vil være en tilfredsstillende løsning for alle parter fordi: 
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- Der er på to generalforsamlinger vedtaget, at der også i he'iihoi:d til deklarationen gives
mulighed for etablering af faste hegn i bebyggelsen.

- Faste hegn er ikke et ukendt fænomen i kommunen.
• Bebyggelsen fremtræder som et lukket område, og da grundejerne ønsker mulighed for

faste hegn, og det stort set kun er dem der oplever helhedsindtrykket, vil faste hegn kun i
ringe grad påvirke kommunens image som "grøn" kommune.

- De fleste faste hegn i bebyggelsen er etableret i forbindelse med kommunens
overtagelse af vejene, med deraf indirekte uheldige følger for de levende hegn.

Såfremt der måtte være behov for opklarende spørgsmål, står undertegnede naturligvis til 
disposition. 

�ed venlig� 
 f2____ 

 
Formand for bestyrelsen 



Modt.: 1 6 MAJ 1997 

Sekretæren, c/o , Rosenlyparken , 2670 Greve 

Forslag til ændringer af deklarationens §15.: Hegn og haver. 

15 .1. Hegn på haveside mod færdsels- og fællesarealer skal primært udføres som levende 
hegn eller som trådhegn uden overligger i f cirbindelse med levende hegn eller som et 
af de på medfølgende tegning viste 4 andre hegn. 
Som alternativ vælges et af alternativerne 1-3 incl alternativ til lige overkant, såfremt 
hegnet er over 1,1 m., og må i så tilfælde ikke være over 1,8 m. 
Såfremt hegnet er under 1, 1 m er udformningen individuel. 

Levende hegn mod færdsels- og fællesarealer skal plantes mindst 30 cm inde på 
egen grund, og må ingensinde vokse ud over fællesarealet. 

Det tillades i alle typer hegn mod færdsels- og fællesarealer at etablere en 90 cm 

bred låge. 

Farver på hegn mod færdsels- og fællesarealer. 
Som supplement til de gældende tilladte farver på træværk � (brunt eller sort) foreslås 
farvevalget på hegn mod færdsels- og fællesarealer udvidet til også at omfatte en nuance af 
grønt, der falder ind i nuancen med levende hegn. 
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