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Att.: Tina og Kim Rasmussen 
Grevevej 40 
2670 Greve 

Tilladelse tit opf0relse af en tilbygning pa 56 m2 pa ejendommen 
matr.nr. 14ap Tune By, Tune, beliggende Grevevej 40 i Greve Kom
mune. 

Hovedstadens Udviklingsrad (HUR) har den 1. marts 2001 modtaget 

kommunens anbefaling af Deres ans0gning om opf0relse af en tilbygning, 

der udvider boligarealet med 56 m2
, resulterende i et samlet boligareal pa 

279 m2 pa ovenncevnte ejendom. 

Kommunen anbefaler det ans0gte. 

Afg0relse 

HUR giver hermed tilladelse til tilbygningen pa 56 m2 og den resulterende 

udvidelse af boligarealet til 279 m2 
• 

Tilladelsen er givet efter § 35, stk. 1 i Lov om planlcegning. 

Redeg0relse for afg0relsen 

Ejendommen er en fritliggende beboelsesejendom i landzone pa 4325 m2
• 

Ejendommen er beliggende i et omrade, der i regionplanforslag 2001 er 

udpeget som skovrejsningsomrade. Der er ingen modstridende region

planretningslinier. 

HUR vurderer, at der er tale om een sammenhcengende bolig og at udvi

-delsen af boligen er af underordnet betydning for omradet bebyggelses

mcessige karakter. 
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Uddrag af Planloven§ 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 5 u og 36-38. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på kommuneplanens retningslinjer for omdannelseslandsbyer.

KimTRasmussen
Highlight





-

Tina og Kim Rasmussen 

Grevevej 40 

2670 Greve 

Byggetilladelse 

I anledning af jeres ansøgning af 5. oktober 2010 om tilladelse til byggear

bejde på: 

Ejendoms nr.: Bygnings nr.: Vejkode: 

31417 l 2421 

Adresse: 

Grevcvej 40 

Matrikel betegnelse og ejerlav: 

l4ap Tune By, Tune 

giver vi tilladelse efter Bygningsreglement 2008 / BR 08 til: 

Elit. beskrivelse: 

Opførelse af 56 m2 tilbygning til enfamiliehus med træbeklædte yder-

vægge og tagdækning af betontagsten. Bygningen indeholder stue. 

Ejendoms status: 

Grundens areal: 4325 m2 
- Bebygget areal: 363 m2 Etageareal:279 m2 

Gebyr ( kode 2.2 ): 

2.442,00 kr. 

Tilladelsen er givet på følgende vilkår: 

1 Byggearbejdet skal udføres efter gældende byggelov og bestemmelser. 
Tilladelsen er givet på baggrund af det godkendte projekt. Dispensatio
ner er kun givet, hvis det står i teksten herunder. 

2. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) har den 28. maj 2001 givet landzo
netilladelse iht. planlovens§ 35 stk. 1, til en tilbygning på 56 m2 så det
samlede boligareal herefter udgør 279 m2

• HUR har vurderet, at der er
tale om en sammenhængende bolig og at udvidelsen af boligen er af 
underordnet betydning for området bebyggelsesmæssige karakter.

Greve Kommune 
Center for Teknik & Miljø 

Rådhuset 
Rådhusholmen 10 
DK-2670 Greve 

Telefon: 43 97 97 97 
www.greve.dk 

20. oktober 2010

Tal med: Jan Ulrik Aakerlund 
Direkte: 43979370 
Fax: 43979099 
E-mail: Teknik@Greve.dk

J.nr.: 2009-0739/1253-69490

Nem Konto: 3191-3191110226 
CVR-nr.: 44 02 39 11 

Telefoner er åbne: 
Man. - ons. 09.00-13.00 
Tors. 09.00-18.00 
Fre. 09.00-12.00 

Ekspeditionstider: 
Man. - ons. 10.00-14.00 
Tors. 10.00-18.00 
Fre. 10.00-12.00 
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