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Nyhedsbrev nr. 9 
 
Kære Grundejerforeningsmedlemmer 
 
Dette Nyhedsbrev behandler følgende punkter:  
  

1. Lokalforeningsrådets borgerforslag om en Masteplan for Gribskov Kommune 
2. Ny lokalplan for Studebjergslettens vandværk 
3. Dagsorden for næste møde i Udvikling, By og land den 24/11-20 

  

Ad Punkt 1 Lokalforeningsrådets borgerforslag om en Masteplan for Gribskov Kommune 
Vi er alle klar over at der er et behov for bedre mobil og bredbåndsdækning mange steder også i 
Gribskov Kommune. Lokalforeningsrådets borgerforslag fortjener støtte for at opfordre til en 
konstruktiv dialog omkring placeringen af de nødvendige, men bestemt ikke kønne, master. 
Opfordringen citeres her i sin helhed: 
 
Kære alle! 
  
Vi har nu fået vores forslag om udfærdigelse af en overordnet masteplan for hele kommunen optaget på 
kommunens hjemmeside som et borgerdrevent forslag  – se bare på dette link og husk at stemme: 
 https://www.gribskov.dk/politik/borgerdrevne-forslag/forslag-masteplan-for-gribskov-kommune/. 
 Vi har 6 måneder til at indsamle de 400 stemmer. Det har jeg også bedt kommunens ansvarlige bekræfte 
overfor mig, for han har sat forslaget på med en overskrift, der siger den 27. september – og den kom altså 
først på den 20. oktober. Så de skal ikke bøffe næsten en måned fra os . 
 Vi kan som udgangspunkt regne med, at vi også kan få godkendt fysiske underskrifter så jeg vedhæfter også 
en skabelon, der kan bruges til en fysisk indsamling. Bemærk dog, at kommunen foretrækker de elektroniske 
underskrifter og at den hjemmesideansvarlige mener, at politikerne jævnligt vil gå ind på hjemmesiden for at 
se forslagets støtte og så er det jo rart, hvis de også kan se tilslutningen. 
 HUSK AT AFGIVE DIN STEMME – og at bede naboen gøre det samme!!!! 
 Mange efterårshilsner 
  
Pernille S. Lütken 
Lokalforeningsrådets kontaktudvalg 
 
Ad Punkt 2 Ny lokalplan for Studebjergslettens vandværk 
Dagsorden Punkt 265 på UBL møde 24/11! 
https://dagsordener.gribskov.dk/vis/#b2f05650-a12c-4952-b9bc-bafa46d0bb75 
Meget interessant læsning! 
 
Hørings kommentarerne er ligefrem hårrejsende: 
https://dagsordener.gribskov.dk/vis/pdf/bilag/b68e8b62-6a44-4205-8733-
de84baf4cff5?redirectDirectlyToPdf=false 
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Se punkt 11: ".... men vurderer at en landzonetilladelse efter § 35 med vilkår i f.t. om- og 
tilbygningen vil kunne tilgodese planlovens intentioner om bygnings udnyttelse i landzone samtidig 
med hensyntagen til kystlandskabet og planlægningsinteresserne." 
Den vurdering må kunne påklages overfor Planstyrelsen? 
Se punkt 12: " Administrationen bemærker, at ejerforholdet er landzone sagen uvedkommende. 
Overholdelse af sommerhusloven er ikke et kommunalt anliggende." 
Den ansvarsfraskrivning virker ikke i overensstemmelse med lovens ånd?   
Man hører ligefrem vandplasken henne ved håndvasken! 
 
Ad Punkt 3 Dagsorden for næste møde i Udvikling, By og land den 24/11-20 
 
Prøv at se på denne dagsorden - stier ved Arresø, tidsfrister for byggetilladelser, Perspektivplan for 
Vandforsyning m.m - meget interessant læsning også for os sommerhusejere. 
https://dagsordener.gribskov.dk/vis/#b2f05650-a12c-4952-b9bc-bafa46d0bb75  
 
Mange hilsener   
 
Kjell 
 


