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Lidt om ….

Digitalisering-muligheder og udfordringer I Gribskov

Ny Kommuneplan for Gribskov vedtaget

+ et par andre aktuelle emner ..



Digitalisering - mobilnet

Mobiltelefoni udbygges 4g(LTE), 4g (LTE Advanced), 5g …

Staten : "mindst 30 Mbit/s download og 3 Mbit/s upload "

Bedre mobildækning udrulles med tættere net af master -
via statslig auktion



Bred politisk aftale om 
5G udbygning

Danskerne skal kunne sætte deres lid til, at 
der er stabile, hurtige og sikre mobilnet med 
den nyeste teknologi til deres rådighed. 
Derfor er jeg glad for, at der er bred enighed 
om, at vi nu stiller de frekvenser, der sikrer 
de meget hurtige 5G-bredbåndsforbindelser, 
til rådighed for mobilselskaberne”, siger 
klima-, energi og forsyningsminister Dan 
Jørgensen. 

(18/12 2020)



Gribskovs kommuneplan - redegørelsen

….Vigtigt ud fra et særligt sundheds og 
sikkerhedsmæssige hensyn......

…..Gøre Gribskov mere attraktiv til 
bosætning og erhverv....

…....Man skal kunne acceptere at master 
nogle gange placeres steder som nogle 
borgere mv kan være utilfreds med ….



Gribskov Kommuneplan 



Forslag til ny 
TDC 
telemast
I Esrom

Illustration fra UBL sag 151 v/ KM 
telekom



Visualisering af 48 meter høj telemast v/Villingerød
UBL sag 151



Digitalisering - fiber

Fibernet udvides og tilbydes af flere "udbydere"

Mulighed for tilskud fra Energistyrelsens Bredbåndspulje 2021 (frist
25. Oktober)

Se:

Energistyrelsen : ens.dk/bredbaandspuljen

og Gribskov.dk/digitalinfrastruktur

OBS - Workshop for interesserede Gribskov borgere 8. august



Bredbåndspuljen 2021 (97mio)

Bredbåndskortet på ens.dk
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Andre aktuelle emner …
følg med på Gribskov.dk

Nordkystens fremtid nærmer sig 
myndighedsprojekt godkendelser og VVM høring

Naturnationalpark – Gribskovs høringssvar

Politisk initiativ for ren Arresø



Naturnationalpark
Gribskov



Forslag til ny affaldsregulativer 
sendes i høring nu 

Sortering i 10 fraktioner

Udløber af EU forordning, Politisk aftale i folketinget og bekendtgørelse 2159 
af 9/12 2020.

Udvalget for Udvikling By og Land har netop vedtaget at sende forslag i 
høring.

Grundejer/bolig forenings-forpersoner inviteres direkte til orienteringsmøde i 
august.



Spørgsmål ?


