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Gribskov d. 8. september 2022 
 
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 23.08.22. 
 
 Steen-Birger Aa. var ikke fremmødt.   
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt med et tilføjet pkt. 5 om kommunens 
råderumskatalog på KTM’s område.           

       
2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 31.05.22. 
Referatet fra mødet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Status for uafsluttede og nye sager samt tilbagemelding fra dialogfora 

m.fl. 
Trafiksikkerhedsplan og Stiplan. 
Intet nyt mht. tidspunkt for grundejermøde, som GS har fået tilsagn om.  
Masteplan. 
Kommunens evt. masteplan udarbejdes først i forbindelse med udarbejdelse af 
Strategiplan 2023. 28 høringssvar indkommet i forbindelse med ansøgning om 
42 m høj mast på Sandet. 
Indsatsplan for oversvømmelser. 
Intet nyt fra beredskabschefen herom. 
Jorddeponi i landzone. 
Esrumgårds ejer Carl Bruun søger om nyt jorddeponi i 10 år efter den første 
deponisag, der ikke er helt færdig, selvom der er gået over 15 år. Den nye 
jorddeponiansøgning drejer sig om 280.000 m3 ren jord svarende til 14.000 
lastbiler med 18-21 m3 jord pr. bil samt 6-7 lastbiler pr. dag. Der blev stillet 
spørgsmålstegn til det fornuftige i denne ansøgning, og GS vil følge det videre 
forløb i sagen. 
Boligområde Ramløse øst. 
Intet nyt mht. ny lokalplan for hovedmatriklen.   
Blå flag-strande. 
I kommunens spareplansforslag indgår en besparelse på kr. 200.000 vedr. Kyst, 
der indbefatter nedlæggelse af de sidste Blå flag-strande, hvilket GS under 
ingen omstændigheder kan gå med til. 
Store sommerhuse. 
GS planlægger fremsendelse af forslag til kommunale tiltag for minimering af 
disse store sommerhuse.  
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Kommunens Regulativ for husholdningsaffald. 
Kommunen har overdraget affaldsforsyningen til Gribvand d. 01.07.22. 
Gribskov kommune er stadigvæk ansvarlig for myndighedsopgaverne på 
området (affaldsplaner, affaldsregulativer, tilsyn og håndhævelse m.v.). 
Kommunen får ikke lov til at fravige lovgivningen mht. 4 spande med 8 
forskellige affaldstyper placeret ved alle familieparcelhuse og sommerhuse. Nu 
skal Gribvand Forsyning i gang med denne opgave i samråd med kommunen. 
Dispensation i forbindelse med byggetilladelser og klassifikation af 
kommunens veje.  
GS har ikke taget disse emner op pga. det stade, der er pt på øvrige vigtige 
emner.  

 
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Ved evt. besparelser på området afvikles der møde 
i gruppen.  
       
Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 22.08.22, hvor specielt affaldsforsyningen 
blev drøftet. Der overføres 4 medarbejde fra kommunen d. 01.09.22, og der er ansat 
en ny ingeniør d. 01.08.22 til dette nye arbejdsområde.  

 
Det Grønne Dialogforum: Møde afholdt d. 02.06.22 i naturen, og det gøres der igen 
d. 13.09.22. 
  
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle 
kunne læses på de relevante hjemmesider. 

 
4. Grundejermøde om kommunens Trafiksikkerhedsplan og Stiplan. 
Der er ikke indkaldt til noget grundejermøde endnu. 
 
5. Kommunens råderumskatalog på KTM’s område. 
Udvalgets 11 punkter til besparelse omhandler primært Vejdrift, Flextur og 
Livredningstjenesten med i alt ca. kr. 2,4 mio. af de samlede forslags ca. kr. 4,1 
mio. 
 
6. Eventuelt. 

Flemming K. fortsætter med at følge kystsikringsprojektet, idet der stadig fremsendes 
materiale herom til ham. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 15.11.22 kl. 16.00 aftalt på mail efter mødet. 
       
     Med venlig hilsen 

Bjarne Frølund 
Formand 
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