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POLITIK: Et flertal 
i udvikling, by og 
land vedtog tirs-
dag en kommune-
plan, der umulig-
gør en flytning af 
Rema1000 i Gillele-
je. Venstre undlod at 
stemme.

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: Der bliver ikke 
mulighed for, at Rema1000 
kan flytte sin dagligvare-
butik til rundkørslen ved 
Bøgebakken i Gilleleje. Det 
er i hvert fald det billede, der 
tegner sig, efter kommune-
planen for de næste 12 år er 
blevet behandlet i et ekstra-
ordinært møde i fagudval-
get udvikling, by og land. 
Dagligvarekæden har ellers 
udtrykt et stort ønske om at 
flytte butikken fra Alfavej 
til denne placering, men et 
flertal i udvalget har valgt 
at rykke centerafgrænsnin-
gen, så det ikke er muligt at 
opføre dagligvarehandel på 
stedet.

- Flertallet har valgt at lyt-
te til den samskabende pro-
ces, der var i 2017, omkring 
bymidteafgrænsningen i 
Gilleleje. Høringssvarene 
går både i den ene og den 
anden retning, men vi har 
valgt at lægge vægt på, at det 
er vigtigt at lytte til handels-
standsforeningerne - helt 
generelt - og vi mener, der er 
brug for fortætning i alle vo-
res bymidter, så man i så høj 
grad som muligt understøt-

ter detailhandlen. Den stra-
tegi har vi valgt at forfølge i 
alle bymidter, så vi fortætter 
bymidten med flere boliger. 
Jo flere, der bor i bymidter-
ne, jo mere understøtter vi 
detailhandlen og restaurati-
onslivet, siger Pernille Søn-
dergaard.

I oplægget til udvalget 
skriver administrationen, 
at »såfremt byrådet ønsker 
at muliggøre centerformål, 
herunder dagligvarebutik, 
på det areal, som udgår med 
forslaget, anbefaler admi-
nistrationen, at kommune-
planens forslag til bymidte-
afgrænsning forkastes for 
så vidt angår Gilleleje, og at 
man viderefører bymidteaf-
grænsningen uændret fra 
den eksisterende Kommu-
neplan 2013. I samme ombæ-
ring - eller alternativt - kan 
byrådet beslutte, at der skal 

udarbejdes et kommune-
plantillæg, som behandler 
en ny bymidteafgrænsning 
for Gilleleje.«

Administrationen har 
hverken anbefalet godken-
delse eller forkastning, »da 
det alene er et politisk hold-
ningsspørgsmål.«

Ændringsforslag
Dansk Folkeparti har stemt 
i mod kommuneplanen, og 
Venstres tre medlemmer 
af udvalget har undladt at 
stemme. Partiet stillede i 
stedet et ændringsforslag 
om at sende centerafgræns-
ningen i Gilleleje i fornyet 
høring på grund af »tvivl om 
ændringsmuligheder samt 
mindre fejl i kortbilag.«

Ifølge Bent Hansen (V) 
skyldes det, at partiet me-
ner, der under høringen var 
tvivl om muligheden for at 

fastholde den eksisterende 
bymidteafgrænsning fra 
kommuneplanen fra 2013.

- Der var lidt tvivl om, 
hvorvidt man kun kunne 
vælge den løsning, der er 
sendt i høring, eller gå tilba-
ge til den oprindelige plan 
for centerafgrænsningen. 
Jeg kan ikke vide, hvor man-
ge, der har været i tvivl om 
dette i forbindelse med bor-
gerhøringen, og derfor har 
vi stillet dette ændringsfor-
slag, siger Bent Hansen, der 
også nævner, at der har væ-
ret nogle fejl i kortbilag for 
havnen.

Ændringsforslaget fra 
Venstre kunne ikke behand-
les med en begrundelse om, 
at den del af kommunepla-
nen, der vedrører centeraf-
grænsningen, var færdig-
behandlet på seneste møde i 
udvikling, by og land. 

Pernille Søndergaard 
ærgrer sig over, at Venstre 
undlod at stemme på mødet 
i fagudvalget.

- Venstre har hele vejen 
igennem arbejdet aktivt for 
at lave en bred aftale, og der-
for er vi kede af, at de undlod 
at stemme, især fordi, parti-
et har fået et tydeligt finger-
aftryk på kommuneplanen. 
Men man kan håbe på, at 
partiet har en klar holdning 
til kommuneplanen, når den 
skal behandles på byråds-
mødet, siger hun.

Og det kan hun godt reg-
ne med, lyder det fra Bent 
Hansen, der understreger, 
at man ikke vil undlade at 
stemme ved den endelige 
vedtagelse. 

- Vi er et ansvarligt parti, 
så vi vil stemme for kommu-
neplanen. Vi sammenligner 
det lidt med et budget og en 
finanslov, som man også 
bør stemme for, selvom man 
ikke er enig i det hele, siger 
Bent Hansen.

Venstres holdning er fort-
sat, at området omkring Bø-
gebakken bør udvikles.

- Vi vil ikke holde os speci-
fikt til en bestemt dagligva-
reforretning, men når der 
kommer en stor udvikler 
med et forslag, så såede vi 
tvivl om, hvorvidt det kunne 
være rigtigt, området var 
med. Men man kan altid lave 
et kommuneplantillæg, og 
jeg håber, vi kan få udviklet 
området omkring Bøgebak-
ken, for der er ingen tvivl 
om, at der skal ske noget. Det 
er vigtigt, det bliver et områ-
de, vi får udviklet, og hvor 
vi får nogle arkitekter ind 
over, siger Bent Hansen.

Rema-flytning ikke gjort 
mulig i ny kommuneplan

Rema1000’s drøm om at opføre en ny dagligvarebutik ved rundkørslen i Gilleleje ser ud til at være slukket - 
i hvert fald, hvis byrådet er enig med et flertal i udvikling, by og land. 

Debat

GRIBSKOV: Under lokalsi-
den for Gribskov Kommu-
ne bragte Frederiksborg 
Amts Avis den 11. maj 2021 
en artikel om fyrtårne for 
udviklingen af Gribskov 
Kommune. Det fremgik 
af interviews med fire by-
rådsmedlemmer, Anders 
Gerner Frost, Bo Jul Niel-
sen, Trine Egetved og Mor-
ten Ulrik Jørgensen, at 
disse medlemmer lægger 
stor vægt på muligheden 
for naturoplevelser, kultur 
og turisme. Udtalelserne 
understøtter formulerin-
ger i kommuneplan 2021-33 
om visioner for kommu-
nen. Desværre er der in-
gen sammenhæng mellem 
politikernes flotte visioner 
og de faktiske beslutnin-

ger. Kommuneplanen blev 
den 25. maj 2021 behandlet 
i udvalget for udvikling, by 
og land og i økonomiudval-
get. Flertallet bestående af 
politikerne fra Nyt Grib-
skov, Socialdemokratiet, 
Radikale og Morten Ulrik 
Jørgensen har nu besluttet 
at fjerne kommuneplanens 
zoneinddeling, herunder at 
afskaffe de støjfrie områ-
der i zone A, som i de sidste 
20 års kommuneplaner har 
været en grundsten for na-
turoplevelser i de rekrea-
tive områder i kommunen, 
og som gjorde muligt for-
hindre udvidelser af sky-
debanernes aktiviteter og 
dermed af støjgenerne.

Det afgående byråd vil få 
eftermæle som det byråd, 
der forringede grundlaget 
for fastboendes og turisters 

naturoplevelser i store dele 
af kommunens hidtil støj-
frie rekreative områder.  

Politikerne er bragt på 
afveje, fordi administra-
tionen har skrevet i en 
hvidbog, at en kommune-
plan ikke kan bruges til 
at begrænse skydebaners 
aktiviteter, Hvis denne op-
fattelse havde været rigtig, 
ville de sidste 20 års be-
grænsende retningslinjer i 
region- og kommuneplaner 
have været ulovlige, men 
Miljøstyrelsen har tvært-
imod vejledt kommunerne 
om, at det netop er gennem 
den kommunale planlæg-
ning, at konkurrencen om 
arealinteresserne synlig-
gøres og interesser afvejes, 
og at afvejningerne ikke 
bør udskydes. I en særlig 
vejledning har Miljøsty-

relsen vejledt om, hvordan 
kommunerne som led i 
kommuneplanen kan ud-
pege og afgrænse stilleom-
råder. 

Grunden til de forkerte 
oplysninger om, hvad en 
kommuneplan kan inde-
holde kan også udledes af 
hvidbogen. Det ses, at ad-
ministrationen har haft 
fokus på, at støjende fri-
tidsanlæg skal holde sig 
inden for miljøstyrelsens 
grænseværdier for støj, og 
at dette er tilstrækkeligt 
til at undgå støjgener. Hvis 
eksempelvis støj fra en 
skydebane ikke må være 
højere end 70 decibel, skal 
omgivelserne acceptere  
støj på op til 70 decibel. Et 
støjniveau på 70 decibel er 
selvsagt ikke acceptabelt 
for den, der ønsker sig na-

turoplevelser i de rekreati-
ve områder, og det er netop 
derfor at Miljøstyrelsen 
har vejledt om udpegning 
af stilleområder, og grun-
den til at den nuværende 
kommuneplan indehol-
der de støjfrie områder i 
zone A.Ifølge hvidbogen 
vil administrationen først 
udpege stilleområder om 
fire år. Desværre er det for 
sent, fordi skydebanerne 
inden da kan få godkendt 
de udvidelser af skydeak-
tiviteter, som de hidtidige 
kommuneplaner ikke gav 
mulighed for. 

Poul Erik Jørgensen
Foreningen for en miljø-
venlig skydebanepolitik i 

Gribskov Kommune.
Husmandsvejen 3A

3250 Gilleleje

Støjfrie områder afskaffes

LØRDAG
08.00-20.00: Helsingehallerne: 

Kviktestcenter
15.30-21.00: Gribskovhallen, 

Græsted: PCR-test for 
coronavirus, kræver tids-
bestilling

SØNDAG
08.00-20.00: Helsingehallerne: 

Kviktestcenter
08.00-20.00: Gillelejehallen: 

Kviktestcenter
08.00-13.30: Gribskovhallen, 

Græsted: PCR-test for 
coronavirus, kræver tids-
bestilling

14.00: Munkeruphus: Søn-
dagsomvisning i Bjørn Nør-
gaard-udstilling

Gilleleje Bio
Lørdag 
11.00 100% ulv
11.15 The US vs Billie Holiday 

(dokumentar)
13.30 Yakari på store eventyr
14.15 Once were Brothers (do-

kumentar)
16.00 Wrath of Man
17.00 Ammonite
19.30 Marco effekten
19.50 Nobody 

Søndag
11.00 100% ulv
11.15 The US vs Billie Holiday 

(dokumentar)
13.30 Yakari på store eventyr
14.15 Once were Brothers (do-

kumentar)
17.00 Ammonite
19.30 Marco effekten
19.50 Nobody
 
Tisvilde Bio
Lørdag
20.00 Retfærdighedens Ryt-

tere
Søndag
16.00 Retfærdighedens Ryt-

tere


