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27. maj 2017 
Til medlemmerne af Plan- og Miljøudvalget  
Gribskov Kommune 

 
Udvalgets møde den 29. maj 2017. Dagsordenspunkt 125: Forslag til 
lokalplan for dagligvarebutik ved Tibirke Sand  igangsættelse 
 
De nærmeste naboer, grundejerforeningerne og underskriftsindsamlingen mod en 
dagligvarebutik (REMA 1000) på Sandet appellerer til medlemmerne af Plan- og Miljøudvalget 
om at forkaste oplæggets løsning A og godkende løsning B, således 

. Kun herved kan sikres, at formålet med lokalplanen, at fastholde områdets 
karakter som et sommerhusområde med et klart naturmæssigt præg, respekteres, jf. også 
vedhæftede udtalelse af 26. maj 2017 fra Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov. 
 
Der er den 23. maj 2017 til udvalgssekretæren sendt 418 protestunderskrifter mod projektet, se 
nærmere i vedhæftede.  Den aktuelle stand for underskriftsindsamlingen er 473 underskrifter 
mod projektet, 13 for. Alle underskrifter er indsamlet i lokalplanområdet. 

Med venlig hilsen 

Steen Winter-Madsen 
f/De nærmeste naboer 

Søren Bald 
f/Ejerlauget Sandbo 

Peter Molzen 
f/Grundejerforeningen 

 
 

Ole Olsen 
f/Grundejerforeningen Klitrosevej Vest 

Martin Marløe 
f/Grundejerforeningen på Sandet 

 
Hugo Østergaard-Andersen 
f/Skovsvinget og Skovledet 

Grundejerforening 

 
Allan Larsen  

f/Vejlauget Tvede Linds Vej  

 
Karsten Norup Holland 

f/Underskriftsindsamlingen 
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Tibirke Sand 
23. maj 2017 

 
Til medlemmerne af Plan og Miljøudvalget 
 
Vedr. 
125. Forslag til Lokalplan for dagligvarebutik ved Tibirke Sand - igangsættelse 
01.00G00 - 2016/14287  
 
Som det er udvalget bekendt, er der indkommet flere indsigelser mod ovennævnte 
forslag. Bl.a. fra alle lokalplanens grundejerforeninger.  
 
Der har over 3 weekender været underskriftsindsamling  overvejende blandt 
Grundejerforeningen Sandets medlemmer. 
 
Vi har haft kontakt med omkring 450 personer, af dem har 431 taget stilling. 
Resultatet har fra start være entydigt. 

 
418 

har med deres underskrift tilkendegivet, at de er imod at lokalplanen skal 
ændres og dermed også mod en ny dagligvarebutik på Sandet. 

 
13 

var for en dagligvarebutik 
 

Det er 97% af de tiltænkte brugere, der frabeder sig en overflødig 
dagligvarebutik. 

 
 
Resultatet taler for sig selv og det vil i den grad krænke underskrivernes opfattelse af 
demokrati hvis de primære brugere bliver overhørt. 
 
Med venlig hilsen 
Karsten Norup Holland 
Nyhavn 38. 1.tv., København K / Musvågestien 14, 3300 Frederiksværk 
 
 
 
Bilag 1. kopi af underskrifterne er sendt til udvalgets sekretær, Jacob Christiansen 




