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Debat
Af Jesper Behrensdorff (K) formand for plan- 
og miljøudvalget Gribskov byråd

Det er en fornøjelse at læse de mange 
engagerede debatindlæg om det foreslåede 



byggeri på Sandet. Senest i Frederiksborg Amts 
Avis, hvor Søren Bald fra ejerlauget Sandbo 
tager tråden op (Debatindlægget Godt møde - en 
god debat«, Frederiksborg Amts Avis 4. juli).

Jeg skal i det følgende forsøge at samle op på 
nogle af spørgsmålene, men samtidig 
understrege, at der netop ikke er truffet en 
politisk beslutning i sagen.

Jeg vil også takke de mange fremmødte i 
Kultursalen, som deltog i borgermødet om 
byggeplanerne.

Som det allerførste vil jeg sige, at de mange 
input fra salen om, at man ikke ønsker en Rema 
på Sandet, giver stof til eftertanke, ikke kun hos 
os politikere, men også hos byggeherren K3 og 
Rema 1000.

Vi har ikke lavet et referat fra borgermødet, 
hvilket jeg også oplyste på mødet. De mange 
input fra borgerne er noteret og gives videre til 
plan- og miljøudvalget, der skal behandle sagen 
efter sommerferien.

For mig som formand for udvalget har det fra 
starten været vigtigt at lytte til borgerne på 
Sandet. Jeg kan se på de mange indlæg og 

artikler, at der er delte meninger. Nogle borgere fortæller til vores lokale aviser, at den store, tavse 
gruppe af borgere glæder sig ved tanken om en ny, stor dagligvarebutik. Og i restauranten ved 
siden af er chefen også forsigtig positiv overfor planerne. Andre borgere, som Søren Bald, er 
skeptiske.

Jeg lytter til begge sider. Og jeg er glad for, at vi på et tidligt tidspunkt i processen har afholdt et 
borgermøde. De fleste af de politikere, som nu skal behandle sagen i det politiske udvalg, deltog i 
høringen og har derfor borgernes input frisk i erindring, når udvalget skal behandle sagen på plan- 
og miljøudvalgsmødet i september.

Hvad har så forandret sig, siden udvalget i juni sidste år afviste byggeplanerne, spørger Søren 
Bald. Det er korrekt, at sagen var på dagsorden i juni måned 2016, og udvalget på det tidspunkt 
ikke kunne tiltræde projektet. Bygherren har arbejdet videre med sit projekt, og planloven giver 
nye muligheder.

Grundlæggende handler det om, at vi gerne vil have en kommune i udvikling. Vi skal bevare 
naturen, vi skal ikke spolere vores enestående strande, vi skal værne om vores idylliske 
sommerhusområder, men vi må aldrig blive et frilandsmuseum. Så når investorer henvender sig 
med interesse for Gribskov Kommune, skal vi være parate til at diskutere muligheder for 
udvikling. På den måde sikrer vi vækst, vi sikrer jobmuligheder til alle vores borgere, som ikke 
bare skal holde ferie i sommerhuset, og vi sikrer en indtægt til den velfærd og service, vi gerne vil 
tilbyde borgerne.

Derfor er vi nysgerrige på projektet på Sandet, og derfor ser vi på sagen igen. Vi skylder alle, både 
investorer og selvfølgelig også borgere, som måtte blive berørt, at undersøge et projekt ordentligt. 



Vi har allerede besluttet at få foretaget en analyse af trafikken i området, så vi kan se, om stedet 
reelt kan bære en trafik til en større dagligvarebutik. Til september behandler vi igen sagen i det 
politiske udvalg, hvor vi også samler op på borgernes input.
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