VELKOMMEN
TIL
FORÅRSMØDET 2019
GRIBSKOV GRUNDEJERFORBUND ØST
OG
LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN GRIBSKOV VEST
Fredag 31. maj 2019

AGENDA
• 18:00 Deltagerregistrering
• 18:15 Velkomst v/ Lis Jensen
• Ullas Buffetmiddag
• 20:00 Forårsmødet
• Orientering om Privatvejsloven, Regler for vedligehold og
færdselsregulering v/ Juridisk Chef Ivan Skaaning,
Vejdirektoratet – ordstyrer Kjell Nilsson
• Hvid Strand Gribskov v/Jørn Stålfos
• Brainstorming om Projektet Nordkystens Fremtid
ordstyrer Søren Bald
• Tak for i dag v/ Lis jensen

• Ved spørgsmål og kommentarer
bedes deltagerne oplyse

Navn og Grundejerforening
• Der vil ikke blive lavet referat

Orientering om Privatvejsloven, Regler for
vedligehold og færdselsregulering
Ifølge Privatvejsloven er det er naturligvis os grundejere, der
skal betale, men det er Kommunerne, som vejmyndighed,
der bestemmer og Politiet har det afgørende ord.
Juridisk chef Ivan Skaaning Hansen fra Vejdirektoratet vil
give en orientering om emnet og der vil være mulighed for
at stille spørgsmål af generel/principiel karakter. Det er jo
Gribskov Kommune, der er vejmyndighed og det er ikke
hensigten, at grundejerforeninger skal ”sagsbehandle” med
Ivan.

Hvid Strand Gribskov
Hvid Strand – Gribskov er en gruppe frivillige
strandrensere, der har som formål at rense de
strandarealer for affald, som ligger inden for Gribskov
Kommunes område – d.v.s. stranden fra Stængehus i
Asserbo (grænsen mod Halsnæs Kommune ) til
Villingebæk (grænsen mod Helsingør Kommune) - i alt
ca. 30 km. Det gælder både den offentlige og private
strand.

Brainstorming om Projektet Nordkystens Fremtid
Også her gælder det for hele landet, at det er os grundejere der skal
betale, men det er kommunerne der bestemmer, hvor meget og efter
hvilken bidragsfordelingen – i henhold til Kystsikringsloven? Der findes
ingen objektiv/faktuel definition på nytteværdibegrebet. Teknisk
vurderet er rådgivernes myndighedsprojekt utvivlsom faktuelt baseret.
Projektets totale pris er baseret på rådgivernes skøn. Er vi sommerhus
grundejere overhovedet interesseret i projektet på de foreliggende
præmisser, se vedhæftede oplæg til dagens drøftelserne? Den endelige
regning vil formentlig komme sammen ejendomsskattebilletten?
Sommerhusforbundene har brug for Jeres input til denne diskussion.
Skal Jeres grundejerforbund blande sig i et politisk betalingsspørgsmål?

Tak for i dag
Gribskov Kommune har i dag hovedfokus på Borgerinddragelse og
Samskabelse, men administrationen har, med politikernes godkendelse,
sløjfes arbejdsgrupper og begrænset delegeret fora til nogle få årlige
møder i det store ”Grønne Dialog Forum”.
Det er derfor vigtigt at vi grundejer deltager i den offentlige debat i
medier, som Frederiksborg Amts Avis. Ugeposten, Netavisen Gribskov
og Facebook og at vi holder vore Grundejerforbund løbende
underrettet i kopi.
Forretningsudvalgene for Grundejerforbundet Gribskov Øst og
Landliggersammenslutningen Gribskov Vest indleder nu forhandlinger
og et tættere samarbejde og mulig sammenslutning.

