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Nyt om regulering af Tilløb 1 til Orebjergrenden
April 2019
Den 4. april blev der afholdt informationsmøde for borgere med tinglyst deklaration
samt borgere, som er omfattet af nytteprincipperne i vandløbsloven.
På mødet blev der informeret om deklarationen fra 1956, nytteprincipperne og
fordele og ulemper ved de forskellige løsningsforslag. Præsentationen fra mødet
kan ses på hjemmesiden.
Under ”Eventuelt” tilbød Kommunen at oprette et ”vandløbslaug” bestående af en
mindre kreds af personer. Personerne vælges blandt parterne og skal tilsammen
repræsentere alle. Formålet med lauget er at øge informationsniveauet mellem
kommune og de enkelte parter. Lauget vil deltage i møder med kommunen, hvor
der er mulighed for at stille spørgsmål rejst fra baglandet og repræsentanterne
melder tilbage til baglandet. Lauget vil ikke træffe beslutninger.
Hvis I mener at lauget er relevant, opfordres I til at vælge 4-5 personer, som
meddeler sin deltagelse på email lvhen@gribskov.dk inden 15. maj 2019.
Det skal fremgå, hvem den valgte repræsentere.
Vi er opmærksomme på, at der var flere på mødet som ønskede at blive hørt inden
det politisk besluttes, hvilket løsningsforslag der skal arbejdes videre med.
Processen frem mod en politisk beslutning er endnu ikke fastlagt. I vil blive
orienteret herom på et senere tidspunkt.
Marts 2019
Den 4. marts er der sendt invitation til informationsmøde via digitalpost til alle
involverede lodsejere.
Mødet afholdes torsdag d. 4. april kl. 19-20.30 på Bymosevej 4, kantinen, 3200
Helsinge. Tilmelding nødvendig inden den 1. april 2019 på email; lvhen@gribskov.dk.
På mødes vil der blive talt om status for regulering af Orebjergrende, Tilløb 1 samt
betydningen af deklarationen fra 1956.
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Administrationen arbejder videre med udvalgets beslutning. Det forventes at der
vil blive udsendt en mødeindkaldelse i februar måned.
Januar 2019
22. januar 2019
Udvalget for Miljø, klima og Kyst har besluttet, at der skal afholdes et
informationsmøde med de berørte lodsejere inden det videre forløb. Se link på
hjemmesiden.
3. januar 2019
Ejendomme omfattet af deklarationen er blevet partshørt indtil d. 22. oktober
2018. Høringssvarene er samlet og besvaret i en hvidbog, som er sendt til de
berørte lodsejere før jul.
Vi har modtaget 6 rettelser til hvidbogen i perioden d. 21. december 2018 til 7.
januar 2019.
Fire høringssvar var ikke medtaget i hvidbogen. To høringssvar; ”Kan ikke tilslutte
sig aflysning af deklarationen”. To høringssvar; ”Kan tilslutte sig aflysning af
deklarationen”.
To høringssvar var angivet forkert og er ændret fra ”Har ikke taget stilling til
aflysning af deklaration” til ”Kan tilslutte sig aflysning af deklarationen”.
Den opdaterede hvidbog forelægges Udvalget for Miljø, Klima og Kyst den 15.
januar 2019 i forbindelse med sagen ” Regulering af Orebjergrende, tilløb 1 partshøring om deklaration”.
Den opdaterede hvidbog er vedlagt dagsordenen som kan ses fra den 9. januar via
dette link:
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater
Hvis du gerne vil have den opdaterede hvidbog tilsendt, er du velkomne til at
kontakte Lise Vølund på email; lvhen@gribskov.dk.
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