
mail 24.10.2016

Fra: Christian Nørr <chrnorr@hotmail.com>

Til: "borgerservice@gribskov.dk" <borgerservice@gribskov.dk>, 
Cc: "jpete@gribskov.dk" <jpete@gribskov.dk>
Dato: 24-10-2016 20:45
Emne: Gadebelysning Skovvej, Mårum

Kære Borgerservice, Gribskov

Jeg gør hermed opmærksom på, at vi meget gerne vil have vores gadebelysning genetableret på 

Skovvej i Mårum. 

Vi bor i en hyggelig landsby, hvor der tidligere har været gadebelysning og i denne mørke tid mangler 

vi virkelig lyset på en vej, hvor der færdes forholdsvis mange i løbet af dagen og er en del trafik til 

skoven og fabrikken: Gribskov Inventar Snedkeri. 

Vi ser frem til den politiske beslutning i denne sag. 

Venlig hilsen 

Christian Nørr, Skovvej 18, Mårum

3230 Græsted



mail 22.10.2016

Fra: Jana Clausen <Jana.Clausen@superusers.dk>
Til: "borgerservice@gribskov.dk" <borgerservice@gribskov.dk>, "bjnie@gribskov.dk" <bjnie@gribskov.dk>, 

"agfro@gribskov.dk" <agfro@gribskov.dk>, "peeho@gribskov.dk" <peeho@gribskov.dk>, 
"jesim@gribskov.dk" <jesim@gribskov.dk>, "kanto@gribskov.dk" <kanto@gribskov.dk>, 
"sukje@gribskov.dk" <sukje@gribskov.dk>, "bljoe@gribskov.dk" <bljoe@gribskov.dk>, 

Cc: "jpete@gribskov.dk" <jpete@gribskov.dk>
Dato: 22-10-2016 21:36
Emne: Høringssvar vedr nedlæggelse af gadelys på Skovvej, Mårum

Til Teknisk udvalg.

 

Da jeg mener at teknisk udvalg har truffet beslutning om at nedlægge gadelyset på Skovvej på et 

meget mangelfuldt grundlag, (som beskrevet i daværende dagsordenpunkt 54) kan jeg bl.a. oplyse, at 

der på vejen er 19 husstande, deraf flere med skolesøgende børn (som også i den mørke tid skal gå til 

Ny Mårumvej til skolebus/offentlig bus) og en træindustri med pt ca 30 medarbejdere og dertil 

hørerende tung trafik ( flere lastbiler er så lange, at de må bakke hele vejen ned til fabrikken for at 

kunne komme derfra igen). Trafiksikkerheden er i forvejen væsentligt nedsat da der ikke forefindes 

hverken cykelstier eller fortove på den smalle vej og oversigtsforholdene er nogle steder er meget 

nedsat på grund af den slyngede vejføring. Køretøjernes hastighed ned til fabrikken er derudover 

sjældent tilpasset de faktiske forhold.

 

I den mørke tid om morgenen er der tidlig færdsel af både skolebørn, folk fra Skovvej på vej til arbejde

og dertil mange medarbejdere til Gribskov Inventarsnedkeri (pt ca 30), som kører den modsatte vej 

ned til  fabrikken suppleret med tung transport til/fra fabrikken. Dertil kommer medarbejdere til 

skoven. som også møder tidligt. Hver morgen er der adskillige motionister og hundeejere fra Mårum, 

som lufter hunde ned ad Skovvej eller kører til skoven.  Sognestuen på præstegården (Skovvej 13) er 

base for konfirmationsforberedelserne i vinterhalvåret, med mødetid kl 8.  Om eftermiddagen/aften 

er der igen ”myldretidstrafik”, som til dels foregår i mørke. Dertil er der efter arbejdstid motionister og

hundeluftere til/fra skoven, både gående, cyklende og i bil  til den offentlige p-plads forenden af 

vejen). Når ”skoven” kører ad skovvej med de store tømmervogne med anhænger, sker det døgnet 

rundt . Almindelig færdsel til/fra sognestuens arrangementer er også tit om aftenen. Til sidst er 

Skovvej også den ene adgangsvej indtil Gribskovlejren. De unge asylansøgere færdes som regel uden 

hverken lys eller reflekser, midt på vejen. Særdeles utrygt for alle. 

 

I det lokale arbejde på at skabe et attraktivt lokalsamfund er det en  ”torn i øjet” og en mangel på 

respekt af det store lokale og frivillige arbejde, når teknisk udvalg vælger at mørkelægge den ene af de

centrale gader i Mårum. At skaderne på gadelyset er udløst af forvaltningens manglende 

vedligeholdelse af masterne og manglende beskæring af kommunens træer på vejen, er nærmest at 

føje spot til skade, set fra min synsvinkel.

For få år siden fik vi lagt elforsyningen i jorden. Men ifølge forsyningsselskabets entreprenør havde 

kommunen afvist at få lagt kabler til gadelys i jorden ved samme lejlighed. Ikke fremsynet. Var 

beslutningen om nedlæggelse af gadelyset allerede truffet dengang? Hvad foregår der, bag vores ryg? 



Jeg foreslår at man begynder at tage ordet ”nærdemokrati” alvorligt. En undersøgelse fra Københavns 

universitet viser, at når en kommunes indbyggertal nærmer sig ca 50.000, så trives et nærdemokrati 

ikke af sig selv. Kommunen må snarest få nedsat et tværfagligt udvalg ”lokalsamfund og 

nærdemokrati” som f.eks. i Vejle kommune. Tilsvarende findes også i Horsens kommune, og nok også 

andre steder. I de pågældende kommuner spørger kommunerne jævnligt hvert enkelt lokalsamfund 

(da ikke alle er ens)  hvad kommunen  kan hjælpe med, for at skabe et bedre lokalsamfund.  Link  

http://www.vejle.dk/lib/file.aspx?fileID=32987&target=blank

 

Til slut vil jeg henvise til at der også er indsendt et fælles høringssvar fra Skovvejs beboere til denne 

høring. Heri er der billeder, som viser, at der på ingen måde er tale om åbent land idet 

Erhvervsstyrelsen definerer ”åbent land” som : ’ områder, som ikke er bebygget eller planlagt til 

bebyggelse’. Billederne vedhæftet.  Gadelyset  bør derfor reetableres på Skovvej i den bymæssige 

bebyggelse, dvs som hidtil, til og med nr 30 .   Gerne snarest☺

 

Venlig hilsen Jana Clausen, Skovvej 30, Mårum, 3230 Græsted



Digital Post 18.10.2016

SV: - Høring om nedlæggelse af gadebelysning - SkovvejEmne: SV: - Høring om nedlæggelse af gadebelysning 
- Skovvej
Vedhæftet fremsender jeg et fælles høringssvar fra beboere og grundejere på Skovvej.
Jeg vil gerne tilføje, at såfremt medlemmerne af Teknisk Udvalg ønsker at besigtige forholdene på stedet 
deltager vi gerne, så vi kan påpege vores pointer.

Med venlig hilsen

Finn Gaarskjær

Vedhæftede brev:

Høringssvar om forvaltningens indstilling om nedlæggelse af gadebelysningen på Skovvej i Mårum.

På mødet den 11. maj 2016 behandlede Teknisk udvalg en generel sag om principper for gadebelysningen i 

kommunen.

Som en del af den generelle sag indgik en konkret indstilling om gadebelysningen på Skovvej, der har manglet 

siden stormen ”Gorm” i november 2015. Forvaltningen anbefaler, at gadebelysningen på Skovvej nedlægges, 

”da belysningsplanen foreskriver begrænset gadelys i åbent land”.

Skovvej løber ind til og med nr. 30 indenfor den landsbyzone, som Mårum er omfattet af i lokalplanen, og vejen 

er dels bebygget med beboelsesejendomme på begge sider af vejen, dels er der erhvervsvirksomhed i Skovvej 

nr. 28. 

Til illustration følger her fire billeder af vejforløbet:

     

Skovvej nr. 3, 5, 7, 9, 6 og 8                          Skovvej nr. 9, 11,13, 8, 10, 12 og 14

     

Skovvej nr. 25A-D, 28              Grænsen til landsbyzonen ved adgang fra Gribskov. 

             Det yderste hus er Skovvej nr. 30.



Som det tydeligt fremgår af billederne er Skovvej på denne strækning en lokalvej til beboelse og erhverv inden 

for grænsen af landsbyzonen. Argumentet om, at Skovvej løber i det åbne land holder således ikke.

Hertil kommer, at vejen er uden fortov og befærdes af såvel fodgængere og cyklister, som af vejens beboere i 

bil, gæster til skoven og ikke mindst erhvervskørsel til og fra erhvervsvirksomhederne på Skovvej 28 og skoven. 

Skovvej bruges tidligt om morgenen af skolebørn som adgang til Ny Mårumvej, hvor skolebussen holder, 

samtidigt med at erhvervstrafikken til og fra virksomheden i nr. 28 er i fuld gang. Ofte er der tale om store tunge

køretøjer, der til tider er nødt til at bakke hele vejen ned til virksomheden, fordi de ikke kan vende ved nr. 28.  

Vejen er desuden kurvet med 2 bløde kurver på strækningen fra nr. 6/8 til nr. 13/14 med dårlige 

oversigtsforhold. Der kan således let opstå faretruende situationer, der bestemt ikke afvikles bedre, når 

gadebelysningen mangler.

Den tunge trafik til og fra virksomheden er også en belastning for selve vejen, og uden gadelys vil de store biler 

være tilbøjelige til at holde ud til siderne, hvor deres vægt hurtigt vil forårsage skader på asfaltkanterne.

Desuden skal det bemærkes, at såfremt belysningen på Skovvej nedlægges, vil Skovvej være den eneste 

beboelsesvej inden for landsbyzonen uden vejbelysning. Der er således vejbelysning på både Ny Mårumvej (i 

øvrigt hele vejen til og i Ejlstrup), Tinghusevej, den første del af Præstevejen, Hessemosevej samt 

Rytterskolevej. Vejbelysningen på Rytterskolevej – der ganske vist er en privat vej – er etableret så sent som i 

2001 efter plankrav fra den daværende Helsinge Kommune.

På denne baggrund protesterer vi mod en nedlæggelse af vejbelysningen. Der er ikke sagligt belæg for at 

Skovvej ikke skal have vejbelysning på niveau med de øvrige beboelses- og lokalveje i byen. En nedlæggelse vil i 

øvrigt påvirke bymiljøet i vinterhalvåret negativt og rimer dårligt med Byrådets målsætning om at tilvejebringe 

og støtte attraktive lokalmiljøer.

Endeligt vil vi gøre opmærksom på, at der ikke er tale om ”faktisk forvaltning” når sagen afgøres af et politisk 

organ som Teknisk Udvalg. Så er der tale om en forvaltningsakt, der er undergivet såvel forvaltningslovens 

regler om partshøring som kommunestyrelseslovens regler om tilsyn med kommunens virksomhed og 

klagemuligheder i den forbindelse.





Digital Post 14.10.2016

Emne: SV: - Høring om nedlæggelse af gadebelysning - Skovvej ----Oprindelig meddelelse---- Fra: Svar til 
kommunen, Gribskov Kommune Sendt: 26-09-2016 Emne: - Høring om nedlæggelse af gadebelysning - Skovvej
Brev vedlagtMonique PalmvigIngeniørCenter for Teknik og Miljø / Trafik og Ressourcer Hej Vi bor på Skovvej og 
har 2. børn der hver dag skal tage bussen i skole, da der ikke er en sikker cykelsti til skolen. Eftersom vi har 
meget tung trafik på Skovvej og nu INGEN vejbelysning er det usikkert og kan være livsfarligt at sende børnene 
til bussen om morgen og ligeledes meget ubehageligt når børnene kommer hjem igen i de mørke vinter 
måneder. Hvor de skal gå på den mørke Skovvej hvor der heller ikke er anlagt noget fortov. Jeg undere mig over 
at vores gadebelysning er blevet nedtage uden høring, og synes det er en uforsvarlig handling! Vh Mette Kierulff 
Skovvej 11



Mail 28.09.2016

Fra: Birgitte Høyer <BH@pa15.dk>
Til: "tms@gribskov.dk" <tms@gribskov.dk>, 
Cc: Birgitte Høyer <BH@pa15.dk>
Dato: 28-09-2016 11:22
Emne: Sags nr. 2016/27368 001 Nedlæggelse af gadebelysning Skovvej

Til Teknisk Udvalg - Attention Monique Palmvig.
 
På vegne af ejerne af Skovvej 25 ejerlejlighed nr. 1, 2 og 4 (A, B og D) samt Skovvej 26-28 
nedlægger jeg hermed protest mod Kommunens beslutning om at nedlægge gadebelysningen 
på Skovvej i Mårum.
 
De 3 lejligheder benyttes til beboelse og har pt. ca. 11 personer boende, som kører frem og 
tilbage af Skovvej dagligt. Ligeledes benyttes vejen i løbet af ugen til medarbejderne på 
virksomheden Gribskov Inventar Snedkeri; så vi finder det helt oplagt at beholde 
gadebelysningen, da det er et meget mørkt område specielt i vintermånederne. Pga. førnævnte
trafik mener vi, at trafiksikkerheden forbedres markant med gadebelysning, både for 
beboerne samt gående til skoven.
 
Vi ser frem til, at der træffes en beslutning om at genetablere gadebelysningen på Skovvej.
 
Skulle der være nogle spørgsmål, er I velkomne 
 
 
 
Venlig hilsen
Birgitte Ulrich Høyer / Direktør 
 
................................................
 

Palæ Ejendomsadministration AS
Ryvangs Allé 18
DK-21oo København Ø
T 3312 0215 / F 3312 0245
D 3334 3125 / M 6027 7272
E  bh@pa15.dk


