
Tisvildeleje d. 24. juni 2015

Til medlemmerne af Plan- og Miljøudvalget i Gribskov 
Kommune

Indsigelse vedr. mobil antennemast på Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje

Vi, de berørte naboer til Tisvilde Bio & Bistro, er stadigvæk positivt indstillet overfor, at
der skal opsættes en mobil antennemast i byen, MEN vi er overhovedet ikke enige i 
placeringen af masten, og den håndtering af sagen som Plan- og Miljøudvalget har 
udført.

1) På Borgermødet i september 2014 var Jannich Petersen mødeleder og flere andre fra 
Plan- og Miljøudvalget var tilstede.
Af dette referat fremgår det at Plan- og Miljøudvalget skulle undersøge alternative 
mulige placeringer af en mobilantenne i Tisvildeleje.

Efter adskillige henvendelser til Karen Ravn om aktindsigt, har vi stadigvæk ikke 
modtaget dokumentation omhandlende forespørgsler om mulig placering på 
Lokalbanens område (Masten i Vejby er placeret på banens jord), eller fra Skov- og 
Naturstyrelsen om en mulig placering i kanten af skoven ved parkeringspladsen.

Hvorfor kan Plan- og Miljøudvalget/kommunen ikke bruge deres egen jordstykke, som 
ligger langs banearealet?

Hvorfor har Plan-og Miljøudvalget ikke taget initiativ til en ændring i Lokalplanen for 
Tisvildeleje?

2) Claus Sabroe havde en samtale med Eltel, firmaet som har sat den midlertidige mast 
op til Musik i Lejet.

Den mast som er blevet opsat i de 2 sommermåneder henter signal i Vejby, fordi det 
ikke er muligt at få forbindelse med vandtårnet ved Godhavn. 

Folkene, der arbejder for Eltel, er de samme medarbejdere, som har sat en mobilmast op
på stationen de sidste tre år.

Direkte adspurgt, hvor det vil være bedst at sætte en ny mast op, var svaret, at man 
skulle lave en aftale med Skov- og Naturstyrelsen og sætte den inde i skoven, 
kamufleret så den ville være næsten usynlig, den ville så kunne få forbindelse til Vejby 
og den vil så kunne dække hele Tisvildeleje, skov og strand. Inklusive.

3) Derudover er der det økonomiske aspekt i sagen, som omhandler værditab/teknisk 
insolvens for de omkring boende naboer.

Den første sag er allerede kommet frem med salget af et sommerhus tilhørende Anne 



Margrethe de Lichtenberg og Jens Linnet på Wadstadsvej. Køberen sprang fra i 11. time,
da han ikke var klar over at der permanent skulle stå en mobilmast.

Er vi nu nået til et punkt i sagen, hvor vi kan konstatere, at de skiftende 3 
udvalgsformænd siden borgermødet i september 2014, ikke har levet op til de 
forventninger borgerne kan have til de valgte politikere.

Med venlig hilsen

Wadstedvej 17

Camilla Akduvar og Bo Bernichow

Hovedgaden 40

Janne og Claus Sabroe


