INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG I
FORBINDELSE MED KOMMENDE
PLANLÆGNING FOR PLACERING AF
ANTENNEMAST I DRONNINGMØLLE
Gribskov Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med
udarbejdelse af ny kommuneplanramme for område til placering
af antennemast i Dronningmølle.
Vi indkalder idéer i perioden 10. oktober til 28. oktober 2019.

Kom og deltag i offentligt møde hvor der
lægges op til en drøftelse af mastens
placering i Dronningmølle
den 22. oktober kl. 18-19
i Dronningmøllehuset
Dronningmølle Strandvej 645

BAGGRUND
Gribskov Kommune har modtaget et ønske om opførelse af en antennemast
i Dronningmølle. Der er udpeget to mulige lokaliteter – begge langs
lokalbanen. For den ene placering som denne idéindkaldelse omhandler, er
området ikke i forvejen rammeplanlagt.
Ud over de to lokaliteter er flere andre lokaliteter samt andre tekniske
løsninger undersøgt, herunder brugen af den eksisterende mast på
Villingerødvej 19. Disse lokaliteter og tekniske løsninger er ikke fundet
egnede.
På nedenstående kort er markeret området for et kommende
kommuneplantillæg, hvor der kan gives mulighed for placering af en
antennemast, samt området hvor der eventuelt senere vil udarbejdes et
lokalplanforslag for placering af antennemasten. Arealet for
kommuneplantillægget er på ca. 6.600 m2.

LOVGIVNING
Arealet er i dag ikke omfattet af en kommuneplanramme eller en lokalplan.
NYT PLANGRUNDLAG
Opførelse af en antennemast i området vil kræve et kommuneplantillæg.
Med et kommuneplantillæg for området er der mulighed for at udarbejde et
lokalplansforslag der muliggør opførelse af en antennemast med formålet at
forbedre mobildækningen i Dronningmølle.
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FORUDGÅENDE INDKALDELSE AF IDÉER
Udarbejdelse af rammebestemmelser i Kommuneplan 2013-25, så der kan
opføres en antennemast, kræver, at Gribskov Kommune indkalder idéer og
forslag inden det videre arbejde med et kommuneplantillæg påbegyndes, jf.
Planlovens § 23 C.
Send dine bemærkninger
Hvis du har bemærkninger til ændring af anvendelsesmulighederne inden
for det pågældende område, skal du skrive til Gribskov Kommune senest
den 28. oktober 2019.
Skriv til plan@gribskov.dk eller Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200
Helsinge, att. Plan.
EFTER HØRINGEN
Gribskov Kommune behandler alle indkomne bemærkninger. Du vil først
modtage svar på din henvendelse efter den politiske behandling.
Hvis byrådet vælger at fortsætte planlægningen for et område til placering
af en antennemast i Dronningmølle, bliver forslag til kommuneplantillæg og
forslag til lokalplan sendt ud i endnu en offentlig høring. Her vil du kunne se
hvilke bestemmelser Gribskov Kommune foreslår skal gælde for arealet. Du
vil få fire uger til at kommentere på dette.
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