
Erhverv

Ansøg om tilladelser, se aktuelle udbud, læs om 
erhvervsaffald og meget mere her.

Søg støtte
Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat 
porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. 
Praesent commodo cursus magna.

!  Læs mere om, hvordan du søger støtte her

Byrådet har bevilget midler til nye, 

intelligente skraldespande, og den 

sidste af i alt 30 er nu blevet sat 

op. De nye spande er drevet af 

solenergi, og vil gøre Gribskov til en 

renere og mere attraktiv kommune 

for både beboere og tilCyttere.

! Gribskov klar med 
30 intelligente 
skraldespande

27. maj 2020

Udvalget Udvikling, By og Land 

besluttede tirsdag aften at fordoble 

antallet af biler på kommunens to 

genbrugsstationer frem mod 4. 

maj. Dermed er Gribskov godt i 

gang med at normalisere driften af 

stationerne.

! Fordobling af 
antallet af biler på 
genbrugsstationerne

29. april 2020

Erhverv

I den kommende tid kan der 

opleves mere aktivitet end normalt 

i området syd og vest for 

Gribskovvej i Kagerup, da der vil 

forekomme kørsel med jord. Ejer af 

ejendommen, Kagerup Byvej 20a, er 

opstartet med et projekt vedr. 

udlæg af jord til jordforbedring af 

eksisterende dyrkningsarealer på 

en del af matrikel 2a, Kagerup By, 

Mårum.

! Jordkørsel i Kagerup

02. april 2020

Genbrugsstationerne nødåbner for 

private fra på mandag 30. marts. 

Det vil indtil videre være på 

hverdage fra kl. 16-18, ligesom der 

kun må være 10 biler på pladserne 

ad gangen og én bil ved hver 

container. Formand opfordrer til 

kun at aCevere det mest 

nødvendige.

! Genbrugsstationerne 
nødåbner for private 
fra på mandag

27. marts 2020

Erhvervsnyheder

Borger   " Oplev Gribskov   " Politik og indflydelse   " Erhverv   "

Ledige stillinger Nyheder Om kommunen Kontakt Søg #

Du er her: Forside / Erhverv

Find din nye medarbejder

Fasthold syge ansatte

Praktik og løntilskud

Voksenlærling

Få hjælp fra 
jobcenteret
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!

!

!

Aktuelle udbud

Udbudsplan

Indkøbs- og udbudsstrategi

Leverandør

Ejendomme

Udbud og indkøb

!

!

!

!

!

Erhvervsarealer i Helsinge

Erhvervsarealer i Græsted

Erhvervsgrund på Nellebakken i 
Gilleleje

Grund til opførelse af 
institution i Gilleleje

10 parcelhusgrunde i 
Troldebakkerne

3 klynger i Troldebakkerne til 
boliger med mulighed for privat 
plejecenter

Salg af grunde og 
ejendomme

!
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!

!

!

!

Miljøgodkendelse af 
virksomheder

Motionsløb og stilladser, 
containere og skurvogne

Alkoholbevilling

Gravetilladelser

Fast track for byggesager

Tilladelser
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Erhvervsservice i Gribskov 
Kommune

Turisme

Erhvervsservice
!

!

Erhvervsaffald

Affald
!

Erhverv Erhverv AffaldAffald Erhverv Affald

T: 7249 6000

Bemærk: vi har mange opkald mellem 
kl. 10 og 11

Rådhusvej 3

3200 Helsinge 

Tilgængelighedserklæring

Cookies

Databeskyttelse

CVR og EAN

!

!

!

Gribskov Kommune LinksKontakt

Skriv til os via Digital Post

Flere kontaktinformationer

Tip os om huller i vejen eller andet
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