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Tværkommunalt samarbejde        

Projekt  ”Udarbejdelse af en regional havplan for det Vestlige Kattegat” 
 

Bæredygtig Kystkultur har indgået projektsamarbejde med Aarhus Universitet der har til formål at 

udarbejde en regional havplan, der kan støtte op med faglig viden til det tværkommunale høringssvar 

styret af Norddjurs Kommune.  
 

Bæredygtig Kystkultur har derfor været i dialog med Norddjurs Kommune, sådan at processerne og 

projekterne er sikret en interaktion og tidsplaner og arrangementer løftes samlet.  

 

Derfor inviterer Bæredygtig Kystkultur kommunerne til at deltage aktivt i dette faglige projekt, som 

vil understøtte hørinssvar med faglig viden og kvalificering til såvel et fælles som individuelle svar. Se 

projektbeskrivelsen, bilag 1. 

 

For at opnå fuld interaktion, fuldt udbytte og kvalificering af kommunernes tværkommunale 

høringssvar, inviteres alle kommuner ind i dette faglige projekt, hvor kommunerne aktivt vil indgå i 

styregruppen for projektet. Alle udgifter til projektets faglige del samt de anførte aktiviteer og 

processen, som fremgår af side 2, er indeholdt i Bæredygtig Kystkulturs budget for det samlede 

projekt. 

 

Første styregruppemøde afholdes 5. februar 2020 kl. 10-14 i Kaløsalen på Kalø, Aarhus Universitet, 

Grenåvej 12, 8410 Rønde, mulighederne for videomøde undersøges. 
 
                 

Deltagelse i det faglige projekt kræver blot indmeldelse af kommunens kontaktperson til 

kbk.havplan@outlook.com og indbetaling af medfinansiering, som udgør et grundbeløb på 10.000 kr. 

samt en indbyggerbestemt andel på 0,50 kr. pr. indbygger 

 

Opklarende spørgsmål til det faglige projekt kan rettes til: kbk.havplan@outlook.com 
 
 
Budget for deltagelse i udarbejdelse af en regional havplan for det Vestlige Kattegat, bilag 2. 
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Tidsplan og proces for projektet: 
Markeringer med fed grønt indgår i synergi med det tværkommunale samarbejde og er fælles.  
 

År 2019 - 2020 Dec. Jan Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.  

Projektstart  
Opstartmøde faglig del/AU 
m.fl. 

01.12 
12.12            

 

Opstart af kommunal proces     x x            

Tilbagemelding fra 
kommunerne på medlemmer 
til styregruppen 

 

22.01 x          

 

Møder i styregruppen   05.02 x x x x  x x x x x 

Indhentning af lokale data    x x x x x x x x   

Møder i følgegruppen 
  

 
 

Uge 
10 

      x  
 

Seneste tidspunkt for 
betaling af kommunal 
medfinansiering 

 

  31.03           

 

Udkast til regional havplan 
kan evt. udsendes i etaper 

 
   x x x  x x   

 

Temadag     x         

National havplan i høring       X       

Udpegning af hovedtemaer      x x       

Teknisk workshop/ 
forberedelse og afholdelse 

 
    x x      

 

Mulig deltagelse i info. møde 
arrangeret af 
Søfartsstyrelsen 

 

       x x   

 

Politisk 
workshop/forberedelse og 
afholdelse 

 

     x  x x   

 

Lokale individuelle 
Borgermøder  

 
       x x x  

 

Udkast koordineret 
høringssvar 

 
        x x x 

 

Teknisk og politisk 
godkendelse 

 
         x x 

 

Forberedelse og afholdelse 
af 
evalueringsmøde/konference 

 

         x x 

 
x 

Høringssvar færdiggøres og 
indsendes pr. sidste frist 

 
           

 
X 

Presse   x x x x x x x x x x x 

 
 

Spørgsmål vedrørende projektet, herunder ovennævnte betaling rettes til Bæredygtig Kystkultur. 
 
Mail: kbk.havplan@outlook.com 
 
Telefon: Thorkild Hansen, 40364739         Jeppe Hansen, 40264871 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Komitéen Bæredygtig Kystkultur 
      
CVR nr. 39078090 c/o Kattegatcentret, Færgevej 4, 8500 Grenå. 
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