10 TIPS TIL ANLÆG AF FACILITETER I NATUREN
- erfaringer fra Egholm

1

Tidsplan
Husk at når du er afhængig af andre myndigheders tilladelser, så kan projektet tage længere
tid en forventet. Læg hertil evt. dialog efter afgørelse oveni sagsbehandlingstiden. Vær derfor
realistisk med tipsplanen.
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Naturbeskyttelse
Myndighedsbehandlingen er kompleks i et
område med store naturværdier og høj grad af
naturbeskyttelse. Vær særligt opmærksom på
at dispensation i naturområder kan være særligt
vanskelige.
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Sagsbehandling
Personlig kontakt med sagsbehandlerne i myndighedsorganisationer er nødvendigt - de kan
henvise til afgørelser i lignende sager og hjælpe
med ansøgningen.
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Ansøgning
Ansøgningsmaterialet til myndighedsansøgninger er velbeskrevet og kræver ikke særlige
forudsætninger, men vær opmærsom på at have
så mange detaljer som muligt med i materialet.
Vær grundig og konkret.

Restriktiv praksis
Være forberedt på en restriktiv praksis hos
myndighederne fx. Kystdirektoratet og i Miljøstyrelsen. Tag denne praksis ind i projektmodningen
uden at lade praksis ødelægge en god ide og et
godt projekt. Restriktiv praksis kan udfordres,
men det tager tid og ressourcer.
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Myndighed kan blive en vigtig ressource
Myndighedsbehandling kan været katalysator
for en udvikling af projektet, som kan få dig til at
tænke i nye baner.
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Dialog
En dialog forud for indsendelse af ansøgning er
hensigtsmæssig, men for at få et klart svar skal
der indsendes en ansøgning.
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Rådgivning
Få rådgivning om myndighedsbehandling for
at få overblik over hvilke myndigheder, der skal
inddrages, sagsbehandlingstid, lovgivning og
præcedens i tilsvarende sager. Sæt tid og andre
ressourcer af til rådgivning i projektmodningen.

Interessenter og samarbjedspartnere
Det er vigtigt at sikre sig opbakning fra potentielle brugergrupper og lokale partnere gennem
hele processen. Ellers er der risiko for at miste
momentum.
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Kommunikation og involvering
Der skal ”ske noget” i projektet: løbende kommunikation, mindre events og lignende kan medvirke
til at aktivere ressourcerige netværk, der kan
deltage i udviklingen.

