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Esbjerg Kommunes  
Tværkommunale plansamarbejder 

  

• HVEK (Haderslev, Vejen, Esbjerg, Kolding) 

• Vadehavskommunerne 

• Rådgivende Udvalg for Vadehavet (RUV) 

• Politisk følgegruppe  hertil (4 Vadehavskommuner) 

• Trilateralt samarbejde 

• Kulturmiljø og Planlægning 

• Landskabskaraktermetoden 

• Implementering af Vand- og Naturplaner 

Eksempler på andre samarbejder:  

• Miljønetværk Syd, KIMO, SVUF, m.fl.  



HVEK 

  

   Deltagere:  

 

 

Planmedarbejdere fra de fire kommuner 
mødes forår og efterår  

Typiske temaer:  

• Åben land  
(ex. uforstyrrede landskaber, landskabskaraktermetoden, 
  store landbrug, vindmøller) 

•  Råstofplanlægning 

•  Infrastruktur - erhvervsudvikling 

•  Status på kommuneplanlægning 

• Haderslev 
• Vejen 
• Esbjerg 
• Kolding 



Vadehavskommunerne 

  Deltagere:  

 

 

Planmedarbejdere fra de fire kommuner 
mødes forår og efterår 

Typiske temaer:  

•  Åben land  
(ex. landskabskaraktermetoden, vindmøller, store anlæg) 

•  Turisme 

•   Infrastruktur 

•   Status på kommuneplanlægningen 

• Varde 
• Fanø  
• Esbjerg 
• Tønder 



Kommissorier for HVEK og Vadehavskommunerne 

Overordnet formål:  

”At skabe mulighed for at arbejde med  

regionale problemstillinger og  

integrere disse i kommuneplanerne” 

 

Der arbejdes med:  

• Gensidig orientering om og inspiration 
til planarbejdet og planprocessen. 

• Tværgående elementer i de berørte kommuneplaner. 

• Gensidig orientering om større projekter,  
der har betydning for nabokommuner. 

• At vedligeholde et tværkommunalt 
net af personlige kontakter. 

 



Trilateralt samarbejde 

 

 

 

 

 

 

 

Klima var et af emnerne på 
regeringskonferencen på Sild marts 2010 
 
Der er nedsat en ”Task Group” om klima.  
De danske deltagere er:  
• Kystdirektoratet 
• Naturstyrelsen, Odense 
• De danske vadehavskommuner 

(Repræsenteret ved Esbjerg Kommune) 
• Gruppen mødes to gange årligt 

Der arbejdes på at (gen)etablere et trilateralt 
samarbejde om kulturarv. 
 
Trilateralt samarbejde om Vadehavet 



Kulturmiljø og Planlægning (KoP) 

Bygger videre på arbejdsgruppen bag 
Kulturarvsatlas Vadehavet 
 
Fokus for arbejdet:  

• Tværkommunal begrebsdannelse på 
bevaringsområdet 
 

• Styrke kontakten mellem 
planmedarbejdere og 
museumsinspektører 
 

• At få kulturarven på kommunernes 
dagsorden 

 
 

 



Kulturmiljø og Planlægning (KoP) 

Deltagere:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppen mødes forår og efterår  

Arbejdsgruppen mødes ca. 4 gange/år 

• Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder 
kommuner 

• Sydvestjyske Museer, Museum 
Sønderjylland, Varde Museum, Fiskeri- og 
Søfartsmuseet 

• Naturstyrelsen, Det Trilaterale 
Vadehavssamarbejde og 
Kulturarvsstyrelsen 

• Nationalpark Vadehavet og Vadehavets 
Formidlerforum 



Pilotprojekt om landskabskaraktermetoden 

     Deltagere:  

 

 

 

 

Formål: 

• Udarbejde fælles grundlag for beskrivelse af 
landskabet 

• Udpegning af landskabselementer, der går over 
kommunegrænser 

Projektet  blev afsluttet i 2010 

Arbejdet fortsættes i en erfa-gruppe, 
der mødes to gange årligt og efter behov 

• Esbjerg  
• Haderslev 
• Vejen 
• Kolding 
• Tønder 
• Åbenrå 
• Sønderborg 

 



Implementering af Vand- og Naturplaner 

   Deltagere:  

 

 

 

Formål: 

At sikre en tværkommunal tilgang til arbejdet med 
tværkommunale naturområder, økologiske 
korridorer og lign. 

Gruppen er i løbende dialog og mødes efter behov  

 

Samarbejde i forhold til vandoplande! 

 

• Varde 
• Esbjerg 
• Haderslev 
• Vejen 
• Tønder 

 



Tak for opmærksomheden 


