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Formålet med projektplanen er at have et samlet, fælles opdateret grundlag for realiseringen af 

projektet. Projektplanens udgangspunkt og ramme er ansøgningsmaterialet til Lokale og An-

lægsfonden og Realdania. Projektplanen skal opdateres løbende og som minimum ifm. byggeri-

ets faseskift.  

 

1. Kontaktinformation 

 

1.1 Projektleder og projektadresse 

 

• Pr. xxx 2022 ny projektleder. Kommunikation via koordinator i Plan, Anka Nordvig Sonne 

Email: Plan@brk.dk, tlf. 5692 1311/ mob. 2174 3924 

 

Aftalegrundlag for Bornholms Regionskommunes projektsamarbejde med og udlæg for 4-

Kløver-Klyngen afhænger af kommunalbestyrelsens beslutning 31.03.2022 eller 28.04.2022.      

 

Når fuld finansiering foreligger,og inden igangsætning af projektdetaljering og implementering, 

indgåes en juridisk bindende aftale mellem de fire lokalsamfund og Bornholms Regionskom-

mune i form af et aftaledokument, der godkendes af Realdania og Lokale og Anlægsfonden.      

 

1.2 Klyngeformand 

Lene, Koefoed, Skramman 5, 3760 Gudhjem 

E-mail: lenekoefoed@gmail.com, mob. 2645 8810. 

                                

1.3 Kampagnesekretariatet  
Spørgsmål til bevilling og projekt stiles til kampagnesekretariatet i DGI ved Simon Schärfe Ras-
mussen, Email: Simon.Scharfe.Rasmussen@dgi.dk; tlf. 7940 4031/ mob. 6019 0868 

 

Projektleder i Lokale og Anlægsfonden er udviklingskonsulent Jens Øyås Møller,  

Email: jm@loa-fonden.dk, tlf. 3175 9486. 

 

Projektleder i Realdania er projektchef Simon Harboe,  

Email: sih@realdania.dk, tlf.: 2238 2957. 

 

1.4 Rådgivere 

• Matters Arkitekter, Ewaldsgade 7, 2200 København N 

• Ingeniørfirma, vælges i samråd med Matters arkitekter, når behov foreligger. 
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2. Projektadresse 

 Bornholms Regionskommune, Udvikling og Plan, Plan, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. 

 

 

3. Formål 

Beskriv kort formålet med projektet. 

Projektets formål er, at styrke livskvaliteten og sammenholdet blandt borgerne i klyngen ved at 

inspirere flere til, at benytte klyngens eksisterende udendørs mødesteder og gøre brug af den 

nære natur til samvær og bevægelse i dagligdagen. Ønsket er at styrke de eksisterende møde-

steder og gøre det rekreative netværk af stier og minde veje mere synligt og tilgængeligt, ved at 

skabe rum for nye oplevelser i det fri for alle aldersgrupper.  

 

Det gøres ved at etablere en række naturrum/ arkitektoniske nedslag hvor vi ved at folk færdes, 

der er tilpasset de konkrete lokaliteter og deres naturkvaliteter. Målet er, at inspirere til ophold og 

nye sanseindtryk, som kan bidrage til at klyngens borgere bliver endnu gladere for at bo i Klyn-

gen. Oplandet til de fire klyngebyer dækker store dele af det indre nordbornholm, og en mindre 

del af kysten, og gemmer på mange naturoplevelser og kulturspor, som kun de færreste kender.   

 

Projektet har borgernes umiddelbare fysiske -, sociale - og mentale sundhed i fokus, men har 

også et mere langsigtet perspektiv. Klyngens styrke skal i høj grad findes i dens oplande og na-

turgrundlag. Det er ved at synliggøre og identificere sig mere med det, at Klyngen kan blive 

mere attraktiv – både for nuværende og kommende borgere.  

 

Tilbageflyttere udgør en stor andel af dem der flytter til yderområder i Danmark. En opvækst 

med gode minder giver en stærkere lokal tilknytning, og styrker lysten for blandt andre yngre fa-

milier til, at vende tilbage efter endt uddannelse. Også tilfredse fraflyttere vil være ambassadø-

rer, og medvirke til at tiltrække nye borgere og besøgende, der kan bidrage til fortsat liv i Klyn-

gen.  

 

 

4. Hvilke bygninger eller steder er omfattet af projektet 

 

Oplistning af samlingssteder: 
Tiltag Ejer Matr. nr. Ændring 

Samlingspunktet Bornholms Regionskommune 4l Klemsneker  

Fordybelsespavillon Bornholms Regionskommune 10n Rø  

Naturhuset Aarsballe Boldklub 175lo Klemensker  

Historiecirklen mv. Bornholms Regionskommune 46u Nyker  

Fiskeshelter/ natur-

rum 

Bornholms Andelsmejeri 177 Klemensker Ny lokalitet/ ejer 

Billens Skovshelter Kim Adolfsten Larsen 175dn Klemensker  

Fuglekassen Thomas Lindhold Jørgensen og 
Betina Maria Kure 

175hq Klemensker  

Solnedgangen Hans Peter Sonne 38a Nyker Udgår 

Mælkevejens shelter Bornholms Regionskommune 4ay Klemensker  
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5. Den arkitektoniske løsning 

Beskriv funktioner, faciliteter, antal m2, etc. ud fra skitseprojektet. Vedhæft skitseprojektet som 

bilag.  

 

Projektet 'Vi mødes i det grønne' består af en række arkitektoniske tiltag, der tilsammen skal 

medvirke til at knytte Klyngebyerne tættere sammen. De enkelte tiltag er beskrevet i Matters Ar-

kitekters skitseprojekt af 27. november 2020, og kort gengivet herunder. 

 

1. Samlingspunktet er tænkt som et fælles mødested for hele Klyngen i Klemensker i tilknytning 

til sportshallen, et større udeareal med boldbaner, et udendørs svømmebad, ungdomsskolen 

m.fl. klubaktiviteter for børn og voksne i den tidligere skolebygning; en udendørs grillhytte og en 

større legeplads og en specialskole. Med samlingspunktet ønskes området styrket som fælles 

udeopholds- og mødested til både leg, aktivitet og ophold og større fællesarrangementer.  

 

2. Fordybelsespavilionen består af en cirkulær let træpavillon med tilnavnet Sneglen. Pavillonen 

skal være med til at styrke udelivet, og danne ramme om lokale aktiviteter med fokus på læring 

om kroppen i naturen. Sneglen er designet til fordybelse, men kan også åbnes op og bruges 

mere dynamisk i relation til det omkringliggende skov og boldområde og Rø Medborgerhus. Et 

udekøkken og et HC-toilet, som tilbygningen og/eller ombygning, planlægges koblet til en eksi-

sterende bevægelsessal, så der skabes en naturlig sammenhæng mellem aktiviteter inde- og 

ude. Ønsket er, at flere bevægelsesaktiviteter rykker ud, når vejret tillader det, og at invitere flere 

til uformelt at benytte området. Opdatering: Form og placering af udekøkken og HC-toilet 

genovervejes/ søges indpasset i det eksisterende medborgerhus. 

 

3. Naturhuset 

Naturhuset er en pavilion, der tænkes koblet med det eksisterende klub- og medborgerhus i 

Aarsballe, ligeledes medadgang til udekøkken og HC-toilet indpasset i det eksisterende byg-

ningskompleks evt. ved det store egetræ med udsyn til fællesarealer og boldbaner. Naturhuset 

skal være støttepunkt og udgangspunkt for læring om liv i naturen i Klyngen, og ligger strategisk 

på midtbornholm med adgang til Almindingen og andre skove og mosen. Her kan man komme 

forbi på sin vandretur, eller med den lokale skoleklasse eller børnehave og lære om Glentereden 

ved mosen, flagermusene ved Borgedalssøen, uglerne og billerne. Opdatering: Form og samspil 

med det eksisterende klub- og medbrogerhus ønskes optimeret.   

 

4. Fortællecirklen & Historiekøjerne 

I Fortællecirklen & Historiekøjerne samles og formidles den kulturhistoriske fortælling om Højlan-

det og Klyngen. Det kan f.eks. være historier om den gamle jernbane, om livet på landet i Klyn-

gen, og om den særegne natur. Idéen er at komme helt ned i gear og skabe et mødested, der er 

et alternativ til alle de muligheder for aktiv bevægelse, sport og leg der allerede findes til børn i 

Nyker. Opdatering: Ønskes ændret/udvidet til et helt eller delvist overdækket mødested. En byg-

ning til samvær på tværs af generationer inkl. sansning/læring for de mindste børn (0-5 år).  

 

5.-9. Shelters  - der er planlagt 5 forskellige shelters: Fiskeshelter, Billens Skovshelter, Solned-

gangen, Fuglekassen og Mælkevejens Shelter. Opdatering: Fiskeshelter ønskes flyttet og æn-

dret til kombineret fiskeplatform/ pauserum; Solnedgangen udgår og Fuglekassen ønskes mini-

meret og ændret til et mindre mødested med siddemulighed ved mosen.  
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Ill. 1  De planlagte tiltag (pkt. 1-9). 

 

 

10. Info mødesteder, wayfinding og formidling skal styrke benyttelsen af den eksisterende infra-

struktur for de bløde trafikanter og gøre det lettere for flere at gøre brug af aktiviteterne indenfor 

Klyngen. Konkret i form af fysiske oversigtstavler, supplerende skiltning på ruterne og formidling 

og information om naturen og kulturlandskabet.   

 

6. Hvordan indgår projektet i den eksisterende planlægning i kommunen 

Beskriv om der er kommunale planer eller strategier, som mødestedet skal forholde sig til. F.eks. 

lokalplaner eller fredninger 

 

Klyngeprojektet har delvist interessesammenfald med Bornholms Regionskommunes projekt: 

”Den grønne bølge” samt projektet: ”Fremtidens rekreative netværk”, hvor Bornholms Regions-

kommune er én blandt flere testkommuner. Klyngeprojektet vil desuden kunne bidrage til at un-

derstøtte at flere får indsigt i Bornholms natur og vil kunne understøtter indsatsområder i Born-

holms Regionskommunes Naturpolitik der ventes vedtaget primo 2022.  

 

Center for Regional- og Turismeforskning samarbejder med Klyngen og Bornholms Regions-

kommune om at udarbejde fire udviklingsplaner for Klyngebyerne i 2021/22. Nærværende Klyn-

geprojekt indgå i disse. Udviklingsplanerne ventes indarbejdet i Bornholms Regionskommunes 

Kommuneplan 2020. 
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7. Hvad er projektets forventede resultater 

Resultaterne skal være målbare og realistiske.  

 

1. En række fysiske tiltag som kan danne ramme om udendørs aktiviteter. 

 

2. 3-5 årligt tilbagevendende fælles klyngeaktiviteter/tilbud med aktiviteter udendørs for bor-

gerne, med tilknytning til de nye fysiske tiltag.  

 

3. Tælleværker planlægges opsat før og efter implementeringer på udvalgte lokaliteter.Suc-

ceskriteriet er en gennemsnitlig tredobling af besøgsfrekevensen to år efter implemente-

ring målt i forhold til før etablering af projekttiltag. 

 

4. Kvalitativ - og kvantitativ undersøgelse af borgernes brug og tilfredshed med projekttiltag, 

der bl.a. skal bruges til at inspirere flere til at få lyst til at benytte de nye fælles tiltag. I 

form af interviews, intereaktion med borgerne via klyngeavise og/ eller digitale medier, 

etc.) 

 

8. Organisering 

8.1 Styregruppe, projektledelse, arbejdsgruppe, følgegruppe, mv.  

  
Lokal styregruppe: 

• Klemensker Land- og Byforening v. Irene Dunker  

• Klemensker Land- og Byforening v. Lone Banke Rasmussen 

• Klemensker Land- og Byforening v. Robert Dantved  

• Nyker Borgerforening v. Mattias Landberg-Krarup 

• Rø Borgerforening v. Herdis Terkelsen 

• Røborger Lene Koefoed / formand  

• Røborger Aase Dahl 

• Aarsballe Borgerforening v. Bjarne Bech 

• Aarsballeborger Christian Bundegaard 

• Aarsballeborger Annette Sonne 

Mentor:  

• Jørgen Hammer (tidl. formand for Nyker Borgerforening og initiativtager til Klyngesamar-

bejdet)  

 
Den lokale styregruppe har en koordinerende rolle. Bl.a. i forhold til formidling og dialog med for-
eninger, borgere og virksomheder. Styregruppen er med til at mobilisere flere lokale frivillige og 
skabe ejerskab til det fælles projekt og klyngens videre udvikling. Gruppen samarbejder med 
projektleder og rådgivere og bidrager til fremdrift gennem aktiv medvirken i fondsansøgninger, 
beslutningsprocesser, projektjusteringer, deltagelse i arbejdsgrupper etc. 
 
Styregruppen prioriterer og godkender milepæle, økonomi og anlægsarbejder og tegner projek-
tet udadtil. Styregruppen står også for praktisk planlægning i forbindelse med borgermøder, m.fl. 
lokale arrangementer og formidling om projektets fremdrift.  
 
Projektlederens rolle er at facilitere og tage ansvar for fremdriften af den samlede proces - her-
under koordineringen mellem fonde, styregruppe og rådgivere. Projektlederen koordinerer og 
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udarbejder desuden faglige oplæg til drøftelser med brugere og borgere og igangsætter andre 
relevante borgerrettede initiativer efter aftale med styregruppen. 
 
Projektlederen har ansvar for oplæg til styregruppens stillingtagen (bl.a. proces- og projektpla-
ner), og gennemfører styregruppens beslutninger inden for rammerne af de aftaler, der er ind-
gået med involverede bidragydere. Projektlederen indhenter de nødvendige tilladelser, tilbud på 
håndværkerydelser og koordinerer den konkrete implementering med de udførende virksomhe-
der, frivillige borgere m.fl. inden for den økonomiske ramme der er aftalt.  

 

Ill. 2  Organiseringsdiagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kommunikationsgruppe, en strategi- og 

fundraisergruppe og en events- og aktivi-

tetsgruppe er med til at styrke Klyngesam-

arbejdet og forankre resultater.  

Styregruppen er repræsenteret i alle disse 

for at sikre tværgående koordinering og 

forankring. 

 

 

 

8.2 Juridiske forhold (ejer-/lejerforhold)  
4-Kløver-Klyngen har interessetilkendegivelser fra alle berørte lodsejere til at kunne gå videre 
med en realisering af de aktuelle projektidéer.  
Bindende aftaler med de respektive lodsejere vil blive indgået i takt med, at der skabes økono-
misk grundlag for en realisering af de enkelte delprojekter. 
 

8.3 Driftssituation når projektet er færdigt 

Drift af de færdige tiltag ventes varetaget af de respektive borgerforeninger jf. pkt. 12.  

I de tilfælde, hvor et delprojekt har sammenfaldende interesser med andre projekter, vil der blive 

søgt indgået aftaler om driften af de tiltag der benyttes som et fælles gode. 

 

8.3 Borgerinddragelse 

 

Styregruppe og projektleder deler jf. pkt. 8. ansvaret for inddragelse af lokale borgere interes-

senter og andre aktører, der kan have en interesse i projektet.  
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Inddragelsen af Klyngens borgere sker via flere kanaler:  

• Gennem Klyngeavisen der er en gratisavis der husstandsomdeles til alle indenfor Klyn-

gesamarbejdet 6 gange om året. Heri orienteres om projektets fremdrift, aktiviteter og 

mediet ventes også anvendt til mobilisering i implementeringsfasen.  

• Møder i de fire lokalsamfund fælles for hele klyngen 

• Pressemeddelelser om de enkelte tiltag 

• Via Facebook-nyheder i form af korte tekster og foto 

• Via lokale medier som TV2-Bornholm, Bornholms Radio og Bornholms Tidende 

• Via opslag lokalt, personlig henvendelse eller flyer (ifm. mobilisering)  

 

Projektets fysiske tiltag vil løbende blive benyttet til, at italesætte klyngesamarbejdet, og til at un-

derstøtte nye fælles aktivitetstilbud til borgerne foruden borgernes egne aktiviteter. Forud for im-

plementeringer drøftes skitseprojekterne indgående med relevante foreninger og målgrupper. 

 

8.4 Rådgiver 

Rådgivers rolle er at konkretisere klyngens skitseprojekt i henhold til de aftaler der indgåes mht. 

videreudvikling og detailskitsering, indenfor en nærmere aftalt budgetramme for de enkelte tiltag.   

 

8.5 Myndighedsbehandling  
En gennemførelse af projektet forudsætter, at følgende tilladelser og dispensationer meddeles. 
Listen herunder er opdateret ud fra de senest planlagte projektjusteringer: 

• Planloven - kystnærhedszonen: Fordybelsespavillonen 
• Planloven - landzonetilladelse: Fiskeshelter/-platform; Fordybelsespavillon; Naturhus; Bil-

lens Skovshelter. 
• Naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje: Naturhus; Billens Skovshelter og Fordybelses-

pavillonen 
• Naturbeskyttelseslovens fortidsmindebeskyttelse: Fordybelsespavillon 

 
Alle bygninger kræver desuden byggetilladelse i henhold til byggelovgivningen. 

 

 

9. Aktiviteter og målgrupper 

Beskriv hvilke aktiviteter der skal foregå og hvem målgrupperne er.  

 

 

De primære målgrupper er:  

• borgere der i dag benytter et eller flere lokale tilbud, og som vil have glæde af flere mulig-

heder for at kunne mødes uformelt og skabe nye aktiviteter, traditioner og venskaber, 

• familier i de tre byer, hvor skolebørn er fordelt på flere skoledistrikter, og hvor både børn 

og deres forældre behøver steder at kunne mødes for at skabe venskaber lokalt,  

• de borgere der aldrig eller næsten aldrig deltager i aktiviteter inden for Klyngen ved, at 

tilbyde nye rammer for uformelle møder, 

• de unge, som generelt behøver bedre muligheder for at mødes og være sammen i det fri 

ved, at skabe nye frirum for deres aktiviteter og samvær, (1. Samlingspunktet vil specifikt 

blive søgt adresseret de unge, der dog også ventes at benytte flere af de øvrige tiltag.)  

• de mange borgere, som gerne vil holde sig i form fysisk, mentalt og socialt i hverdagen 

ved at komme lidt mere ud og bevæge sig – alene eller sammen. 
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De sekundære målgrupper er: 

• turister der benytter Højlyngsstien, m.fl.- stier og cykelruter gennem Klyngen, 

• tilflyttere der søger et økonomisk overkommeligt naturnært sted at bo på Bornholm. 

 

 

10. Tidsplan 

Tidsplan med angivelse af milepæle.  

 

Overordnet tidsplan 

 
 

Nedenstående refererer til vedhæftede Tids- og Milepælsplan af 25.01.2022: 

 

Milepæl 1 - Organisering og fondssøgning 

• Status organisering, herunder forankring projektledelse i Bornholms Regionskommune.  

• Status fondssøgning forventes primo 4. kvartal 2022. Hvorefter der træffes beslutning om 

evt. projektreduktion. Konkrete aftaler, fonde og puljer afventes evt. fremadrettet (max 1 

år). 

 

Milepæl 2 - tilladelser og projektjusteringer 

• Tilladelser og projektjusteringer indhentes løbende til de tiltag som står for at skulle im-

plementeres. Alle aftaler og tilladelser indhentes forud for 4. kvartal 2022. 

• De fire borgerforeninger indgår skriftlig aftale om drift og vedligehold forud for opstart im-

plementering. 

 

Milepæl 3 - detailprojektering og anlæg 

• Detailprojektering, Matters Arkitekter, ventes fordelt i to runder i takt med at flere tiltag 

finder finansiering. Milepælene for de to runder med detailprojektering er sat til hhv. 

fjerde kvartal 2022 og tredje kvartal 2023.  

• De to runder ventes udbudt hhv. i første og sidste kvartal 2023. 

• Implementeringsperioden ventes at strække sig fra første eller andet kvatal 2023 til og 

med tredje kvartal 2023. 

 

Milepæl 4 – afslutning og overgang til drift 

• Delresultater ventes løbende fejret – afsluttende med en samlet indvielse efteråret 2024. 

• Forankringen af tiltag vil ligeledes ske løbende og den samlede erfaring mht. at sprede 

kendskabet til klyngeprojektet ventes at fortsætte.    
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11. Budget og finansiering 

11.1 Budget for projektet (anlægsøkonomi) fordelt på hovedposter. Budgettet skal detaljeres lø-

bende. 

 

Budget anlægsarbejder 
 Tiltag Ansøgt                    

kr. ex. moms 
 Just. til drøftelse 
kr. ex. moms *) 

1 Samlingspunktet 2.500.000 2.100.000 
2 Fordybelsespavillonen mm. 700.000 1.000.000 
3 Naturhuset mm. 500.000 650.000 
4 Fortællercirkel og Historiekøjer 350.000 715.000 
5 Fiskeplatform/ opholdssted 225.000 250.000 
6 Billens Skovshelter 325.000 350.000 
7 Fuglekassen 225.000 50.000 
8 Solnedgangen 315.000 - 
9 Mælkevejens Shelter 275.000 300.000 
10 Info, skilte + wayfinding 500.000 500.000 

 I alt  5.915.000 5.915.000 

 Byggeplads, tillægs- og uforudsete udgifter (15%) 885.000 885.000 

 I alt 6.800.000 6.800.000 

*) Justeringer skyldes prisstigninger på materialer og ydelser samt ønsker til projektjusteringer jf. pkt. 3 og 4. 

 

Budget honorarer 
 Rådgiverhonorar arkitekter (ca. 15%) 1.050.000 1.050.000  
 Rådgiverhonorar Ingeniør og landmåler 250.000 250.000  
 Projektledelse, fundraising, økonomiansvar (3 år) 900.000 900.000  

 I alt  2.200.000 2.200.000  

 

 UDGIFTER I ALT  9.000.000 9.000.000  

 
 Skat af fondsmidler (17,5 %)    *) 1.575.000 ca. 500.000  

 SAMLET I ALT INKL. FONDSSKAT 10.575.000 9.500.000  

*) Fondsmoms var oprindeligt beregnet på grundlag af det samlede projektbudget (9.000.000 kr).  

 

11.2 Finansieringsplan (det skal fremgå af finansieringsplanen hvor stor egenfinansieringen er 

og hvor mange midler der allerede er givet tilsagn om). 

 
 Fond/pulje  Jf. ansøgning    

Beløb i kr. 
Status                

Beløb i kr. 
På-

tænkt/søgt 
Beløb i kr. 

Fonds-
moms    

(17,5 %) 
1 Realdania  2.500.000 2.500.000  437.500 
2 Lokale og Anlægsfonden 2.000.000 2.000.000  0 
3 Nordea Fonden 3.500.000 -  - 
4 LAG- Bornholm, Erhvervsstyrelsen 500.000 -  - 
5 Friluftsrådet 500.000  100.000  
6 Sparekassen Bornholms Fond 325.000 250.000             

43.750  
7 Bornholms Brandforsikring A/S (Inkl. ovenfor)  75.000 13.125  
8 Brdr. E., S. & A. Larsens Legat (Inkl. ovenfor)  50.000 8.750 
9 Bornholms Andelsmejeri  25.000  0 

10 BRK projektpartner, m.fl. fonde etc. 1.250.000 -  - 
11 BRK/ andel landsbyfornyelse 40%   1.800.000 0 
12 Stat/ andel landsbyfornyelse 60%   2.700.000 0 

 I ALT 10.575.000 4.775.000 4.725.000 503.125 
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12. Driftsbudget 

4-Kløver-Klyngen har, som udgangspunkt, ansvaret for at drifte de planlagte nytiltag. De fire bor-

gerforeninger vil indgå en aftale med en fordelingsnøgle, hvoraf det vil fremgår, hvor meget de 

hver især årligt skal bidrage med til vedligehold. Aftalen indgåes, når der er vished om projektets 

realisering og omfang. Aftalen vil bl.a. indeholde retningslinjer for, hvad den fælles driftspuljen 

dækker. Driftsudgift til puljen pr. borgerforening ventes at blive mellem 1000-5000 kr/ år.  

 

Tabellen på side 11 viser, hvilke tiltag som de respektive foreninger i praksis forventes at drifte – 

overvejende på frivillig basis.  

 
Tiltag Driftsansvar 
Samlingspunktet Klemensker Land- og Byforening 
Fordybelsespavillonen Rø Borgerforening 

Naturhuset og Billen skovshelter Aarsballe Borgerforening 
Historiecirkel/ mødested i Morten Svendsens 
Have 

Nyker Borgerforening 

Fiskeplatform/ opholdssted v. Gåsemade Klemensker Land- og Byforening 

Fuglekassen/ mødested i mosen Aarsballe Borgerforening 

Mælevejens shelter Klemensker Land- og Byforening 

 

Ejerskab og vedligehold af supplerende rekreative stier, info-mødesteder og skiltning, der gen-

nemføres i projektet, vil blive drøftet med Bornholms Regionskommune og de respektive lods-

ejere, forud for evt. implementeringersikre forankring og varetagelse af interessesammanfald.  

 

 

13. Udbetalingsplan 

 

Med henvisning til afsnit 10. Tidsplan anmodes om udbetalinger iht. skemaet herunder. 

 
Milepæl Aktivitet Beløb inkl. fonds-

moms, kr. 
Anmodning ud-
betaling, dato 

1 Fondssøgning og rev. skitseprojekt *) 225.000 01.07.2022 
1+2 Projektering, tilladelser, aftaler 500.000 31.12.2022 

2+3 Projektering, implementering 500.000 01.07.2023 

2+3 Projektering, implementering 1.000.000 31.12.2023 
3 Implementering 1.775.000 01.07.2024 

3+4 Afsluttende implementering mv. 500.000 31.12.2024 
I alt  4.500.000  

*) Jf. tilsagn kan en mindre del af bevillingen (maksimalt 5%) anvendes til rådgiverydelser frem mod at den 

fulde finansiering er  tilvejebragt. Proces og beløb skal aftales med, og godkendes af, Realdania og Lo-

kale og Anlægsfonden. 

  

Data vedr. udbetalinger til Bornholms Regionskommune:  

• CVR: 26 69 63 48 

• EAN. nr. 5798009958938. 

• Projekt: 4-Kløver-Klyngen, Vi mødes i det grønne 

 

 


