
Kommissorium for §17, stk. 4 udvalg om beskyttelse af Øresund 
 
 
Baggrund 
 
Byrådet har vedtaget Vision 2030, hvis samlede ambition er, at vi sammen skaber attraktive 
uddannelsesmiljøer, levende bysamfund, stærke fællesskaber, et rigt kulturliv, en mangfoldig natur og 
handler klimavenligt.  

Det fremgår særligt af Vision 2030, at Helsingør Kommune vil arbejde for et renere havmiljø og en øget 
biodiversitet i Øresund.  Det er således et konkret visionsmål, at kommunen ønsker en beskyttelse af 
havmiljøet i Øresund senest i 2030.  

Da en beskyttelse af Øresund (ud over hvad der er beskyttet i dag) skal implementeres i dansk lovgivning og 
i øvrigt skal gå på tværs af grænsen til Sverige, kan beskyttelsen kun gennemføres med medvirken fra de to 
landes regeringer. Helsingør Kommune bør derfor klarlægge, hvordan det er muligt at påvirke og præge en 
proces frem mod gennemførelse af en konkret beskyttelse. Herunder bør kommunen forinden afklare, 
hvilken form for beskyttelse kommunen finder er den bedste ift. til opfyldelse af visionsmålet.  

Som en del af dette arbejde, nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg til at drøfte og rådgive om, hvordan der skal 
arbejdes med dette spørgsmål.  

 
Udvalgets opgaver og leverancer 
 
Udvalget har alene en forberedende og rådgivende funktion og har således ikke beslutningskompetence.  
 
Udvalget skal sikre, at det faglige vidensgrundlag for at arbejde for opfyldelse af visionsmålet tilvejebringes. 
Vidensgrundlaget kan øges på en lang række områder, herunder både naturvidenskabeligt (biologisk, 
miljømæssig, fysisk) og samfundsvidenskabeligt (turisme, rekreativ udnyttelse, erhvervsmæssig udnyttelse).  

Et bedre vidensgrundlag kan hjælpe Byrådet med at kortlægge hvilke værdier byrådet ønsker at beskytte, 
og dermed hvilken form for beskyttelse kommunen bør arbejde for at få gennemført.  

Udvalgets arbejde skal munde ud i: 

1) En anbefaling til byrådet af hvilken form for beskyttelse Helsingør Kommune skal arbejde for at få 
gennemført 

2) En anbefaling til byrådet af en proces for, hvordan Helsingør Kommune videre skal arbejde med 
spørgsmålet.  

 
Udvalget kan i sit arbejde inddrage eksterne oplægsholdere.  
 

Sammensætning af udvalget 
Udvalget nedsættes af Byrådet med reference til By-, Plan- og Miljøudvalget i henhold til §17, stk. 4 i lov 
om kommunal styrelse.  
 
Udvalget har højst 16 medlemmer:  
 



5 medlemmer fra de politiske partier i byrådet –  2 fra hver valgblok samt formanden for By-, Plan og 
Miljøudvalget. Desuden inviteres følgende til at deltage i udvalgets arbejde: 
 
1 medlem fra Øresundsakvariet 
1 medlem fra biologisk sektion, KU 
1 medlem fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling 
1 medlem fra Friluftsrådet Nordsjælland 
1 medlem fra Oceana 
1 medlem fra Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling 
1 medlem fra WWF (Verdensnaturfonden) 
1 medlem fra foreningen Skånsomt Kystfiskeri 
1 medlem fra Helsingborg Kommune (embedsmand) 
1 medlem fra Forsea 
1 medlem fra fiske-turbådene  
 
Fra administrationen deltager desuden Direktør Kim Jørgensen/Centerchef Pia Holm Nielsen, Leder af 
Natur og Miljø Annemarie Westh Jepsen og sekretær Lisa Groth. 
 
Center for By, Land og Vand er sekretariat for udvalget. 
 
Udvalgets virke 

- Formand for udvalget er Kristina Kongsted. 
- Udvalget holder 2-3 møder om året.  
- Der skal udsendes dagsorden senest 4 hverdage før et møde.  
- Ekstraordinære møder indkaldes med minimum 5 dages varsel, hvis formanden eller et flertal i 

udvalget ønsker det.  
- Formanden er ansvarlig for, at der bliver indkaldt til møder, udsendt dagsorden og ført 

beslutningsprotokol fra møderne. Sekretariatet bistår formanden hermed.  
- Der træffes beslutning ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formandens eller fungerende 

formands stemme, der er udslagsgivende.  
- Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, deltager der ikke en suppleant.  
- Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde skal dette meddeles til Center for By, Land og 

Vand ved sekretær Lisa Groth.  
- Udvalget ophører medio 2021.   

 
På udvalgets første møde fremlægges forslag til årets mødeplan. 
 
Økonomi 
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget. 

Formanden modtager et vederlag svarende til 5 % af borgmesterens løn. 

 


