
   

 
   
   

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig   

Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • EAN (anlæg)5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 1 

 
Gr. 02-04 Nr. 142a 

 
 
Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
 

       
 

 

 Til Kystdirektoratets notater:   

 Dato for modtagelse:    Journal nr.:  
  

         

 Projekttype:    Sagsbehandler:  
  

         

       
 

 

 
 

  
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 

Mariagerfjord Kommune 
 

     
 

Adresse   
 

 

Ved Fjordgade 
 

     
 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 9550 Mariager 
 

     
 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

97113648 23481403 Anhaa@mariagerfjord.dk 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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 B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)  

 

Navn   
 

 

Anders Lynge Haagensen 
 

     
 

Adresse   
 

 

Østergade 22 
 

     
 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 9510 Arden 
 

     
 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

97113648 23481403 Anhaa@mariagerfjord.dk 
 

     

 
 

     

 C. Offentliggørelse af oplysninger    

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  
hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 
andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     
 

Dato Underskrift 
 

 

29.januar 2021 
 

 

     

 
 

     

 D. Anlæggets placering    

 

Adresse   
 

 

Ud for strandareal ved Fjordgade nord-øst for Mariager Havn 
 

     
 

Postnr. By Kommune 
 

 

9550 Mariager Mariagerfjord 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 1 Mariager, Mariager Markjorder 
13A, Mariager Bygrunde 

 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  

 

 
Der ønskes etableret en vandpark i princippet som den, der er etableret ved Glyngøre. 
 
Vandparken i Mariager vil blive opstillet ved sandstranden ved Saltcentret i Mariager 
i de 3 sommermåneder, juni, juli og august og forventes at give et stort boost til 
aktivitetsniveauet i Mariager i turistsæsonen. 
 
Sammen med de øvrige tilbud i området vil Vandparken være med til at sikre, at der 
uanset vejrforhold er gode oplevelser for borgere og turister i området. 
Vandparken skal være et gratis tilbud til alle, der elsker vand - ung som gammel. Vi 
ved fra erfaringer andre steder, at en sådan vandpark vil være vældig populær. 
 
En Vandpark vil anspore til fællesskab og er med til at skabe aktiviteter for alle aldre. 
Vi vil gerne gøre Vandparken til Mariager Fjords bedste legeplads. 
Det er er et bæredygtigt alternativ til et indendørs vandland. Det er et vigtigt element, 
at vandparken skal være gratis og tilgængelig for alle hele sommeren - i praksis fra 
solopgang til solnedgang. 
En sådan udendørs aktivitet vil også være med til at mindske risikoen for at blive 
smittet med Corona. 
 
Der er dannet en forening, som vil forstå driften af vandparken. 
Foreningen er dannet på baggrund af netværksmøder i Mariager, hvor ideen er blevet 
drøftet.  
Foreningen er derfor bredt funderet med Mariager, Handelsstandsforening, Mariager 
Turistforening og Cittaslow som centrale aktører. 
 
Vandparken vil få en størrelse på ca. 8 m x 16 m. Det er meningen, at den skal 
sættes op i slutningen af maj måned og vil være i vandet ca. 3 måneder, indtil den 
bliver taget op igen i slutningen af august, afhængigt af vejret. 
De enkelte elementer, som vandparken består af, bliver samlet, og hele vandparken 
fæstnes til mange 500 kg tunge betonelementer, som placeres på 2,5-3,0 meters 
dybde. Elementerne er lavet af plastik og er oppustelige. Der er taget kontakt til 
Aage Vestergaard Larsen, en lokal specialist i at genbruge plastmaterialer, med 
henblik på en sikker og bæredygtig bortskaffelse af elementerne, når den tid 
kommer. 
 
Vandparken tænkes placeret ved den røde farve på søkortet i minimum 2,5 
meters dybde ud for sandstranden i Mariager.  
På den modsatte side af sejlrenden ligger Saltcenteret ude på pynten. 

 

http://www.kyst.dk/
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Placeringen er ideel, da der i sommeren 2020 er kommet en ny anlagt 
sandstrand, og bunden ud til vandparken vil være uden sten.  
Man kan derfor let gå det første stykke ud gennem vandet, inden man svømmer 
det sidste stykke ud til Vandparken. 
 
Som tidligere beskrevet vil Vandparken være inspireret af vandparken i Glyngøre, og vil 
størrelsesmæssigt være sammenligneligt. 
Den endelige udformning/design ligger ikke helt fast, men vil efter anmodning kunne 
eftersendes. 
 
Mariagerfjord Kommune vurderer, at Vandparken vil blive et stort aktiv, som kan give 
mulighed for sund aktivitet for børn og unge i sommermånederne. 
Vandparken vil skabe en aktivitet, som vil ske med stor hensyntagen til de øvrige 
aktiviteter på fjorden. 
 
Der henvises i øvrigt til samlet projektbeskrivelse, som vedlægges som bilag. 
I projektbeskrivelsen er også angivet placering på et søkort. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kyst.dk/
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 

Der vil skulle nedsættes et antal betonankre til forankring af de oppustelige 
plastikelementer. 
Det vil ske på ca. 2,5 meters dybde. 
Inden sæsonopstart vil de oppustede plastikelementer blive monteret til ankrene via 
kæder, og vil følgelig ved sæsonafslutning blive afmonteret og ført på land. 

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  
 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

 

 

 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives  m³  
 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

   
     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 29.januar 2021 Anders Lynge Haagensen 
 

 

     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 

http://www.kyst.dk/
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Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 
 
 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 

  

http://www.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
http://www.miljoportalen.dk/
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt 

 
Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  
Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 
 
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  

http://www.kyst.dk/
http://www.miljoportalen.dk/


   

 
   
   

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig   

Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • EAN (anlæg)5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 9 

 
Gr. 02-04 Nr. 142a 

 
 
 
Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 

http://www.kyst.dk/


Husk ! Kortdata er vejledende Skel kan ikke afsættes efter matrikelkortet

Måling
Antal linjer: 1
Samlet længde: 148,81 m

Kort med placering af ansøgt vandpark Tidspunkt:29-01-2021 07:48:27
Udskrevet af: Anders Lynge Haagensen
Målestoksforhold: 1:3000



Mariager Vandpark 
Projektbeskrivelse udarbejdet den 16. Oktober 2020 af bestyrelsen for Mariager 
Vandpark.  

Forslag til en vandpark i Mariager mellem sandstranden og Saltcenteret, som skal 
være til fri afbenyttelse for unge som gamle i de 3 sommermåneder. Projektet 
forventes at løfte aktivitetsniveauet betragtelig ved havnen i Mariager til almen glæde 
og gavn for både området beboere, turister og andre besøgende. 
 
 

Indholdsfortegnelse 

Idé 

Om ansøger og byen/ området 

Projektbeskrivelse 

Målgrupper 

Samarbejde og drift på tværs og frivillighed 

Budget 

Finansieringsplan 

Tilladelser 

Opmærksomhedspunkter 

Tidsplan 

Udbredelse 

Bilag 

 



 

Idé 
Vandparken i Mariager vil blive opstillet ved sandstranden ved Saltcentret i Mariager 
i de 3 sommermåneder, juni, juli og august og forventes at give et stort boost til 
aktivitetsniveauet i Mariager i turistsæsonen.  
 
Sammen med de øvrige tilbud i området vil Vandparken være med til at sikre, at der 
uanset vejrforhold er gode oplevelser for borgere og turister i området. 
 
Vandparken skal være et gratis tilbud til alle, der elsker vand - ung som gammel. Vi 
ved fra erfaringer andre steder, at en sådan vandpark vil være vældig populær.  
En Vandpark vil anspore til fællesskab og er med til at skabe aktiviteter for alle aldre. 
Vi vil gerne gøre Vandparken til Mariager Fjords bedste legeplads. 
 
Det er er et bæredygtigt alternativ til et indendørs vandland. Det er et vigtigt element, 
at vandparken skal være gratis og tilgængelig for alle hele sommeren - i praksis fra 
solopgang til solnedgang. 
 
En sådan udendørs aktivitet vil også være med til at mindske risikoen for at blive 
smittet med Corona. 

 
Parken vil være synlig 
på lang afstand (her 
ses parken i Glyngøre 
som eksempel) uden 
at virke voldsom, og 
den vil således 
fungere som et vigtigt 
vartegn, der signalerer 
aktivitet og oplevelser.  
 
 
 
 
 

Om ansøger og byen/ området 
Foreningen bag Vandparken er dannet på baggrund af netværksmøder i Mariager, 
hvor ideen er blevet drøftet. Foreningen er derfor bredt funderet med Mariager 
Handelsstandsforening, Mariager Turistforening og Cittaslow som centrale aktører. 
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Mariager er en by, hvortil der kommer mange turister, og der er mange tilbud til 
kulturinteresserede. Der er en campingplads, der har mange gæster og Danmarks 
eneste Saltcenter er placeret på havnen i Mariager. Men der mangler aktiviteter for 
at gøre tilbuddene så brede og attraktive for alle aldersgrupper, og her kommer 
Vandparken ind i billedet. 
 
En Vandpark vil være med til at øge aktiviteten for den enkelte borger - nok mest de 
unge. Men jo flere timer de unge er i aktivitet på fjorden eller andre steder, jo færre 
timer bruges der på at sidde og glo på en skærm.  
 
Vandparken vil være med til at øge interessen for de maritime kvaliteter langs vores 
smukke Mariagerfjord.  
 
Der er mange foreninger i Mariager - også maritime, og Vandparken vil være et godt 
samarbejdsprojekt på tværs af alle disse foreninger.  

Projektbeskrivelse 
Vandparken vil få en størrelse på ca. 8 m x 16 m. Det er meningen, at den skal 
sættes op i slutningen af maj måned og vil være i vandet ca. 3 måneder, indtil den 
bliver taget op igen i slutningen af august, afhængigt af vejret.  
 
De enkelte elementer, som vandparken består af, bliver samlet, og hele vandparken 
fæstnes til mange 500 kg tunge betonelementer, som placeres på 2,5-3,0 meters 
dybde. Elementerne er lavet af plastik og er oppustelige. Der er taget kontakt til 
Aage Vestergaard Larsen, en lokal specialist i at genbruge plastmaterialer, med 
henblik på en sikker og bæredygtig bortskaffelse af elementerne, når den tid 
kommer. 

 
Her ses Glyngøre 
Vandpark fra 
havnen i Glyngøre. 
Vandparken kan 
anes over bilerne, 
og den vil på ingen 
måde virke 
skæmmende. 
 
 
 
 

2 



 

 Vandparken tænkes placeret ved den 
røde farve på søkortet i minimum 2,5 
meters dybde ud for sandstranden i 
Mariager. På den modsatte side af 
sejlrenden ligger Saltcenteret ude på 
pynten  
Placeringen er ideel, da der i sommeren 
2020 er kommet en ny anlagt 
sandstrand, og bunden ud til 
vandparken vil være uden sten. Man 
kan derfor let gå det første stykke ud 
gennem vandet, inden man svømmer 
det sidste stykke ud til Vandparken. 

Målgrupper 
På baggrund af erfaringer andre steder vil det årlige besøgstal være omkring 10.000. 
Det er ca. 100 i gennemsnit om dagen. Vores målgruppe er lokale elever fra både 
folkeskoler og efterskoler. Platformen er for vandhunde i alle aldre, og erfaringer 
viser, at der kommer mange én dags turister. Vi forventer at der vil komme en del 
turister fra Øster Hurup, som vil benytte Vandparken. 

 
Kravene for alle besøgende er som 
beskrevet på plakaten til venstre, som 
Vandparken i Glyngøre har været så 
venlige at sende til os. 
Målet er at få så mange som muligt til at 
bruge de faciliteter, som fjorden byder 
på. 
Der findes en tilsvarende vandpark i 
Glyngøre, som har haft stor succes de 
sidste 3 år.  
Vandparken vil være gratis at benytte 
for alle over 12 år (og yngre ifølge en 
voksen). Der kræves svømmevest for at 
benytte vandparken, da der skal 
svømmes det sidste stykke over til 
vandparken. Platformen er aflang med 
8-10 forskellige ’forhindringer’ i form af 
rutsjebaner, balanceredskaber og 
hoppepuder. 
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Samarbejde og drift på tværs og frivillighed 
Den frivillige forening, som er lavet i forbindelse med etableringen af Vandparken, 
skal være bindeleddet mellem de forskellige aktører i Mariager. Her tænkes der 
specielt på Mariager Handelstandsforening, Mariager Turistforening, Cittaslow, 
Mariager Camping, Saltcenteret, kajak- og sejlklubber i byen og ikke mindst andre 
lokale interesserede.  
 
Mariagerfjord Kommune har afsat 50.000 kr. til drift om året. Størstedelen heraf vil 
gå til Ungdomsskolen, som skal have det daglige/ ugentlige eftersyn/ opsyn og sørge 
for vinteropbevaring af de enkelte elementer, som bliver placeret på vogne, så de er 
lette at flytte. Specielt nedtagning vil der være behov for frivillig arbejdskraft. Ved 
nedtagning skal platformen rengøres for rurer på undersiden, så den er klar til næste 
forår.  
 
Det kunne være lokale dykkere, elever fra efterskoler eller elever fra den 
socialøkonomiske virksomhed Hedehuset, som kunne blive aktører her. Denne 
arbejdsproces vil tage en dags tid for 15-20 personer. 
Der er således styr på driften.  

Budget 
Vandpark inklusiv markedsføringsmateriale 320.000 kr 
Opsætning inklusiv forankring 100.000 kr 
Trailer med våddragt og svømmeveste 80.000 kr 
Vogne til vinteropbevaring 20.000 kr 
I alt 520.000 kr 
 
moms 130.000 kr  
 
Pris i alt inkl moms 650.000 kr 

Finansieringsplan 
Mariagerfjord Kommune (bevilget) 200.000 
ELRO Fonden (I dialog) 200.000 
Norlys Vækstpulje (Ansøgt)                                                              150.000 
Jutlander Fonden Hobro 250.000 
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Tilladelser 
I slutningen af oktober måned indsendes ansøgning til Mariagerfjord Kommune med 
henblik på at påbegynde sagsbehandlingen hos både kommune og Kystdirektoratet i 
samarbejde med foreningen. 

Opmærksomhedspunkter 

 
Af sikkerhedsmæssige grunde skal brugere af parken være minimum 12 år gammel 
og skal kunne svømme 400 m. Alle gæster skal benytte svømmevest. Det vil ikke 
være muligt at kontrollere, da der ingen livredder er tilstede, men der er et sæt 
sikkerhedsregler, som brugere skal/ bør følge.  

 
Derfor vil det være muligt at leje svømmevest eller 
våddragt hos en forretning i nærheden af Vandparken. 
 
 
 
Trailer med svømmeveste til udlejning 
 

 
Vandparken bliver betragtet som en offentlig legeplads - blot placeret ude i vandet - 
derfor er det brugernes eget ansvar at færdes sikkert ud fra de sikkerhedsregler, der 
er angivet på synlige skilte. 
Der har ingen ulykker været i Glyngøre udover et par sammenstød, som også kan 
ske på almindelige legepladser. 

 
Af sikkerhedsgrunde er Vandparken placeret på 
mindst 2,5 meters dybt vand. Det må ikke være 
muligt at nå bunden og slå sig, hvis man rutsjer 
eller glider ned fra Vandparken. I Glyngøre har 
man ikke været udsat for hærværk eller lignende. 
 
 

 
Vandparken vil blive placeret så tilpas langt væk fra beboelse, så der vil ikke være 
mange, der vil kunne få gener i form af udsigt eller larm fra Vandparken. 
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Der er som skrevet tidligere taget kontakt til plastgenbrugsfabrikken Aage 
Vestergaard Larsen i Mariager med henblik på at undersøge de miljømæssige 
konsekvenser og mulighed for genanvendelse af parken. 

Tidsplan 
Vi håber at have de forskellige tilladelser og finansieringen på plads til at kunne 
opstarte projektet 1. april 2021 tidsnok til at åbne parken den 28. maj 2021.  

Udbredelse  
Der vil blive lavet en sponsortavle og der vil komme en stor åbningsevent, hvor vi vil 
promovere Vandparken med pressemeddelse mv. Midlerne til åbningsfesten vil blive 
skaffet på anden vis. 
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Bilag 
(lånt fra Glyngøres materiale) 
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