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Spørgsmål Svar Indsendt Besvaret 

Er det de samme virksomheder som deltager i det 
andet forløb i projekt NATURNÆTTER?  

Nej, det er det ikke. Det er to separate forløb for 
forskellige virksomheder. 

10. februar 2023 10. februar 2023 

Hvor meget fylder hhv. det lovgivningsmæssige og 
det arkitektoniske?  

Det kan variere alt efter virksomhedens behov. Men 
som udgangspunkt vil det lovgivningsmæssige fylde 
mere. 
  

20. februar 
2023 

20. februar 2023 

Der er en samlet økonomisk ramme på projektet på 

950.000. Der er 15 cases, som hver er estimeret til 

50.000. Det vil sige, at der er 200.000 tilbage til 

katalog inkl. alle udgifter. Et katalog, der både 

henvender sig til investorer, operatører og relevante 

myndigheder. Er det sådan, økonomien skal forstås? 

 
 

 

Ja, det er korrekt forstået. 

 

 

 

 
 

22. februar 

2023 

22. februar 2023 

I beskrivelsen af Fase 1 indgår for hver destination bl.a. 

et møde, hvori ”projektet” præsenteres. Vi forstår det 

som om, det er de involverede fra destinationen, der 

præsenterer deres projekt/vision overfor os som 

rådgivere. Er det korrekt ? Eller hvem er det, der 

præsenterer hvad for hvem i disse møder? Årsagen til 

De indledende møder er som udgangspunkt kun 

med jer og virksomheden. På disse møder skal i drøfte 

hvad virksomhedens udfordringer og muligheder er 

og blive enige om hvad der fokuseres på indenfor 

projektets rammer. Destinationsselskaberne deltager 

ikke i disse møder. 

22. februar 

2023 

22. februar 2023 



mit spørgsmål er, at hvis det er os som rådgivere, der 

skal præsentere, kræver det noget forarbejde, der jo 

skal indregnes i prisen. 

Vi har nogle relevante referencer, der desværre falder 

udenfor de 3 år, der er sat som maximal alder på 

referencerne. Vil det være muligt at øge rammen, så 

referencerne må være nogle år ældre og stadig tælle 

med ? 

Relevante referencer der er ældre end 3 år må gerne 

medtages og tæller med. 

28. februar 

2023 

28. februar 2023 

    

    

    

    

 


