Indenrigsministeriet, landdistrikterne og integrationen af delstaten Slesvig-Holsten

Grænseoverskridende offentlig
indflydelse fra danske side

deltagelse

–

muligheder

for

Indenrigsministeriet, landdistrikterne og integrationen af delstaten Slesvig-Holsten
som delstatsplanlægningsmyndighed fortsætter i øjeblikket med at gennemføre
delstatsudviklingsplanen Slesvig-Holsten (LEP) 2010. Målet med opdateringen er at
opdatere planen for at tilpasse den til de ændrede sociale og økonomiske forhold og
til at pege på nye perspektiver for de udfordringer, der opstår.
Da delstatsudviklingsplanen først vedtages med parlamentets samtykke i form af en
lovbestemt bestemmelse (§ 5, punkt 10) LaplaG) er der i udkastet til planen
forudgående udkast til en delstatsforordning om videreførelse af LEP.
Opdateringen af kapitel 4.4.1 "Vindenergi" er dog genstand for en juridisk uafhængig
delvis opdateringsprocedure for LEP 2010 om vindkraft og behandles derfor ikke i
denne opdatering.
Delstatens regering besluttede den 27. november 2018 at udarbejde opdateringen.
Proceduren for offentlig deltagelse i dette udkast finder sted i perioden xy. december
2018 til 17. april 2019.
Da planlægningen også kan have virkninger uden for delstatsgrænserne på
kongeriget Danmarks område, fastsætter lov om delstatsplanlægning i SlesvigHolsten (§ 5, punkt 5, nummer 6), at Danmark deltager.
Deltagelsesprocessen udføres online. For at deltage i den grænseoverskridende
offentlige deltagelse kan du bruge det foreliggende online-værktøj. Brugen af onlineværktøjet kan også ske anonymt uden registrering. Men hvis du vil have flere
funktioner, såsom at gemme din mening til senere redigering eller optegning af andre
tilkendegivelser, kan du registrere dig som borger (registrering som borger
https://service.schleswigholstein.de/Verwaltungsportal/Account/RegisterBasicUserData). Institutioner såsom
kommuner, foreninger og myndigheder er nødt til at have et brugerkonto på eforvaltningsportalen "Slesvig-Holsten-Service" for at deltage (registrering som
institution
(https://service.schleswigholstein.de/Verwaltungsportal/Company/RegisterCompanyDatat ).
Onlineproceduren er fuldstændig realiseret på internettet, understøttet af databasen
og tillader ikke kun tekstmæssige indvendinger, men også kortorienterede
annoteringer i plankortet. Deltagelsesdatabasen indeholder strengt adskilte og
adgangskodebeskyttede områder: Deltagerens personlige arbejdsområde samt
projektansvarliges evalueringsområde.
Alle dele af plandokumenterne, der gør det muligt for dig at estimere de sandsynlige
grænseoverskridende virkninger, er blevet oversat til dansk.

