Udkast – Samarbejdsaftale vedr. udbygning af kunstværk, Monument & Trappe Hirtshals
Baggrund
Hjørring Kommune er, i forbindelse med arbejdet med at realisere indsatsen ”samspillet mellem by og
havn” i områdefornyelsen i Hirtshals, blevet tilbudt en donation i form af udbygning af kunstværket
Monument & Trappe i Hirtshals.
Hjørring Kommune er til sinds at modtage donationen og der udarbejdes derfor overordnet
samarbejdsaftale med henblik på at have et grundlag for, at der politisk kan gives endelig accept af
modtagelsen af kunstværket.
Den overordnede samarbejdsaftale (nærværende dokument) udarbejdes med det formål at sikre fælles
forståelse af de forskellige parters roller og sammenhæng til områdefornyelsen, herunder afgrænsning af
areal, der stilles rådighed for realisering af kunstværket.
Samarbejdsaftalens formål
Samarbejdsaftalen er rammen om det fremtidige samarbejde mellem givende part (G), som ønsker at være
anonym, udførende kunstnere (K) og modtager (HJK). Samarbejdsaftalens formål er:
1. at sikre entydig afgrænsning af det areal, som kunstværket opføres på og rækkevidde af
ophavsretslige forhold.
2. at fastlægge ansvar og roller for hver af de deltagende parter.
3. på intentionsniveau at sikre sammenhæng til indsatserne i områdefornyelsen i Hirtshals og i særlig
grad indsatsen vedrørende samspil mellem by og havn.

1. Afgrænsning af areal
a. Udbygning af kunstværket omfatter arealet angivet på kortbilag 1. Arealet er afgrænset ud fra
skitseprojekt fra november 2017.
b. De kunstneriske ophavsrettigheder er direkte forbundet med det areal, der stilles til rådighed
og HJK afskæres ikke fra i fremtiden at gennemføre forandringer i og af de tilgrænsende
byarealer.
c. Inden realisering og overdragelse af kunstværket udarbejdes beskrivelse af fremtidigt
vedligehold, der påhviler HJK.
2. Ansvar og roller
a. HJK er modtager af et færdigt kunstværk. G donerer kunstværket i sin helhed. K fastlægger
kunstværkets udformning og har fuldt ansvar i processen med udførelse af kunstværket.
b. HjK fremsender hurtigst muligt tegninger plan/snit, herunder kotefaldet langs Berlinermuren
fra Bænki i vest mod Østre Kvartcirkelplads i øst.
c. HJK skal alene godkende sikkerhedsmæssige forhold ved kunstværket, samt byggetilladelse og
forankring af kunstværket (fundamenter).
d. HJK stiller arealet vederlagsfrit til rådighed, inkl. klargøring af arealet, så kunstværket kan
realiseres.
e. Det påhviler K at angive, hvordan arealet i mht. jordarbejde, fundamentering og lignende skal
klargøres. Klargøring af arealet kan alene omfatte fundamenter og jordarbejde og de hertil

knyttede beregningerfor at kunstværket kan realiseres. Der udarbejdes særskilt bilag til
nærværende aftale, der beskriver, hvordan arealet stilles til rådighed.
f. Etablering af kunstværket er, udover klargøring af areal til opstilling af kunstværket
omkostningsneutral for HJK og der kan ikke påregnes udgifter for HJK i forbindelse med
kunstværkets etablering.
g. Al afregning som led i etableringen af kunstværket er et forhold mellem G og K og er HJK
uvedkommende. Det er dog aftalt, at kunstværket forventes at have en værdi af 2 mio. kr.
(2018-tal) og værdien opgøres med henblik på at sikre forholdsmæssig sammenhæng til
kommunes udgifter med klargøring af areal.
h. Indenfor 2 mio. dækkes udgifter til realisering af selve kunstværket (alt over jorden), som
består af:
1. tegningsmateriale v. arkitekt eller ingeniør/modelarbejde
2. granitmønster til Campidoglio, Svævesten monteret i trappens vange/Vestre
Kvartcirkelplads, Berlinermur (granit) og Bænkimur (beton) alt leveret og
monteret på de af HjK klargjorte fundamenter
3. rustfri stålrækværk ved Campidoglio og Vestre Kvartcirkelplads
4. kunstnerhonorar
3. Sammenhæng til indsatserne i områdefornyelsen i Hirtshals
a. Alle parter erklærer sig indforstået med, at etablering af kunstværket indgår i processen med
offentlighedens involvering i områdefornyelsen i Hirtshals.
b. K indvilger med nærværende aftale i at indgå i dialog om øvrige aktiviteter under indsatsen
”Samspil mellem by og havn” med henblik på at opnå størst mulig synergi og sammenhæng
mellem kunstværk og de tilgrænsende arealer. K erklærer sig i den forbindelse indforstået med,
at indgå som samarbejdspartner, herunder bidrager K i nærmere aftalt omfang med
præsentationsmateriale.
c. HJK har fuld beslutningsret i mht. realisering af den samlede indsats på de tilgrænsende
byarealer.
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