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Høring af afgrænsningsnotat til miljøvurdering af Bogense Kystdiger 
projektet

Nordfyn Kommune har igangsat Bogense Kystdiger projektet, der skal sikre den 
fremadrettede beskyttelse af Bogense by og omegn mod oversvømmelse fra havet 
og kanaler bagved digerne i højvandssituationer. 

Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring af afgrænsningen i forhold til 
udarbejdelse af miljøvurdering for Bogense Kystdiger projektet i henhold til 
miljøvurderingsloves §35. Efter lovgivningen skal der foretages en afgrænsning af 
miljøvurderingen, så der er fokus på de relevante emner for det konkrete projekt og 
nyt plangrundlag.  
  
Høringssvar
Såfremt der ønskes afgivet et høringssvar til vedlagte afgrænsningsnotat skal det 
sendes skriftlig sendes til teknisk@nordfynskommune.dk inden den 1. september 
2021.

Indkomne høringssvar vil indgå i det videre arbejde med miljøvurderingen. 

Baggrund for høring af afgrænsningsnotat
I foråret 2020 blev der lavet et skitseprojekt for den fremadrettede beskyttelse af 
Bogense by og omegn mod oversvømmelse fra havet og bagvedliggende kanaler. 
Du kan se materialet til projektet på www.nordfynskommune.dk/bogensekystdiger 
Kommunalbestyrelsen for Nordfyns Kommune besluttede i juni 2020 at gå videre 
med projektet. 

Der i den første fase ligeledes udarbejdet en indledende natur og miljøvurdering, 
der konkluderer, at det potentielt kan være en væsentlig påvirkning af et Natura 
2000 område. Dermed skal der i henhold til lovgivningen udarbejdes en såkaldt 
miljøkonsekvensrapport af det konkrete projekt og en miljørapport i forhold en ny 
plangrundlag (ny lokalplan og kommuneplantillæg). Du er orienteret herom ved 
andet brev sendt dags dato. 

Afgrænsningsnotatet er vedhæftet som separat dokument.

Dette brev er sendt til alle ejere af matrikler indenfor projektområdet, i alt 2100 matrikler. 
Såfremt du er ejer af flere matrikler modtager du kun et brev. 
 
Har du spørgsmål, kan disse rettes til projektets mailadresse: 
bogensekystdiger@nordfynskommune.dk 

Venlig hilsen

Rune Nøttrup
Kontakt pr. telefon: 6482 8282
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Høringsbrevet er sendt til:
Alle ejere af ejendomme indenfor projektområdet
Danmarks Naturfredningsforening
DOF
Danmarks Sportsfiskerforbund
Friluftsrådet 
Miljøstyrelsen
Kystdirektoratet
Odense Bys Museum
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