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Indledning 

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018, er der 

vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 75 mio. kr.  

Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbin-

delse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 75 mio. kr. 

Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et over-

blik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. 

Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i september 2021. 
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Sammenfatning 

I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af de anlægsprioriteringer, der foreløbigt er arbej-

det med for budgetårene 2022-2025. Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til an-

lægsinvesteringer. 

Hen- 
Forslag TOTAL 

Anlægs investeringer 

visning 2022 2023 2024 2025 

ANLÆGSFORSLAG I ALT 483.535.000 151.185.000 118.050.000 123.550.000 90.750.000 

Heraf medtaget i det tekniske budget 300.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 

Heraf nye anlægsforslag 183.535.000 76.185.000 43.050.000 48.550.000 15.750.000 

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 45.500.000 23.500.000 8.500.000 10.000.000 3.500.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 25.500.000 13.000.000 5.000.000 4.000.000 3.500.000 

Budget 2022 Fornyelse og byomdannelse af Søndersø 4.000.000 4.000.000 0 0 0 

Budget 2022 Fornyelse og byomdannelse af Otterup 4.000.000 4.000.000 0 0 0 

Budget 2022 Udvikling af landområderne 4.232.000 1.058.000 1.058.000 1.058.000 1.058.000 

Budget 2022 
Udviklingspulje til borger- og landsbyinitia-

tiver 
6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Budget 2022 Pulje til lokale initiativer 3.768.000 942.000 942.000 942.000 942.000 

Budget 2022 Besættelsesmuseet 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 

Budget 2022 Forsamlingshuse 1.500.000 500.000 500.000 500.000 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 20.000.000 10.500.000 3.500.000 6.000.000 0 

EKFU-AN-02 
Renovering og modernisering af Søndersø 

Bibliotek 
6.000.000 6.000.000 0 0 0 

EKFU-AN-03 Renovering af Otterup Bibliotek 4.000.000 4.000.000 0 0 0 

EKFU-AN-04 Modernisering af museerne 10.000.000 500.000 3.500.000 6.000.000 0 

BØRNE- OG UNGEUDVALGET 88.350.000 33.400.000 17.950.000 35.000.000 2.000.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 44.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000 2.000.000 

Budget 2022 Modernisering skoler og daginstitutioner 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Budget 2022 Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen 26.000.000 0 13.000.000 13.000.000 0 

Budget 2022 Nyt børnehus Adamsminde 10.000.000 10.000.000 0 0 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 44.350.000 21.400.000 2.950.000 20.000.000 0 

BUU-AN-01 
Fokus på tidlige indsatser og forældre-

kompetencer 
9.500.000 9.500.000 0 0 0 

BUU-AN-02 
Etablering af udslusningstilbud og døgnin-

stitution 
11.900.000 11.900.000 0 0 0 

BUU-AN-03 Nyt børnehus Birkemose 22.950.000 0 2.950.000 20.000.000 0 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 12.060.000 3.390.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 7.560.000 2.890.000 2.890.000 890.000 890.000 

Budget 2022 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 1.560.000 390.000 390.000 390.000 390.000 

Budget 2022 Tilgængelighedspuljen 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Budget 2022 
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og 

Rehab. 
4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 4.500.000 500.000 0 2.000.000 2.000.000 

SSU-AN-01 Analyse af personalefaciliteter 500.000 500.000 0 0 0 

SSU-AN-02 
Anlægspulje til løbende forbedringer og 

ændringer 
4.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 113.720.000 42.220.000 34.650.000 22.100.000 14.750.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 24.500.000 8.900.000 8.050.000 4.050.000 3.500.000 

Budget 2022 Pulje til renovering af fortove 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Budget 2022 Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar 500.000 250.000 250.000 0 0 

Budget 2022 Smart Society 500.000 500.000 0 0 0 
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Hen- 
Forslag TOTAL 

Anlægs investeringer 

visning 2022 2023 2024 2025 

Budget 2022 Renovering af vejbroer 6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Budget 2022 Etablering af rottespærer 150.000 150.000 0 0 0 

Budget 2022 Naturpark Nordfyn 1.500.000 750.000 750.000 0 0 

Budget 2022 Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse 200.000 200.000 0 0 0 

Budget 2022 Koordination af Miljø- og klimaindsatsen 1.650.000 550.000 550.000 550.000 0 

Budget 2022 Enebæroddevejen 5.000.000 2.500.000 2.500.000 0 0 

Budget 2022 Klimaplan for de nordfynske vandløb 1.000.000 500.000 500.000 0 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 89.220.000 33.320.000 26.600.000 18.050.000 11.250.000 

TMU-AN-01 
Forundersøgelse af etablering af bro ved 

Enebærodde 
150.000 150.000 0 0 0 

TMU-AN-02 
Trafiksikkerhed – forhøjelse af puljen til 

mindre trafiksikkerhedsprojekter 
8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

TMU-AN-03 Bogense Kystdiger 10.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 

TMU-AN-04 
Indkøb af materiel til akutindsats på klima 

og vandløbsområdet 
2.200.000 2.200.000 0 0 0 

TMU-AN-05 
Etablering af støjafskærmning langs 

Søndersøvej i Morud 
13.400.000 7.000.000 6.400.000 0 0 

TMU-AN-06 Renovering af Marinastranden i Bogense 1.000.000 500.000 0 500.000 0 

TMU-AN-07 
Havn og Marina – Etablering af flydebroer 

i Bogense Havn og Marina 
8.500.000 3.500.000 1.700.000 3.300.000 0 

TMU-AN-08 
Konkrete trafiksikkerhedsprojekter: 

Daugstrupkrydset, udvidelse af Holmvej 
7.150.000 7.150.000 0 0 0 

TMU-AN-09 

Etablering og forskønnelse af 

velfærdsbygninger og udenomsarealer i 

sommerhusområderne - Hasmark 

4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 

TMU-AN-10 Byfornyelse i Skamby – trafik og fortov 4.350.000 2.350.000 2.000.000 0 0 

TMU-AN-11 
Etablering af bro over Gammel Havn i 

Bogense 
5.000.000 500.000 4.500.000 0 0 

TMU-AN-12 
Klimavision – investering i vedværende 

energianlæg på kommunale ejendomme 
5.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0 

TMU-AN-13 
Klimavision – skovrejsnings- og 

naturprojekter med afsæt CO2 reduktion 
5.000.000 500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 

TMU-AN-14 
Klimavision – Projekter i forbindelse med 

klimascreening af vandløb 
2.250.000 0 250.000 1.000.000 1.000.000 

TMU-AN-15 
Etablering af ledningsregistreringssystemet 

(LER 2.0) 
220.000 220.000 0 0 0 

TMU-AN-16 Sikring af vandforsyningen 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

TMU-AN-17 Pulje til mindre lokale stiprojekter 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

TMU-AN-18 Gadekær 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - Forsyning 13.100.000 13.100.000 0 0 0 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 6.300.000 6.300.000 0 0 0 

Budget 2022 Bio-rest husstandsindsamling 6.100.000 6.100.000 0 0 0 

Budget 2022 Pap/papir og plast ordning 200.000 200000 0 0 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 6.800.000 6.800.000 0 0 0 

TMU-AN-18 Klimavision – nye affaldsordninger 6.800.000 6.800.000 0 0 0 

ØKONOMIUDVALGET 130.805.000 15.575.000 34.060.000 33.560.000 47.610.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 112.140.000 11.910.000 24.060.000 31.060.000 45.110.000 

Budget 2022 IT og digitaliseringspulje 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Budget 2022 Ny hjemmeside og nyt intranet 500.000 500.000 0 0 0 

Budget 2022 Anlægspulje 109.640.000 10.910.000 23.560.000 30.560.000 44.610.000 

 Forslag til anlægsinvesteringer 18.665.000 3.665.000 10.000.000 2.500.000 2.500.000 
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Hen- 
Forslag TOTAL 

Anlægs investeringer 

visning 2022 2023 2024 2025 

ØU-AN-01 Digitaliseringspulje 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

ØU-AN-02 Pulje til it udstyr – pc’ere 7.500.000 0 7.500.000 0 0 

ØU-AN-03 
Koordination af omstilling til grønne og 

bæredygtige indkøb 
2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

ØU-AN-04 IT installationer på rådhusene 500.000 500.000 0 0 0 

ØU-AN-05 Handicapfaciliteter Otterup Rådhus 665.000 665.000 0 0 0 

ØKONOMIUDVALGET - Jordforsyning 80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Budget 2022 Jordforsyningspulje 71.900.000 11.900.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Budget 2022 Stenløkkeparken, Otterup 8.100.000 8.100.000 0 0 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 0 0 0 0 0 

- Ingen 0 0 0 0 0 

 

På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag.  

Der gøres endvidere opmærksomt på, at der i nogle af de beskrevne forslag er afledt driftsudgifter, hvilket frem-

går af beskrivelserne af de enkelte forslag. 
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Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budget-

årene 2022-2025. 

Hen- 
Forslag TOTAL 

Anlægs investeringer 

visning 2022 2023 2024 2025 

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 45.500.000 23.500.000 8.500.000 10.000.000 3.500.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 25.500.000 13.000.000 5.000.000 4.000.000 3.500.000 

Budget 2022 Fornyelse og byomdannelse af Søndersø 4.000.000 4.000.000 0 0 0 

Budget 2022 Fornyelse og byomdannelse af Otterup 4.000.000 4.000.000 0 0 0 

Budget 2022 Udvikling af landområderne 4.232.000 1.058.000 1.058.000 1.058.000 1.058.000 

Budget 2022 
Udviklingspulje til borger- og landsbyinitia-

tiver 
6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Budget 2022 Pulje til lokale initiativer 3.768.000 942.000 942.000 942.000 942.000 

Budget 2022 Besættelsesmuseet 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 

Budget 2022 Forsamlingshuse 1.500.000 500.000 500.000 500.000 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 20.000.000 10.500.000 3.500.000 6.000.000 0 

EKFU-AN-02 
Renovering og modernisering af Søndersø 

Bibliotek 
6.000.000 6.000.000 0 0 0 

EKFU-AN-03 Renovering af Otterup Bibliotek 4.000.000 4.000.000 0 0 0 

EKFU-AN-04 Modernisering af museerne 10.000.000 500.000 3.500.000 6.000.000 0 

 

Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet.  

På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for even-

tuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. 
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EKFU-AN-01 – Renovering og modernisering af Søndersø Bibliotek 

HEN- 

VISNING 
Renovering og modernisering af Søndersø Bibliotek 

1. Formålet med forslaget 

 Renovering af Søndersø Bibliotek til tidsvarende niveau. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Søndersø Bibliotek består at en ældre hovedbygning samt en tilbygning med fladt tag. Begge byg-

ninger trænger til gennemgribende renovering. Klimaskærm er af ældre dato og trænger til udskift-

ning.  Ligeledes bør der ske indvendig renovering for at bygningen fremstår tidsvarende.  

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Bibliotek og borgerservice spiller en vigtig rolle i forhold til den attraktive bosætning og muligheden 

for at tilbyde tidssvarende faciliteter og god service. 

4. Mål og effekt 

 Sikre en bygning, som også i fremtiden kan avendes til formålet, at drive et aktivt og velbenyttet 

bibliotek og borgerservice. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Tidssvarende faciliteter for brugere og personale. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 6.000.000 0 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Udbydes og igangsættes i 2022 

 

FAG-OM-

RÅDE 
Plan og Kultur 

Ansvarlig 

fagchef 
Plan og Kulturchefen 
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EKFU-AN-02 – Renovering af Otterup Bibliotek 

HEN- 

VISNING 
Renovering af Otterup Bibliotek 

1. Formålet med forslaget 

 Otterup Bibliotek er vedligeholdelsesmæssigt i en stand, hvor der er behov for en større renovering, 

hvis bygningens værdi og funktion skal opretholdes. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 I forbindelse med de løbende gennemgange af bygningsmassen er det konstateret, at Otterup Bib-

liotek er i en stand, hvor en renovering er påkrævet. Der har løbende været fortaget både større og 

mindre reparationer på den flade tagkonstruktion, som desværre er i så dårlig stand nu, at den ikke 

længere kan repareres. Der er indtrængen af vand i forbindelse med almindelige nedbørsmæng-

der.  

Hvis både værdien og funktionaliteten i bygningen på sigt skal bibeholdes, er en række vedligehol-

delsesarbejder nødvendige. 

Der er behov for en større tagrenovering samt udskiftning af døre og vinder 

Den samlede udgift til denne renovering udgør 4,0 mio.kr. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Bibliotek og borgerservice spiller en vigtig rolle i forhold til den attraktive bosætning og muligheden 

for at tilbyde tidssvarende faciliteter og god service. 

4. Mål og effekt 

 Sikre en bygning, som også i fremtiden kan avendes til formålet at drive et aktivt og velbenyttet 

bibliotek og borgerservice. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

  

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 4.000.000 0 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Udbydes og igangsættes i 2022. 

 

FAG-OM-

RÅDE 
Plan og Kultur 

Ansvarlig 

fagchef 
Plan og Kulturchefen 
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EKFU-AN-03 – Modernisering af museerne 

HEN- 

VISNING 
Modernisering af museerne 

1. Formålet med forslaget 

 At modernisere rammerne for Nordfyns Museum samt at styrke rammerne for Otterup Museum med 

hensyn til bygningens status som fredet. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Bygningerne, der rummer Nordfyns Museum og Otterup Museum, trænger til en modernisering.  

For museumsbygningen i Otterup vil renoveringsarbejdet indebære: 

 Kalkning af huset udvendigt 

 Udbedring af fuger omkring vinduer 

 Tagudskiftning  

 Frigravning af mur samt opsætning af støttemur 

 

Museumsbygningen i Otterup er fredet, hvorfor der stilles større krav til renovering af bygningen, her-

under hvilke tagmaterialer der kan anvendes. 

For museumsbygningen i Bogense vil renoveringsarbejdet indebære: 

 Tilgængelighed, herunder handicaptoilet 

 Nyindretning af indgang 

 Brandsikring 

 Tagrenovering 

 Ny trappe 

 Gentænkning af rumfordeling med henblik på at skabe et bedre flow gennem udstillingsrum-

mene, og en bedre udnyttelse af personale- og lagerrum. 

For begge museer gælder det, at moderniseringen også vil omfatte en digitalisering af museerne, 

herunder mulighed for en digital adgangsløsning. Den digitale adgangsløsning tænkes udbredt til 

øvrige nordfynske seværdigheder indenfor det kulturhistoriske område, hvor det er relevant. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Understøtter visionen Vi skaber mindeværdige øjeblikke 

4. Mål og effekt 

 Forbedrede og tidssvarende rammer for Nordfyns Museum og Otterup Museum, og derved bedre 

museumsoplevelser for museernes gæster. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Flere besøgende på Nordfyns Museum og Otterup Museum. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 500.000 3.500.000 6.000.000 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  



Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 

11 | BUDGET 2022 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2023-2025 

HEN- 

VISNING 
Modernisering af museerne 

7. Tidsplan for implementering 

 2022: Udarbejdelse af projektforslag for Nordfyns Museum, samt projektforslag for og ansøgning om 

statslig medfinansiering til Otterup Museum. Digital adgangsløsning undersøges.  

2023-2024: Renovering af de to museumsbygninger. Digital adgangsløsning igangsættes. 

 

FAG-OM-

RÅDE 
Plan og Kultur 

Ansvarlig 

fagchef 
Plan og Kulturchefen 
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Børne- og Ungeudvalget 

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budget-

årene 2022-2025. 

Hen- 
Forslag TOTAL 

Anlægs investeringer 

visning 2022 2023 2024 2025 

BØRNE- OG UNGEUDVALGET 88.350.000 33.400.000 17.950.000 35.000.000 2.000.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 44.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000 2.000.000 

Budget 2022 Modernisering skoler og daginstitutioner 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Budget 2022 Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen 26.000.000 0 13.000.000 13.000.000 0 

Budget 2022 Nyt børnehus Adamsminde 10.000.000 10.000.000 0 0 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 44.350.000 21.400.000 2.950.000 20.000.000 0 

BUU-AN-01 
Fokus på tidlige indsatser og forældre-

kompetencer 
9.500.000 9.500.000 0 0 0 

BUU-AN-02 
Etablering af udslusningstilbud og døgnin-

stitution 
11.900.000 11.900.000 0 0 0 

BUU-AN-03 Nyt børnehus Birkemose 22.950.000 0 2.950.000 20.000.000 0 

 

Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet.  

På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for even-

tuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. 
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BUU-AN-01 – Samling af sundheds- og forebyggelsesområdet i Børn & Unge 

HEN- 

VISNING 
Samling af sundheds- og forebyggelsesområde i Børn & Unge 

1. Formålet med forslaget 

 Etablering af tilbud med fokus på at fremme forældrekompetencer. 

I Nordfyns Kommune ses der i dag en stigning i antallet af anbringelser. Nordfyns Kommune har i den 

sammenhæng en vigtig samfundsmæssig opgave i at tilvejebringe tilbud til forældre til anbragte 

hvori der arbejdes mod øget forældrekompetencer. I relation til dette er der et politisk ønske om at 

etablere et tilbud med fokus på forældrekompetencer. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Administrationen foreslår følgende i arbejdet med forældrekompetencer:  

1. at etablere et tilbud til forældre til spædbørn, hvor der er usikkerhed om forældrekompe-

tencer. Tilbuddet etableres i form af en lejlighed. 

 tilbuddet er en nødvendighed for at optimere anvendelsen af ressourcer 

 tilbuddet forudsætter at Familiehuset og Sundhedsplejen samles under et tag, i en an-

den bygningsmasse end på nuværende tidspunkt 

Anlægsinvestering i form af samling af Sundhedsplejen og Familiehuset på en matrikel, samt etable-

ring af en lejlighed, der kan benyttes som alternativ til mor/barn hjem.  

Ønsket areal er ca. 400m2 + 50m2 lejlighed. Forventet byggepris er 20.000 kr./m2, samlet pris ca. 9,5 

mio. kr. Her til kommer udgifter til evt. grundkøb, nedrivning af bygninger mm. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Implementering af tiltaget vil skabe bedre velfærdsløsninger til gavn for Nordfyns Kommunes bor-

gere. 

4. Mål og effekt 

 Etableringen af tilbuddene målrettet at fremme forældrekompetencer, har afgørende betydning 

for at skabe en god relation mellem det udsatte barn og barnets forældre og hermed øge mulighe-

den for hjemgivelse af anbragte børn eller foregribe kommende anbringelser. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Samling af Sundhedsplejen og Familiehuset på en matrikel vil betyde mærkbare muligheder for øget 

tværfagligt samarbejde omkring sårbare familier med spædbørn. Samtidig vil muligheden for at yde 

støtte i form af mor/barn-ophold lokalt give muligheder for en mere tæt og helhedsorienteret indsats 

end det er tilfældet, når barn og forældre opholder sig uden for Nordfyns Kommune. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 9.500.000 0 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 57.000 57.000 57.000 57.000 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Udarbejdes efter vedtagelsen af budget. 
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FAG-OM-

RÅDE 
Børn og Familie 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for Børn og Familie 

 

 

BUU-AN-02 – Etablering af udslusningstilbud og døgninstitution 

HEN- 

VISNING 
Etablering af udslusningstilbud og døgninstitution 

1. Formålet med forslaget 

 Kapacitetsopbygning af lokale anbringelsesmuligheder 

1. Etablering af døgninstitution  

Der etableres en døgninstitution med plads til 6-8 unge. Der er ønsker om egne værelse evt. med 

fælles bad og toiletfaciliteter. Herudover fælles faciliteter til køkken, stuer, vaskerum, kontor mm. 

Ønsket areal er ca. 400m2. Forventet byggepris er 21000 kr./m2, samlet pris ca. 8,4 mio. kr.  

2. Udslusningsenhed 

Der etableres en udslusningsenhed. Der ønskes mulighed for etablering af 4-6 pladser inkl. fælles 

faciliteter. Ønsket arealer er ca. 175m2. 

Kan evt. etableres i eksisterende bygning/parcelhus. Købspris hus: 5.000 kr./m2, renoveringspris 15.000 

kr./m2 i alt 20.000kr/m2.  Samlet pris 3,5 mio. kr. Prisen kan variere en del alt efter anskaffelses prisen 

på eksisterende bebyggelse. 

Der kan arbejdes med en løsning hvor forslag 1 og 3 anlægges på samme adresse. 

Financieringen til drift kommer fra familieafdelingens basisbudget ved at flytte udgifter fra eksterne 

anbringelser til interne anbringelser. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 I Nordfyns Kommune ses i dag en stigning i antallet af børn og unge anbragte uden for Nordfyns 

Kommune. I betragtning af det stigende antal anbringelser uden for Nordfyns Kommune, er der et 

politisk ønske om etablering af flere lokale anbringelsesmuligheder. I den sammenhæng har Børne- 

og Ungeudvalget tilkendegivet et ønske om at skabe fagligt stærke miljøer, der i samarbejde med 

foreningslivet og erhvervslivet, kan løfte opgaven med at give de anbragte børn og unge en lettere 

adgang til fælleskabet i lokalmiljøet.  

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Implementering af tiltaget vil skabe bedre velfærdsløsninger til gavn for Nordfyns Kommunes bor-

gere. 

4. Mål og effekt 

 Etablering af flere lokale anbringelsesmuligheder vil muliggøre, at de anbragte børn og unge kan 

bevare deres eksisterende netværk i Nordfyns Kommune. Dette kan have stor relationel betydning 

for de anbragte, og bidrage til deres trivsel og stabilitet i deres hverdag. 

Økonomisk vil det betyde at Nordfyns kommune er mindre afhængig af dyre køb af eksterne anbrin-

gelser, og at det derfor må forventes at medførere lavere udgifter samlet set for området. Det vil 

ligeledes medføre bedre muligheder for at realisere de politiske målsætninger, fastsatte politikker og 

strategier inden for området.  

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 - 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 11.900.000 0 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 167.000 167.000 167.000 167.000 
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HEN- 

VISNING 
Etablering af udslusningstilbud og døgninstitution 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Udarbejdes efter budgetvedtagelsen. 

 

FAG-OM-

RÅDE 
Børn og Familie 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for Børn og Familie 

 

 

 

BUU-AN-03 – Nyt børnehus Birkemose 

HEN- 

VISNING 
Nyt børnehus Birkemose 

1. Formålet med forslaget 

 Etablering af nye fysiske og tidsvarende rammer for dagtilbud i Søndersø, skal understøtte læringen 

og trivslen i kommunens dagtilbud. Både for børnene og personalet. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Det nuværende børnehus Birkemosen i Dagtilbudsdistrikt Søndersø er utidssvarende i forhold til ønsket 

om fremtidens dagtilbud i Nordfyns Kommune, som blandt andet skal være kendetegnet ved at 

børnenes lokaler er fleksible, således de kan tilpasses efter børnegruppens aktuelle behov for aktivi-

teter. 

Der ønskes en hverdag for børnene med muligheder for fysiske udfoldelser ude som inde. Lokalernes 

indretning og udformning skal inspirere til læring og fysiske aktivitet, ligesom der skal være en sam-

menhæng med inde og udearealerne, der inviterer til at være mere ude. 

Kvalitet i dagtilbud, børnenes trivsel og udviklingsmuligheder, fordrer mulighed for at kunne etablere 

smålæringsmiljøer i de store rum, og lokalerne skal desuden understøtte børnenes læring i hverdags-

rutiner såsom garderobeforhold, der tilgodeser de mange læringssituationer, når børnene skal ud og 

ind. 

Der skal tilbydes muligheder for kreative udfoldelser med værksteds og køkkenfaciliteter, samt være 

pusle og toiletfaciliteter, der skaber rum for børn og gode arbejdsbetingelser for personalet. 

Børn som personale skal have adgang til Wi-Fi fra alle lokaler. 

Der ønskes mødelokaler, der muliggør at det pædagogiske personale kan arbejde i teams. Endvi-

dere er der gennem de sidste år sat et relevant og vigtigt fokus på ledelse i dagtilbud. Derfor er der 

behov for at der etableres administrative faciliteter, således at kontor-og mødeaktivitet kan foregå 

uden at forstyrre eller blive forstyrret. 

For at imødekomme udviklingen og skabe et attraktivt dagtilbud i Dagtilbudsdistrikt Søndersø, fore-

slås etablering af et nyt børnehus i Søndersø med ibrugtagning ultimo 2024. 

Der henvises i øvrigt til masterplanen for området. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Etableringen og den aktivitet der efterfølgende vil blive udført, understøtter alle visionsmålene. 
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HEN- 

VISNING 
Nyt børnehus Birkemose 

4. Mål og effekt 

 Nye fysiske og tidsvarende rammer for dagtilbuddet, skal understøtte læringen og trivslen i kommu-

nens dagtilbud. Både for børnene og personalet. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Etableringen vil betyde, at der skabes fysiske rammer, som kan tilpasses børnegruppernes aktuelle 

behov for aktiviteter og læring, samtidig med at der skabes bedre fysiske rammer for personalet og 

arbejdsmiljøet. 

Endvidere vil etableringen af et nyt børnehus betyde et mere miljørigtigt byggeri, der alt andet lige 

vil reducere CO2 i tråd med Strategien for Miljø og Energi. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 0 2.950.000 20.000.000 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

 Nettoarealer er i henhold til Masterplanens rumprogram. Dertil kommer der diverse skure til legered-

skaber, krybberumsskur mv. 

Genhusning. Der er i overslaget ikke regnet med genhusning, da ny institution formentlig kan byg-

ges inden nuværende Birkemose nedbrydes, dog skal Tigerhus, lade og hønsehus nedbrydes inden 

nyt børnehus kan etableres. 

Parkering. Det forventes at nuværende parkeringsplads med plads til ca. 10 biler, udvides således 

der bliver plads til ca. 40 biler i alt. 

Placering. Nyt børnehus forudsættes placeret på samme matr. som nuværende Birkemose, gerne 

således at nuværende Birkemose kan anvendes indtil nyt børnehus er etableret, derved spares evt. 

genhusning. 

I overslagene i masterplanen er der ikke medregnet udgifter til nedrivning af eksisterende bygnin-

ger, samt etablering af yderligere parkeringspladser, men Teknik, Erhverv og Kultur vurderer, at det 

kan etableres inden for det anførte økonomiske ramme. 

I den økonomiske ramme, er der ikke afsat midler til inventar. 

Endvidere forventes det at det nuværende budget for den eksisterende institution til ejendomsved-

ligeholdelse, forbrugsafgifter mv. kan holdes inden for den eksisterende budgetramme. 

7. Tidsplan for implementering 

 Tidsplanen fastlægges efter en evt. prioritering af projektet, og forventes at have en samlet varighed 

til projektering og bygningsopførelse mv. på ca. 1½ år 

 

FAG-OM-

RÅDE 
Børn og Familie 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for Skole og Dagtilbud 
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Social- og Sundhedsudvalget 

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budget-

årene 2022-2025. 

Hen- 
Forslag TOTAL 

Anlægs investeringer 

visning 2022 2023 2024 2025 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 12.060.000 3.390.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 7.560.000 2.890.000 2.890.000 890.000 890.000 

Budget 2022 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 1.560.000 390.000 390.000 390.000 390.000 

Budget 2022 Tilgængelighedspuljen 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Budget 2022 
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og 

Rehab. 
4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 4.500.000 500.000 0 2.000.000 2.000.000 

SSU-AN-01 Analyse af personalefaciliteter 500.000 500.000 0 0 0 

SSU-AN-02 
Anlægspulje til løbende forbedringer og 

ændringer 
4.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 

 

Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet.  

På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for even-

tuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. 
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SSU-AN-01 – Analyse af personalefaciliteter 

HEN- 

VISNING 
Analyse af personalefaciliteter 

1. Formålet med forslaget 

 Der ønskes en analyse af muligheder for anlægsinvesteringer både har fokus på attraktiv arbejds-

plads og uddannelsessted, samt også nytænkning og forsat mulighed for digitalisering og effektivi-

sering af opgaveløsningen.  

Analysen skal bruges til at udarbejde en flerårig plan for anlægsinvestering på Sund og rehabilite-

ringsafdelingens faciliteter i overslagsårene 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Et stigendende antal af antal medarbejdere på ældre og sundhedsområdet, flere studerende, an-

befalinger til hygiejne i forbindelse med håndtering af arbejdsbeklædning og typer af opgaver på 

sundhed- og ældreområdet udfordre de nuværende rammer til personalefaciliteter, møde og ud-

dannelses lokaler, telemedicinske/ videoløsning, kontorer og undersøgelse- og behandlingslokaler 

samt møde/ undervisningsrum til studerende. 

Der ønskes en analyse af muligheder for anlægsinvesteringer både har fokus på attraktiv arbejds-

plads og uddannelsessted, samt også nytænkning og forsat mulighed for digitalisering og effektivi-

sering af opgaveløsningen.  

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Understøtter vi lever os til sundhed - hele livet. 

4. Mål og effekt 

 Understøtter Nordfyns Kommune som attraktiv arbejdsplads og rekrutteringsstrategi Understøtte 

målsætninger i Sundhedsaftale 2019-2023 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Understøtter Nordfyns Kommune som attraktiv arbejdsplads. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 500.000 ? ? ? 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Igangsættes primo 2022. 

 

FAG-OM-

RÅDE 
Sundhed og rehabilitering 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for Sundhed og rehabilitering 
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SSU-AN-02 – Anlægspulje til løbende forbedringer og ændringer 

HEN- 

VISNING 
Anlægspulje til løbende forbedringer og ændringer 

1. Formålet med forslaget 

 At sikre tidssvarende rammer og indretning der modsvarer opgaverne i det nære sundhedsvæsen 

og investering og optimering at områdes faciliteter og udstyr, så de understøtter løsningen af nye 

opgaver, borgerne sundhedstilstand og medarbejderne arbejdsmiljø 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Anlægspulje til løbende forbedring, indkøb af nyt udstyr til opgaveløsning og indretninger på sund-

hed- og ældreområdet 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Vi lever os til sundhed - hele livet 

4. Mål og effekt 

 At sikre tidssvarende rammer og indretning der modsvarer opgaverne i det nære sundhedsvæsen 

og behov for nye tiltag i Sundhed- og rehabilitering 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 At afdelingen har faciliteter der understøtter opgaveløsningen til gavn for borgernes behandling og 

nedarbejdernes opgaveløsning  

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 0 0 2.000.000 2.000.000 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Forsættelse af nuværende pulje som udløber i 2022. Brug af puljen sidste år og i indeværende år har 

været påvirket af COVID-.19 

 

FAG-OM-

RÅDE 
Sundhed og rehabilitering 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for Sundhed og rehabilitering 
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Teknik- og Miljøudvalget 

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budget-

årene 2022-2025. 

Hen- 
Forslag TOTAL 

Anlægs investeringer 

visning 2022 2023 2024 2025 

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 113.720.000 42.220.000 34.650.000 22.100.000 14.750.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 24.500.000 8.900.000 8.050.000 4.050.000 3.500.000 

Budget 2022 Pulje til renovering af fortove 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Budget 2022 Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar 500.000 250.000 250.000 0 0 

Budget 2022 Smart Society 500.000 500.000 0 0 0 

Budget 2022 Renovering af vejbroer 6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Budget 2022 Etablering af rottespærer 150.000 150.000 0 0 0 

Budget 2022 Naturpark Nordfyn 1.500.000 750.000 750.000 0 0 

Budget 2022 Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse 200.000 200.000 0 0 0 

Budget 2022 Koordination af Miljø- og klimaindsatsen 1.650.000 550.000 550.000 550.000 0 

Budget 2022 Enebæroddevejen 5.000.000 2.500.000 2.500.000 0 0 

Budget 2022 Klimaplan for de nordfynske vandløb 1.000.000 500.000 500.000 0 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 89.220.000 33.320.000 26.600.000 18.050.000 11.250.000 

TMU-AN-01 
Forundersøgelse af etablering af bro ved 

Enebærodde 
150.000 150.000 0 0 0 

TMU-AN-02 
Trafiksikkerhed – forhøjelse af puljen til 

mindre trafiksikkerhedsprojekter 
8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

TMU-AN-03 Bogense Kystdiger 10.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 

TMU-AN-04 
Indkøb af materiel til akutindsats på klima 

og vandløbsområdet 
2.200.000 2.200.000 0 0 0 

TMU-AN-05 
Etablering af støjafskærmning langs 

Søndersøvej i Morud 
13.400.000 7.000.000 6.400.000 0 0 

TMU-AN-06 Renovering af Marinastranden i Bogense 1.000.000 500.000 0 500.000 0 

TMU-AN-07 
Havn og Marina – Etablering af flydebroer 

i Bogense Havn og Marina 
8.500.000 3.500.000 1.700.000 3.300.000 0 

TMU-AN-08 
Konkrete trafiksikkerhedsprojekter: 

Daugstrupkrydset, udvidelse af Holmvej 
7.150.000 7.150.000 0 0 0 

TMU-AN-09 

Etablering og forskønnelse af 

velfærdsbygninger og udenomsarealer i 

sommerhusområderne - Hasmark 

4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 

TMU-AN-10 Byfornyelse i Skamby – trafik og fortov 4.350.000 2.350.000 2.000.000 0 0 

TMU-AN-11 
Etablering af bro over Gammel Havn i 

Bogense 
5.000.000 500.000 4.500.000 0 0 

TMU-AN-12 
Klimavision – investering i vedværende 

energianlæg på kommunale ejendomme 
5.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0 

TMU-AN-13 
Klimavision – skovrejsnings- og 

naturprojekter med afsæt CO2 reduktion 
5.000.000 500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 

TMU-AN-14 
Klimavision – Projekter i forbindelse med 

klimascreening af vandløb 
2.250.000 0 250.000 1.000.000 1.000.000 

TMU-AN-15 
Etablering af ledningsregistreringssystemet 

(LER 2.0) 
220.000 220.000 0 0 0 

TMU-AN-16 Sikring af vandforsyningen 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

TMU-AN-17 Pulje til mindre lokale stiprojekter 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

TMU-AN-18 Gadekær 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - Forsyning 13.100.000 13.100.000 0 0 0 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 6.300.000 6.300.000 0 0 0 
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Hen- 
Forslag TOTAL 

Anlægs investeringer 

visning 2022 2023 2024 2025 

Budget 2022 Bio-rest husstandsindsamling 6.100.000 6.100.000 0 0 0 

Budget 2022 Pap/papir og plast ordning 200.000 200000 0 0 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 6.800.000 6.800.000 0 0 0 

TMU-AN-18 Klimavision – nye affaldsordninger 6.800.000 6.800.000 0 0 0 

 

Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet.  

På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for even-

tuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. 
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TMU-AN-01 - Forundersøgelse af etablering af bro ved Enebærodde 

HEN- 

VISNING 
Forundersøgelse af etablering af bro ved Enebærodde 

1. Formålet med forslaget 

 Det Maritime Råd har ønsket, at der afsættes midler til en forundersøgelse af mulighederne for etab-

lering af en bro ved Enebærodde. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Der er ønske om at etablere en bro ved Enebærodde, som kan anvendes til ophold, anløbsbro for 

skive mv. ved Enebærodde. Der ud over ønskes etableret velfærdsfaciliteter i forbindelse med 

broen. Arealet hvor anlægget ønskes etableret er ejet af Hofmansgave. 

DMR er i dialog med Hofmansgave omkring deres interesse i dette projekt. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Vision 2021 understøttes i forhold til den attraktive turistkommune og muligheden for at opholde sig i 

naturen.  

4. Mål og effekt 

 Målet er at undersøge om det er fysisk muligt at etablere en bro ved Enebærodde som rummer de 

ønskede faciliteter og muligheder. Forventningen er, at et anlæg som dette kan skabe en interesse 

for området med henblik på endnu flere turister og lokale besøgende, som kan ankommer både fra 

land- og vandsiden. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Ingen. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 150.000 0 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Kan i gangsættes primo 2022, hvis Hofmansgave er positive over for undersøgelse af projektet. 

 

FAG-OM-

RÅDE 
DRIFT 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 
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TMU-AN-02 - Trafiksikkerhed – forhøjelse af puljen til mindre trafiksikkerhedsprojekter 

HEN- 

VISNING 
Trafiksikkerhed – forhøjelse af puljen til mindre trafiksikkerhedsprojekter 

1. Formålet med forslaget 

 Der afsættes yderligere 2 mio. kr. til puljen til etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter, da der 

indkommer en del ønsker og fra landdistriktsrådet og lokalrådene.  

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Der indkommer stadig flere og flere borgerhenvendelser fra både byerne og landområderne med 

ønske om etablering af trafiksikkerhedsmæssige tiltag.  

Der er stadig større fokus på området, også fra de mange aktive lokalråd.  

Udviklingen i anlægspriserne og kvaliteten i trafiksikkerhedstiltagen er samtidig øget. Tidligere var 

fokus på det enkle og simple tiltag som bump eller simple chikaner, men der bliver i stadig højere 

grad også tænkt byforskønnelse ind de trafiksikkerhedsmæssige tiltag. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Understøtter vision 2021 i forhold til fortsat at være en attraktiv bosætningskommune, som tilbyder 

sikre skoleveje og etablerer tryghedsskabende elementer, som gør det attraktivt at vælge cyklen og 

gøre det sunde valg let.  

4. Mål og effekt 

 Målet og effekten er, en forbedring af trafiksikkerheden og oplevelsen af tryghed, når man færdes 

på vejene. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Bedre fremkommelighed, større tryghed og færre ulykker. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

 Drift afledt af anlægsinvest. 50.000 100.000 150.000 200.000 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

 Der er i den nuværende pulje til trafiksikkerhedsprojekter afsat 2,8 mio. kr. årligt. Det er en forøgelse 

af denne pulje, som ønskes. 

7. Tidsplan for implementering 

 Implementeres løbende i forhold til de aktuelle projekter. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
Drift 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 
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TMU-AN-03 - Bogense Kystdiger 

HEN- 

VISNING 
Bogense Kystdiger 

1. Formålet med forslaget 

 Formålet med forslaget er at tilvejebringe tilstrækkelig med finansiering til at afslutte projekt Bogense 

Kystdiger.   

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Med Kommunalbestyrelsens beslutning om at igangsætte et forprojekt og dernæst i forbindelse med 

fremlæggende af skitseprojekt at fremme projektet til detailfasen er Nordfyns Kommune godt i gang 

med at skrive sig på Danmarkskortet over værdiskabende større kystbeskyttelsesprojekter. Bogense 

Kystdiger er et ca. 7 km kystbeskyttelsesprojekt og er på nuværende tidspunkt et af de store igang-

satte kystsikringsprojekter i Danmark. Projektets kendetegn er den meget varierede kyststrækning.  

I takt med projektets fremdrift konkretiseres det fremlagte skitseforslag. Der afsøges billigere alterna-

tiver med tilsvarende beskyttelsesniveau. Ligeledes er håndtering af bagvand gentænkt i forhold til 

første oplæg. Da projektet skal partsdeles med de parter, som opnår direkte eller indirekte fordel af 

projekt skal projektets anlæg inkl. efterfølgende drift og vedligehold være mest økonomisk fordelag-

tig for lodsejere.   

De allerede bevilligede midler i budget 2019 er disponeret til bygherrerådgiver, teknisk rådgiver, pro-

jektledelse mv. I relation til den anslåede maksimale omkostning i det fremlagte skitseprojekt samt et 

overslag af igangværende skitsering af håndtering af bagvand og en ny strækning 12, andrager de 

samlede anlægsomkostninger 80-90 mio. kr. Med baggrund i de igangværende undersøgelser/be-

regninger forventes anlægsomkostningen ikke at nå dette niveau. Derudover rammesættes projek-

teringsomkostninger til yderligere 1,5 mio. kr.  

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning omkring partsdelingsmodel, hvorfor den kommunale part 

i projektet, i relation til kommunens ejendomme indenfor projektområdet, er ukendt. Det vurderes 

dog, at kommunens part kan andrage op til 15 mio. kr., heraf skal indregnes anvendte midler til pro-

jektledelse, undersøgelser og projektering.  

Staten har en i foråret 2021 pulje til kystbeskyttelsesprojekter, hvor kommuner kan søge tilskud til an-

lægsomkostninger på op til 80 % af anlægssummen. Der er 90 mio. kr i 2021, og 150 mio. kr. i både 

2022 og 2023. Administrationen søger om tilskud til Bogense Kystdiger i 2021. Det er muligt at søge 

støtte til anlægsomkostninger på den kyststrækning, som ligger umiddelbart øst og vest for Bogense 

by, dvs. på ca. 1/3 del af projektstrækningen. Såfremt der modtages puljemidler vil partsdelingen 

indregne disse midler og den enkelte lodsejers bidrag kan reduceres.  

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Bogense kystdiger understøtter Vision 2021 i forhold til bosætning. 

4. Mål og effekt 

 Målet er at færdiggøre det samlede kystsikringsprojekt Bogense Kystdiger i 2025 til gavn for Bogense 

og omegn, således at de materielle og immatrielle værdier er beskyttet i mindst 50 år frem. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Borgere i Bogense og omegn vil med projektet få beskyttet deres ejendomsværdi, hvilket gør det 

mere attraktivt at bosætte sig i Bogense i relation til klimaforandringer.  

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 1.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 
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HEN- 

VISNING 
Bogense Kystdiger 

 De angivne investeringer andrager en estimeret kommunal part til projektet. I forbindelse med an-

lægsarbejdet, som forventes at være i 2024 og 2025, skal de resterende anlægsmidler, som skal 

partsdeles med borgere, tilvejebringes ved lån.  

Det bør bemærkes, at projektets samlede anlægssum vil blive yderligere konkretiseres ifm. detailpro-

jektet, og den kommunale part kendes, når partsfordelingen er udformet samt hvorvidt der opnås 

statslige kystpuljemidler.   

7. Tidsplan for implementering 

 Projekt Bogense Kystdiger kører videre efter tidsplanen med forventet afslutning i 2025. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
Natur- og Miljø 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for natur- og Miljø 

 

 

TMU-AN-04 - Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet 

HEN- 

VISNING 
Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet 

1. Formålet med forslaget 

 For at sikre den fortsatte løbende vedligeholdelse af vandløb og de stadigt stigende udfordringer 

med afvandingen, når der kommer store nedbørsmængder, er der behov for en udskiftning af den 

nuværende spuler i Vej og Park. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Nordfyns Kommune har haft stor fokus på afvandingsproblematikkerne både i forhold til den gen-

nerelle afvanding men ikke mindst i forhold til vandløbene. I den forbindelse er spuleren er helt uund-

værlig køretøj. 

Fleksibiliteten i at have en spuler i egen maskinark giver stor værdi, da det ofte er svært at få fat i 

den type køretøjer når der er behov, da alle står og mangler kapaciteten på samme tid. 

Den nuværende spuler er fra 2003 og der er efterhånden meget store vedligeholdelsesudgifter på 

den. Vitale dele skal nu udskiftes, hvilket ikke er rentabelt. 

En ny spuler vil samtidig kunne forbedre arbejdsmiljøet for chaufføren, da en ny spuler kan påmon-

teres en kran, så slanger mv. ikke skal betjenes manuelt. Der er mange og tunge løft i løbet af en 

arbejdsdag, når det ikke er automatiseret. 

Spuleren anvende til mange opgaver og kører ca. 1.000 t./år. Spuleren anvendes både i forbindelse 

med større regnvandshændelser, men også ved alle øvrige kloakopgaver. Derudover er den en 

væsentlig brik i den omfattende indsat på vandløbs- og afvandingsindsatsen. Egen spuler giver sam-

tidig mulighed for hurtig og effektiv indsats, når borgerne oplever akutte vandproblemer. 

Spuleren er ligeledes nødvendig forud for kloak-tv inspektioner af ledningerne, hvilket hyppigt an-

vendes i forbindelse med vedligeholdelsen af ledningerne samt fx rotteproblemer. Den kommunale 

bygningsdrift anvender ligeledes egen spuler til alle opgaver. 

Køretøjet anvendes ligeledes aktivt i forbindelse med vandløbsregulativ arbejdet, da man kan af-

klare mange udfordringer i de rørlagte strækninger.  

Fordelen ved at have dette køretøj i egen organisation er, at al viden om tilstand og de generelle 

forhold forbliver i organisationen og man har mulighed for løbende og systematiske indsatser. 

Spuleren anvendes ligeledes ved akutindsatser for beredskabet, da der er mulighed for hurtig assi-

stance i forbindelse med fx forureninger i vandløb mv. 

Spuleren køre ca. 1.000 timer årligt og udnyttelsesgraden er ca. 60-70%. 

Samlet pris for en spuletime er: 
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HEN- 

VISNING 
Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet 

Traktor                137 kr. / time 

Spuler                  135kr. / time 

Mandetime        273k.r / time 

 

Samlet faktureringspris for en spule-time 545 kr./ time i denne pris er indeholdt udgifter til drift og 

vedligeholdelse. 

Ved køb af en spule-time udefra er prisen 900 – 1400 kr. /time. 

Årlig forbrug 1.000 timer til 545 kr. = 545.000 kr. 

Årlig køb udefra 900 kr./ time.       = 900.000 kr. 

Årlig besparelse er minimum 350.000 kr. årligt. 

Byttepris på ny spuler 2.200.000 kr. giver en afskrivning på ca. 6 år. 

Forventet realistisk levetid ca. 15 år. Med en restværdi på 0,5 mio. kr. 

Besparelse 9 x 350.000 kr.  

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Understøtter hele klimadagsordenen og den overordnede målsætning i forhold til klimamålsætnin-

ger. 

4. Mål og effekt 

 At skabe en attraktiv vækstkommune, hvor klima og regnhændelser håndteres med hensyn til både 

værdier, natur og erhvervets behov for hurtig indsats. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Ingen 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 2.200.000 0 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Der indhentes tilbud primo 2022 med levering hurtigst muligt. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
DRIFT 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 
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TMU-AN-05 - Etablering af støjafskærmning langs Søndersøvej i Morud 

HEN- 

VISNING 
Etablering af støjafskærmning langs Søndersøvej i Morud 

1. Formålet med forslaget 

 Der foreligger et ønske om etablering af støjafskærmning mod bebyggelserne langs Søndersøvej i 

Morud, da borgerne oplever store gener fra trafikken på Søndersøvej. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 I Budget 2021 havde Kommunalbestyrelsen afsat midler til at undersøge behovet for støjdæmpning 

gennem Morud, hvor forundersøgelser skal afdække støjbelastningen for de boliger, der ligger i 

umiddelbar nærhed af Søndersøvej.  

Strækningen fra Guldborggrenen til nord for Tokkerparken i Morud har gennem årene oplevet en 

stigende støjpåvirkning fra Søndersøvej. Dette er tidligere undersøgt. 

Baggrund og trafik 

I 2014 udarbejdede Rambøll for Nordfyns Kommune en rapport for kortlægningen af trafikstøjen på 

strækningen. Rapporten byggede på trafikmålinger fra oktober 2013. Trafikintensiteten blev målt til 

en ÅDT (ÅrsDøgnsTrafik) på 5.300. 

Rapporten viste, at der på daværende tidspunktet ikke var behov for støjreducerende foranstaltnin-

ger på strækningen.  

I forbindelse med Budget 2021 blev der afsat midler til en genvurdering af støjbelastningen på stræk-

ningen.  

I december 2020, inden anden nedlukning af Danmark pga. Covid-19, blev der igangsat en trafik-

måling. Trafikmålingen blev udført i perioden 3. december til 12. december 2020. Den 7. december 

2020 blev der indført restriktioner med delvis nedlukning. Det har haft indflydelse på trafikmønstrene. 

Målingen for perioden viste en trafikintensitet ÅDT (ÅrsDøgnsTrafik) på 4.870.  

I revurderingen af støjbelastningerne er taget udgangspunkt i målinger fra 2013, da målingen fra 

2020 ikke antages at være retvisende, da usikkerheden omkring trafikmønstrene i perioden med Co-

vid-19 er så store. Målingerne fra 2013 er fremskrevet til 2020 ud fra en generel trafikudvikling på 

landsplan fra Vejdirektoratet på 2,4% p.a. Dette giver en ÅDT (ÅrsDøgsTrafik) på 6.184. 

Støj og grænseværdier 

Støj defineres generelt som uønsket. Genevirkningen hos den enkelte afhænger blandt andet af 

støjens intensitet, fordeling over døgnet mv. men også social og psykologiske faktorer har betydning.  

Vægtet støj beregnes i dB(A). Den mindste ændring af støjen som det menneskelige øre kan opfatte, 

er en ændring på 1 dB, hvis to støjniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinanden. En ændring 

på 1 dB betragtes derfor i praksis ikke som en tydeligt hørbar ændring. En ændring af støjniveauet 

med 3 dB opfattes som tydeligt hørbar. En ændring på 8-10 dB opfattes som en halvering eller for-

dobling af støjen. 

Støj fra vejtrafik beregnes som årsdøgnmiddelværdien.  Der er en sammenvejning af støjen i tidspe-

rioderne dag (kl. 07-19), aften (kl. 19-22) og nat (kl.22-07), hvor der gives et genetillæg til støjen i 

aftenperioden og til støjen i natperioden. Den beregnede middelværdi for hele døgnet svarer til, at 

en given støjpåvirkning opleves mere generende om aftenen og natten end om dagen 

Op til Søndersøvej er flere forskellige lokalplaner gældende. Der henvises til kortbilag på sagen. Der 

henvises i lokalplanerne til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på 55 dB(A) fra før 2007. Nu-

værende grænseværdier fra Miljøstyrelsen (efter 2007) er 58 dB(A) i boligområder. Der er beregnet 

ud fra skærpede grænseværdier på 55 dB(A), som det ligeledes er bestemt i lokalplanerne. 

Genberegning af støjpåvirkningen 

Cowi har i 2021 lavet en ny rapport omhandlende støjforholdene langs Søndersøvej. Rapporten viser, 

at med et udgangspunkt i trafiktal fremskrevet fra målingen i 2013 til 2020, kan der forekomme støj 

over den skærpede grænse på 55 dB(A). Overskridelsen er mest markant i den nordøstlige den af 

området. 

Støjen er beregnet som en middelværdi for hele døgnet. 

Virkemidler mod trafikstøj. 
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Etablering af støjafskærmning langs Søndersøvej i Morud 

Trafikstøj kan reduceres på flere måder. Eksempelvis ved ændring i trafikmønstre, støjreducerende 

slidlag (lille, ikke vedvarende effekt), støjskærme eller støjvolde. Beplantningsbælter har mindre eller 

ingen effekt, men kan give en visuel beskyttelse om trafikken. 

For strækningen ved Søndersøvej vurderes det, at forholdet mellem støjreduktionen og mindst ind-

griben kan ske ved opsætning støjskærme. Støjvolde er ikke muligt på strækningen grundet plads-

forholdene. 

Støjskærme kan udformes på mange måder, men "grønne-skærme" vil i boligområder kunne inte-

greres i beplantningen, og vil efter nogle år fremstå som et levende hegn. Disse tilfører udstykningen 

et grønt præg. Skærmene kan også leveres i mere levende udtryk.  

Økonomi: 

Cowi har i rapporten fra 2021 udarbejdet et samlet økonomisk overslag for etablering af støjskærme 

på strækningen mellem Guldborggrenen og til nord for Tokkerodparken. En forventet anlægsom-

kostning er her ca. 13,4 mio. kr. 

Projektet kan eventuelt etapeopdeles. Der er i overslaget regnet med en skærm med et levende 

udtryk. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 I forhold til Vision 2021 er dette tiltag et led i at sikre, at Morud forbliver en attraktiv bosætningsby og 

at området fortsat kan udvikle sig. 

4. Mål og effekt 

 Nedbringelse af støjpåvirkningen fra trafikken. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Ingen. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 7.000.000 6.400.000 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 25.000 25.000 25.000 25.000 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Projektering og udbud samt opstart på etablering i 2022. Færdiggørelse i 2023. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
DRIFT 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 
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TMU-AN-06 - Renovering af Marinastranden i Bogense 

HEN- 

VISNING 
Renovering af Marinastranden i Bogense 

1. Formålet med forslaget 

 Marinastranden blev anlagt i 2005 og havde ved etableringen et areal på ca. 17.000 m2. 

Siden stranden blev etableret, er stranden hvert år blevet mindre, og flyttet tilbage. I foråret 2021 er 

stranden reduceret med ca. en tredjedel til ca. 12.000 m2. Stranden er ligeledes rykket ca. 80 m 

længere tilbage.  

Der blev i 2019 tilført ca. 1.800 tons nyt sand for at sikre stranden, da den ellers må forventes at for-

svinde over tid. 

Den store ændring af stranden er dokumenteret ved luftfotos i vedhæftede rapport. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Hvis Marinastranden fortsat skal være et aktiv for Bogense, og bibeholdes i en udformning og stør-

relse, så den er attraktiv for områdets gæster, vil der være behov for at tilføre sand løbende.  

Den løbende tilførsel af sand betyder, at det må forventes, at der også flyttes sand fra stranden, som 

typisk lægger sig ved indsejlingen til Bogense havn. Der må forventes en ekstra udgift til uddybning 

af sejlranden.  

Der bør afsættesen samlet ramme til indpumpning eller tilkørsel af sand samt uddybning af sejlrande 

på 500.000 kr. hvert andet år.   

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Vision 2021 understøttes i forhold til den attraktive turistkommune og muligheden for at opholde sig i 

naturen. En sandstrand er et attraktivt supplement til børnefamilierne, da det lave vand og mulighe-

den for ophold og leg i sandet er eftertragtet. 

4. Mål og effekt 

 At sikre, at den kunstigt anlagte sandstrand bevares, så en sandstrand også er et tilbud til de besø-

gende i Bogense. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Ingen. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 500.000 0 500.000 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

 
 

7. Tidsplan for implementering 

 Udføres i foråret 2022, så stranden er klar til sæsonen 2022. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
DRIFT 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 
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TMU-AN-07 - Havn og Marina – Etablering af flydebroer i Bogense Havn og Marina 

HEN- 

VISNING 
Havn og Marina – Etablering af flydebroer i Bogense Havn og Marina 

1. Formålet med forslaget 

 Bogense Havn og Marina er i rigtig god udvikling, og der kommer stadig flere og flere fastliggere lige 

som antallet af gæstesejlere er støt stigende. 

En den af boerne er efter hånden ved at være i rigtig dårlig stand og er etablere helt tilbage i 1976, 

hvor Marinaen blev indviet. 

Der blev 2016 etableret flyde broer i en del af marinaen og der er nu et ønske om at forny de gamle 

udtjente broer med nye beton flyde broer, som dem der tidligere er etableret. 

Der er efterspørgsel på pladser, som er væsentlig større end mange af de nuværende pladser og 

samtidig er der behov for pladser, hvor det er nemmere at stige ombord, hvor man kan ligge lang-

skibs til sin plads. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 ETAPE 1: 

Bro 25 og 26 nedrives og erstattes med flydebroer.  

 
I etape 1 fjernes 83 pladser og der tilføres i stedet 65 bedre, større og mere tidssvarende pladser. 

Samtidig bliver der plads til handicapvenlige pladser som en del efterspørger, anduvningsplads til 

kajakker. Samt gode opholds- og aktivitetsarealer. 

Det er cirka 200 brometer der udskiftes. 

Priseoverslag – etape 1:   3,5 mio.kr. 

 

Etape 2. 

Eksisterende toiletbygning ud mod stranden nedrives og en ny og større velfærdsbygning opføres. 

Kan fx opføres med fladt tag og udsigtsplatform på toppen. 

Alternativt kan eksisterende bygning bevares og friskes op til brug for strandgæster og en ny, måske 

flydende toiletbygning kan produceres til de sejlende gæster.  

Denne bygning vil være lukket om vinteren. 

Priseoverslag – etape 2:   1,7 mio.kr. 

 

Etape 3. 
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Havn og Marina – Etablering af flydebroer i Bogense Havn og Marina 

Bro 27 nedrives over erstattes med flydebro. 

 

 

I etape 3 etableres i alt 33 gode brede bådepladser deriblandt 4 meget store pladser som af og til 

er efterspurgt af sejlere der ikke ønsker at ligge til offentligt skue i den gamle havn.   

Etape 3 vil give muligheden for at skabe endnu flere tidssvarende opholdsarealer f.eks. flydende 

grillpladser flydende vandlegeplads. Samt flere handicapvenlige bådpladser. 

Vi kan skabe et miljø der er værd at sejle efter.  

Priseoverslag – etape 3:   3,3 mio.kr. 

 

Samlet udgift: 

Etape 1: 3,5 mio.kr. 

Etape 2: 1,7 mio. kr. 

Etape 3: 3,3 mio. kr. 

I alt:      8,5 mio.kr. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Understøtter vision 2021 i forhold til den attraktive turistkommune. Vi vil gøre det til et sted man husker 

og hvor der er valgt gode og inspirerende løsninger. Understøtter Fri. Luft.Liv og det gode ophold i 

naturen. 

4. Mål og effekt 

 Målet er at tiltrække sejlere både fastliggere og gæste sejlere, men samtidig er havnen også et stor 

aktiv for alle øvrige aktiviteter i Bogense, da det er et yndet udflugtsmål og et sted man går tur. Der 

skal skabes maritimt miljø med liv og aktivitet. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 God rammer og attraktivt miljø, som de lokale kan gøre brug af. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 3.500.000 1.700.000 3.300.000 0 
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 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

 Der forventes færre driftsudgifter til daglig vedligehold af broer mv. Men samtidig må der forventes 

merudgifter til daglig vedligehold og rengøring af fx velfærdsbygningen. Driftsudgifterne forventes 

at kunne holdes på det nuværende niveau. 

7. Tidsplan for implementering 

 Arbejdet planlægges og udbydes i 2022 og forventes at kunne starte op ultimo 2022. Derefter gen-

nemføres etaperne løbende frem til 2024, hvor det forventes at stå klar til sæson start. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
Havn og Marina 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 

 

 

TMU-AN-08 - Konkrete trafiksikkerhedsprojekter: Daugstrupkrydset, udvidelse af 

Holmvej 

HEN- 

VISNING 
Konkrete trafiksikkerhedsprojekter: Daugstrupkrydset, udvidelse af Holmvej 

1. Formålet med forslaget 

 Etablering af et sikkert signalreguleret kryds ved  Daugstrupvej/Slettensvej og Lundegyden samt en 

sideudvidelse af holmvej fra Dallundvej til Snavevej. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Uheldsanalysen over de seneste 10 år viser at krydset er ulykkesbelastet. Trafikintensiteten på primær-

vejen (Slettensvej) er en af de højeste i Nordfyns Kommune og i spidsbelastningsperioder morgen og 

aften er trafikintensiteten fra sekundærvejen (Daugstrupvej) også høj. Dette fører til at trafikanterne 

fra sekundærvejene ofte tager chancer, hvilket giver anledning til farlige situationer. Forholdene om-

kring udkørsel til Slettensvej fra gartneriet og forbud for gennemkørerne trafik på Lundegyden skal 

analyseres nærmere igennem en trafiksikkerhedsrevision. Det foreslås, at der arbejdes videre med 

etablering af signalanlæg i krydset. 

Forventet udgift til etablering af krydset er 5.500.00 kr. 

Holmevej betjener en større mængde trafik til og fra Genbrugspladsen i Søndersø. Der er et ønske 

om at sideudvide denne strækning. Sideudvidelsen forventes 1.650.000 kr.  at koste  

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Understøtter vision 2021 i forhold til fortsat at være en attraktiv bosætningskommune, hvor fremkom-

meligheden er i orden og den daglige transport ikke besværes af en infrastruktur, som ikke er tilstræk-

kelig til den aktuelle trafikafvikling. 

4. Mål og effekt 

 Målet er en forbedring af trafiksikkerheden og infrastrukturen. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Bedre fremkommelighed, større tryghed og færre ulykker. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 
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Konkrete trafiksikkerhedsprojekter: Daugstrupkrydset, udvidelse af Holmvej 

 Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 7.150.000 0 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 75.000 75.000 75.000 75.000 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

 Der er i budget 2021 afsat 900.000 kr. i trafiksikkerhedspuljen, som anvendes til opstart, eventuel are-

alerhvervelse og projektering af krydsombygningen. Dette kan dog ikke igangsættes før der er truffet 

beslutning om restfinansieringen. 

7. Tidsplan for implementering 

 Etableres i løbet af 2022. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
DRIFT 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 

 

 

TMU-AN-09 - Etablering og forskønnelse af velfærdsbygninger og udenomsarealer i 

sommerhusområderne - Hasmark 

HEN- 

VISNING 
Etablering og forskønnelse af velfærdsbygninger og udenomsarealer i sommerhusområderne - Has-

mark 

1. Formålet med forslaget 

 Der skal sikre attraktive faciliteter og omgivelser for gæster ved stranden og i sommerhusområderne 

omkring Hasmark, hvilket betyder, at der skal etableres nye og tidssvarende velfærdsfaciliteter i om-

råderne og udenomsarealerne skal forskønnes 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Der etableres eller renoveres velfærdsbygninger  ved sommerhus- og strandområdet i Hasmark. 

Velfærdsbygningen skal indeholde toiletter og udendørs badefaciliteter. Der skal sikres handicap-

adgang til alle faciliteterne. 

Udenomsarealerne renoveres og forskønnes med henblik på attraktive udeområder som invitere til 

ophold og leg. 

Det forventes at det vil være mest rentabelt at fjerne de gamle bygninger og etablere nye energi-

venlige og tidssvarende bygninger. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Understøtter Vision 2021 i forhold til at etablere gode rammer for turismen og samtidig gøre det sunde 

valg let i forhold til ophold i naturen og ved stranden, da alle fornødne faciliteter er til rådighed. 

Turisterne vælger Nordfyn, når de basale forhold og faciliteter er gode og tidssvarende. 

4. Mål og effekt 

 Målet er at skabe gode rammer for turister og støtte op omkring Fri.Luf.Liv og kommunes målsætning 

om at være en attraktivt bosætningskommune som samtidig giver gode vilkår til turisterne. Målet er 

at tiltrække flere gæster til sommerhusområderne og øge antallet af besøg og overnatninger i om-

råderne. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Giver bedre vilkår for sommerhusejere samt dagsturister i områderne.  
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Etablering og forskønnelse af velfærdsbygninger og udenomsarealer i sommerhusområderne - Has-

mark 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 2.000.000 2.000.000 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 100.000 100.000 100.000 100.000 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Såfremt arealerne er kommunale og der kan opnås de fornødne myndighedsgodkendelser kan byg-

ningerne og udenomsarealerne etableres i 2022 og 2023 

  

FAG-OM-

RÅDE 
DRIFT 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 

 

 

TMU-AN-10 - Byfornyelse i Skamby – trafik og fortov 

HEN- 

VISNING 
Byfornyelse i Skamby – trafik og fortov 

1. Formålet med forslaget 

 I forbindelse med renovering af belægningen i Bredgade i Skamby og en samtidig renovering af 

kloakkerne i området er det et ønske fra Skamby Lokalråd, at der kigges på forskønnelse og trafiksik-

kerheden igennem byen, hvor eksisterende fortov skal gøres bredere, så man trygt kan færdes langs 

vejen. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 De eksisterende fortov langs Bredgade er i meget varierende bredde og stand, og der kan med 

fordel ske en udvidelse af det eksisterende fortov, så man også kan færdes med en barnevogn, 

rollator  ol.  

Et brede fortov vil samtidig give en smallere kørebane og det visuelle indtryk af en smallere vej kan 

forventes at have hastighedsnedsættende effekt. 

Nyt fortov etableres fra krydset v. Ullerupvej/Bredgade og frem til buslommen v. Bredgade 110. En 

strækning på 1.330m 

Fra Bredgade 110 frem til Bredgade 116 er der i dag ikke decideret fortov, men det kan med fordel 

forlænges ved omlægningen af de øvrige. Samlet længde bliver derved 1430m 

Der skal laves ny belægning på Bredgade og i den forbindelse kan anlægsarbejderne med fordel 

kobles sammen, 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Understøtter Vision 2021 i forhold til den attraktive bosætningskommune og det gode liv på landet.  

4. Mål og effekt 

 At sikre en tryg færdsel igennem byen for alle trafikanter og gående. Bredgade er ligeledes er en 

del af skolevejen, som forbindes med den nye cykelsti til Søndersø fra Skamby. 
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5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Tryghed for de bløde trafikanter og gående samt forskønnelse af byen. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 2.350.000 2.000.000 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Projekteres og udbydes i 2022 og udføres i 2022 og 2023. 

 

FAG-OM-

RÅDE 
DRIFT 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 

 

 

TMU-AN-11 - Etablering af bro over Gammel Havn i Bogense 

HEN- 

VISNING 
Etablering af bro over Gammel Havn i Bogense  

1. Formålet med forslaget 

 Der er et ønske om at skabe forbindelse mellem Østre og Vestre Mole på havnen i Bogense ved 

etablering af en bro over kanalen i Gammel Havn. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 I forbindelse med tidligere event i Bogense blev der etableret en midlertidig bro over kanalen i Gam-

mel Havn, som forbandt Øster og Vestre Mole. Denne mulighed giver en god sammenbinding af 

områderne og skaber en attraktiv mulighed for at bevæge sig rundt i området. 

Det er vigtigt at broen kan åbnes eller svinges til siden, da der er behov for, at skibe som skal til 

bunden af den gamle havn kan passere. 

Der er flere modeller i forhold til broens konstruktion, og der skal laves en nærmere undersøgelse af 

mulighederne inden den endelige udformning kan fastlægges. 

Forundersøgelse og projektering kan gennemføres i 2022 og etablering i foråret 2023. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Vision 2021 understøttes i forhold til den attraktive turistkommune og et unikt tilbud til både lokale og 

gæster i havnen og Bogense by. 

4. Mål og effekt 

 Målet er stabe et attraktivt havnemiljø og sammenbinde begge suder af havnen. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 
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Etablering af bro over Gammel Havn i Bogense  

 Ingen. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 500.000 4.500.000 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 150.000 150.000 150.000 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Projekteres i 2022 og etableres i 2023. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
DRIFT 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 

 

 

TMU-AN-12 - Klimavision – investering i vedværende energianlæg på kommunale 

ejendomme 

HEN- 

VISNING 
Klimavision – investering i vedværende energianlæg på kommunale ejendomme 

1. Formålet med forslaget 

 Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2021, at kommunen som virksomhed skal være CO2 neu-

tral i 2030. Som en del af den grønne omstilling kan kommunen øge andelen af el produceret af 

egne solcelleanlæg. Samtidig er indsatsen en del af DK2020 og den regionale indsats på energiom-

rådet. 

Nordfyns Kommune var med fra starten og allerede i 2010 blev de første solcelleanlæg etableret. 

Der er etableret solcelleanlæg på 18 ejendomme, som producerer ca. 250 MWh svarende til 2% af 

kommunens samlede energiforbrug. Kommunens varmeforbrug og elforbrug er i 2020 opgjort til hhv. 

9515 MWh og 3269 MWh.  

Vedvarende energi fra solceller reducerer kommunens samlede CO2-udledning på el med 8%. 

Solcellerne forsyner en række varmepumper og bidrager dermed til CO2 neutral opvarmning. 

Der er købt certifikater på alt el og biogas, som anvendes i kommunen, så derfor er CO2-udledningen 

beregnet til 0 for både el og biogas.  

Såfremt de kommunale solceller fortrænger el købt uden certifikat vil CO2-besparelsen være ca. 34 

ton. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Som et led i klimavisionsmålenes opfyldelse er det vigtigt at tage del i den grønne omstilling ved at 

etablere vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg) i forbindelse med de kommunale bygninger.  

Udbygningen af VE-anlæg skal ske under hensynstagen til både borgere, natur og landskab og 

tænkes sammen med øvrige indsatsområder fx renoveringer af bygninger mv. 
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HEN- 

VISNING 
Klimavision – investering i vedværende energianlæg på kommunale ejendomme 

VE-anlæg kan fx være solceller. Etablering af solcellerne kan kræve ændringer af tage, konstruktio-

ner mv. som skal udføres i forbindelse hermed. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Understøtter vision 2021 i forhold til et attraktivt Nordfyn, som bidrager til det sunde liv og en attraktiv 

bosætningskommune i form af tydelige og ambitiøse klimavisionsmål og en målrette indsats for at 

nå en 70% reduktion i CO2-udledningen inden 2030. 

4. Mål og effekt 

 Det er målet, at en væsentlig del ag den strøm som forbruges i Nordfyns Kommune skal komme fra 

vedvarende energikilder. Samtidig er disse indsatser en nødvendighed for at nå det ambitiøse kli-

mavisionsmål. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Ingen. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 25.000 50.000 100.000 100.000 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Implementeres løbende i forbindelse med renoveringen af de kommunale bygninger. 

Der er dog lidt uklarhed omkring lovgivningen for solceller, som skal helt på plads. Planlægning og 

opstart i 2022. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
DRIFT 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 

 

 

TMU-AN-13 - Klimavision – skovrejsnings- og naturprojekter med afsæt CO2 reduk-

tion 

HEN- 

VISNING 
Klimavision – skovrejsnings- og naturprojekter med afsæt CO2 reduktion 

1. Formålet med forslaget 

 Formålet er at tilvejebringe mere natur og natur af højere naturkvalitet gennem samarbejde med 

lodsejere, interesseorganisationer, virksomheder, vandværker og andre, som ønsker at bidrage po-

sitivt til den nordfynske natur.  

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 
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HEN- 

VISNING 
Klimavision – skovrejsnings- og naturprojekter med afsæt CO2 reduktion 

 Som en naturlig forlængelse af Naturpolitik 2019-2023 – Nordfyn mellem kyst og fjord, Naturpark Nord-

fyn, Fri.Luft.Liv. og den stigende naturinteresse fra borgere skal naturen udvikles på Nordfyn. Den 

strategiske rammesætning kalder på at Nordfyn igangsætter nye naturprojekter i de områder, hvor 

værdifulde naturværdier kan udvikles og bevares, og i områder, som understøtter bosætningen på 

Nordfyn.  

Der arbejdes i dag med flere naturprojekter, som er finansieret med EU midler og dermed også pro-

jekter af en vis tyngde, størrelse og varighed. Der er brug for udvikling af flere naturområder med 

lokal forankring. Midlerne tænkes anvendt til at igangsætte en markant og bred funderet indsats og 

dermed fremme og udvikle natur på Nordfyn. Midlerne kan anvendes til: 

 at etablere skov i samarbejde med vandværker og andre private aktører, hvilket både har en 

grundvandsbeskyttende effekt og et fremtidigt natur og rekreativt formål. 

 at igangsætte naturprojekter i samarbejde med lokalafdelingen af Danmarks Naturfrednings-

forening og lodsejere. Der afsøges muligheder for tilskud fra fonde mv.  

Projekterne besluttes i Teknik- og Miljøudvalget.  

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Naturudvikling er med til at skabe et stærk og samlet Nordfyn, hvor der er fokus på natur samt som 

et led i at understøtte de sundhedsfremmende elementer. 

4. Mål og effekt 

 Målet er at sikre en fortsat udvikling af den nordfynske natur. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Kommunens borgere får nye spændende naturområder til brug for rekreative formål. Lodsejere og 

f.eks. vandværker kan i samarbejde med kommune deltage i projekterne omkring udvikling af nye 

skov- og naturområder.  

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

 Der investeres i alt 5 mio. kr. til udvikling af den nordfynske natur, som fordeles i 2022 og overslags-

årerne. Da det tager tid at finde arealer, samarbejdspartnere, myndighedsbehandling og evt. tilsagn 

fra fonde er midlerne fordelt med hovedvægt på de sidste 2 år.  

7. Tidsplan for implementering 

 Opstart primo 2022. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
Natur- og Miljø 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for natur- og Miljø 
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TMU-AN-14 - Klimavision – Projekter i forbindelse med klimascreening af vandløb 

HEN- 

VISNING 
Klimavision – Projekter i forbindelse med klimascreening af vandløb 

1. Formålet med forslaget 

 Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2021, at der i 2022 påbegyndes udarbejdelsen af en kli-

maplan for de nordfynske vandløb. Klimaplanen skal udpege vandløb, som er særligt udfordret af 

klimaforandringer, høj grundvandsstand og en kommende ny struktur på renseanlæggene. 

Formålet med dette anlæg er at følge op på den plan, som påbegyndes i 2022 og ligger færdig i 

2023, så der med det samme kan påbegyndes revision af regulativer for problematiske vandløbs-

strækninger og iværksættes lokale effektive tiltag.  

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Kommunens vandløb varetager vitale opgaver for alle. De bortleder regnvand fra befæstede are-

aler og fra ubebyggede arealer via dræn. Derudover er vandløb naturbiotoper for fisk, insekter og 

mange andre dyr samt biologiske korridorer i landskabet.  

Der er vandløb, som på grund af klimaforandringer og ændringer i tilledningen, løbende presses.  

Udarbejdelsen af klimaplanen for de nordfynske vandløb påbegyndes i 2022. Formålet er at udpege 

de vandløb, hvor vandføringen i dag eller i nær fremtid er særlig udfordret ved spidsbelastninger.  

Når de vandløb er udpeget, udarbejdes en robusthedsanalyse og et nyt vandløbsregulativ, som 

imødekommer både de miljømæssige interesser og erhvervsinteresserne. Der kan i den forbindelse 

gennemføres nogle mindre reguleringsprojekter og anlæg.  

Den oplevede effekt af opdaterede regulativer kan for lodsejerne være bedre afvanding samtidig 

med, at kravet til godt miljø og vandkvalitet understøttes. 

Dette budgetforslag kommer også som følge af Miljø- og Fødevareklagenævnets ophævelse af 

fællesregulativet for vandløbsvedligeholdelse i foråret 2020. Der er igangsat en ny proces med revi-

sion af vandløgsregulativer. Den nye proces bygger på høj inddragelse af såvel lokale som interes-

seorganisationer i relation til de enkelte vandløbsstrækninger, hvor der fokus på de konkrete vand-

løbsstrækninger og konkrete projekter.  

Referencegruppen i projektet består af repræsentanter fra Nordfyns Vandløbslaug, Landbruget (Ve-

las), Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund, som inddrages ift. såvel pro-

ces som retning for regulativarbejdet. 

Processen afprøves på to vandløbsstrækninger i 2021, hvor der foretages en fysisk screening og kort-

lægning af vandløb, således at miljø- og afvandingsudfordringer kan lokaliseres. Denne fremlægges 

efterfølgende for bredejere og evt. referencegruppe forud for offentlig høring og godkendelse. 

Samme proces vil køres på de udpegede vandløb i Klimaplanen. 

Der er 385 km vandløb i Nordfyns Kommune, og erfaringsmæssigt forventes en gennemgang og 

regulativudarbejdelse af alle vandløb at tage 5-6 år med en fuldtidsmedarbejder på opgaven sam-

tidig med en opmåling af store dele af vandløbene. Med det foreslåede anlæg vil regulativproces-

sen igangsættes. Tidsperspektivet for den samlede regulativrevision afhænger af ressourcetildelin-

gen og antallet af offentlige vandløb.  

Vandløbsregulativerne forventes at blive udarbejdet på en digital platform, så den enkelte lodsejer 

selv kan se, hvilke forhold der er gældende for den konkrete vandløbsstrækning. 

 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Forslaget understøtter Vision 2021 ved at skabe et stærkt og samlet Nordfyn, hvor der tages hånd 

om miljø- og klimaudfordringer til gavn for alle, og hvor det samtidig er muligt at dyrke markarealer. 

4. Mål og effekt 

 På baggrund af den klimaplan for vandløbene, som udarbejdes i 2022 og 2023 gennemføres dels 

regulativrevisioner for udpegede vandløb dels konkrete projekter, som skal forbedre afledning og 

vandmiljø.  
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HEN- 

VISNING 
Klimavision – Projekter i forbindelse med klimascreening af vandløb 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Bredejere til vandløbsnære arealer vil få vedligeholdt vandløbet på et opdateret grundlagt.  

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 0 250.000 1.000.000 1.000.000 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

 Projektet løber fra 2023 og til og med 2025, hvorfor midlerne løbende afsættes i perioden. De afsatte 

midler til arbejdet vil således være projektledelse, dialog, tilsyn og opmåling og konkrete projekter.  

7. Tidsplan for implementering 

 Vandløbsregulativprocessen er genoptaget med den tidligere bevilling fra 2014. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
Natur- og Miljø 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for natur- og Miljø 

 

 

TMU-AN-15 – Etablering af ledningsregistreringssystemet (LER 2.0) 

HEN- 

VISNING 
Etablering af ledningsregistreringssystemet (LER 2.0) 

1. Formålet med forslaget 

 Ledningsregisteret, som er et lovpligtigt register, hvor alle ledningsejere skal have registreret sin led-

ninger ændres og der stilles større krav til hvad der skal registreres og hvor hurtigt der skal kunne gives 

svar på henvendelser omkring ledningsoplysninger.  Det betyder, at Nordfyns Kommune skal have 

registreret en række ledninger samt have implementeret et IT-system med en svarrobot, da alle hen-

vendelser skal besvares inden for 2 timer uanset hvornår der forespørges.  

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Den nye LER lov (LER 2.0) betyder, at Nordfyns kommune som ledningsejer pålægges en række nye 

forpligtelser og opgaver i forbindelse med udlevering af kommunens ledningsoplysninger. 

Eksempelvis skal vi kunne udlevere ledningsoplysninger på alt vejafvanding, og kunne håndtere be-

svarelserne på en standardiseret måde inden for 2 timer, mod 5 hverdage i dag. 

LER loven er udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis initiativ 6.3 om udveksling 

af data om nedgravet infrastruktur. 

Det nye LER system blev sat i drift 3/1-2020 og kommunerne har en indfasningsperiode på 3,5 år (frem 

til 1/7-2023) til at få standardiseret alle ledningsoplysningerne og etableret et system til automatisk 

besvarelse.    

I dag er det kun kommunens tele-data kabler der er registreret og udleveres. Fra sommeren 2023 skal 

alle kommunens ledninger være registreret, herunder også ledninger ved. f.eks. signalanlæg, og 

kunne udleveres til ansøger indenfor 2 timer. Ligesom kravene til nyetablerede ledninger fra somme-

ren 2023 også ændres, hvilket betyder, at flere data for ledningerne skal registreres og kunne udle-

veres. 
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HEN- 

VISNING 
Etablering af ledningsregistreringssystemet (LER 2.0) 

For at kunne udlevere oplysninger i løbet at 2 timer, vil det være nødvendigt at dette sker automatisk 

og ikke manuelt som i dag. 

For at kunne udlevere alle data automatisk senest sommeren 2023, vil det kræve, at alle kommunens 

ledninger er registreret digitalt, samt at der er købt IT-løsning, som automatisk kan håndtere udleve-

ring af forespørgsler igennem LER 2. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 I forhold til Vision 2021, understøtter denne ændring erhvervslivet i forhold til en forenkling af proces-

sen omkring indhentning af ledningsoplysninger samt kortere svartid og flere informationer. 

4. Mål og effekt 

 Opfyldelse af LER- lovens bestemmelser. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Ingen 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 220.000 0 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 25.000 25.000 25.000 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Implementeres i 2022 så lovens krav om fuld funktion fra juli 2023 kan overholdes. 

  

FAG-OM-

RÅDE 
Drift 

Ansvarlig 

fagchef 
Driftschefen 
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TMU-AN-16 - Sikring af vandforsyningen 

HEN- 

VISNING 
Sikring af vandforsyningen 

1. Formålet med forslaget 

 Formålet er at sløjfe overflødige brandhaner og dermed øge forsyningssikkerheden på vandværker-

nes ledningsnet. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 KL og Vandrådet for Nordfyns Kommune opfordrer kommunen til at få nedlagt overflødige brand-

haner.  

Da brandhanerne blev etableret, blev der ikke skelnet mellem kommunen og Beredskab. Da bered-

skabet blev udskilt til Beredskab Fyn, er der ikke taget højde for ejerskab til brandhanerne.  

Historisk har det været på kommunens bekostning, at der er opsat brandhaner på private vand-

værksledninger. Da det er kommunens brandhaner, er det også kommunens ansvar at få sløjfet 

brandhaner, som ikke længere har en funktion. 

Der er registret ca. 240 brandhaner i Nordfyns Kommune. Beredskab Fyn har udpeget ca. 105 brand-

haner der umiddelbart er overflødige, da de enten er defekte eller ikke yder nok. Med tiden vil der 

være flere brandhaner der bliver overflødige. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Forslaget er i tråd med Vision 2021, idet vandforsyningssikkerheden er med til at understøtte såvel 

bosætning som et stærkt og samlet Nordfyn.   

4. Mål og effekt 

 Målet er at få sløjfet alle overflødige brandhaner og dermed øge forsyningssikkerheden på vand-

værkernes ledningsnet.  

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Fremgangsmåden skal aftales med Vandråd Nordfyn. Når de overflødige brandhaner er sløjfet vil 

det øge forsyningssikkerheden på ledningens nettet.  

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 500.000 500.000 500.000 500.000 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer:  

 Den samlede omkostning forventes at være 2,5 mio. kr. for de pt. kendte 105 stk. overflødiggjorte 

brandhaner. Opgaven kan løses over en 5 årig periode (2022-2026), idet dette kan muliggøre inte-

greret opgaveløsning ifm. vandværkers renovering af ledningsnettet.  

7. Tidsplan for implementering 

 Sløjfning af brandhanerne vil ske over 5 år. Detaljetidsplan og plan for implementering vil blive lavet 

forud for sløjfningen.  

  

FAG-OM-

RÅDE 
Driftsafdelingen 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef Driftsafdelingen 
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TMU-AN-17 – Pulje til mindre lokale stiprojekter 

HEN- 

VISNING 
Pulje til mindre lokale stiprojekter 

1. Formålet med forslaget 

 For at kunne understøtte ønsker fra lokalomrråderne om gennemførelse af mindre stiprojekter, fore-

slås afsat en pulje på 10. mill til formålet. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Nordfyns Kommunes stiplan har et primært fokus på et større sammenhængende stinet, hvorfor de 

mindre lokale ønsker til stier, som ikke nødvendigvis hænger samen med andre stier, ikke altid priori-

teres.  

Det drejer sig både om cykelstier, gangstier og stier af mere rekreativ karakter.  

Der er for at skabe bedre overblik over ønskerne netop blevet muligt at indsende stiønsker via kom-

munens hjemmeside. Stiønskerne vil i videst muligt omfang være kvalificeret af lokalrådene i forbin-

delse med indsendelse. 

Formålet er at stiønskerne bedre kan ses i en større helhed og sammentænkes, så det vil være lettere 

at prioritere og dermed skabe merværdi for brugerne. 

Stierne vil medvirke til at understøtte både sundheden og de aktive lokalsamfund. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Vi skaber fremtidens Nordfyn – sammen 

4. Mål og effekt 

 Mere sammenhængende stiforløb i lokalområderne 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Puljen vil betyde, at der vil være midler til at prioritere stier, som ikke nødvendigvis prioriteres i stipla-

nen 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Puljen vil blive prioriteret i Teknik- og Miljøudvalget ud fra stiplanens principper men med fokus på 

mere lokale behov. 

 

FAG-OM-

RÅDE 
Natur- og Miljø 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for natur- og Miljø 
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TMU-AN-18 – Gadekær 

HEN- 

VISNING 
Gadekær 

1. Formålet med forslaget 

 Formålet er at understøtte landdistriktsrådets arbejde med at forskønne kommunens gadekær Der 

er 142 gadekær/regnvands-bassiner i kommune, hvoraf ca. 48 gadekær er kommunalt ejet. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Gadekæret er en væsentlig del af vores landsbymiljø. Der er fra Landdistriktsrådet er stort fokus på 

at bevare disse historiske områder i landbyerne som attraktive samlingssteder og naturskønne lokale 

pletter. Der er ønsker om oprensning af gadekær. 

Landdistriktsrådet har reserveret en pulje til forskønnelse af gadekær med henblik på at skabe nogle 

attraktive grønne oaser og mødesteder i de mindre bysamfund 

Gadekærets funktion er at modtage overfladevand, særligt fra veje og flere var tillige vigtige i be-

redskabsmæssig sammenhæng. I dag modtager de fleste gadekær fortsat overfladevand, andre 

er forventeligt lukkede bassiner.  

Den del af forskønnelsen, som vedrører oprensning af bundslam kan være forbundet med relativ 

store udgifter, da bundslam kan være forurenet i en grad som betyder, at slammet skal deponeres.  

Der foreslås, at der haves en pulje til understøtte landdistriktsrådet arbejde fsv angår de udgifter, som 

vedrører en eventuel deponering af bundslam.  

Det afsætte beløb vil kunne støtte 1-3 oprensninger pr. år afhængig af oprensningens omfang. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Oprensning og forskønnelse af gadekær vil skabe gode lokale samlingspunkter. 

4. Mål og effekt 

 Målet er at få oprenset de gadekær, som har behov for dette. Effekten er at landsbyer fremstår 

attraktive og der haves en lokalt naturskønt samlingspunkt. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Lokalråd får mulighed for at forskønne lokalområdet. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 250.000 250.000 250.000 250.000 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Besluttes budgetblokken vil puljen blive prioriteret i samarbejde med Landdistriktsrådet. 

 

FAG-OM-

RÅDE 
Landdistrikterne 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for natur- og Miljø 

 



Teknik- og Miljøudvalget 

45 | BUDGET 2022 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2023-2025 

 

TMU-AN-19 – Klimavision – nye affaldsordninger 

HEN- 

VISNING 
Klimavision – nye affaldsordninger 

1. Formålet med forslaget 

 Der er fastsat krav om indførsel af 10 affaldsfraktioner til kildesortering ved husstanden samt en frivillig 

ordning med haveaffald. Kravet medfører at den tidligere anlægsbevilling fra 2019 skal forøges i takt 

med den lovfastsatte kildesortering.  

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Regeringens Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi sætter med hjemmel i Affaldsbe-

kendtgørelsen krav om at der skal indføres 10 affaldsfraktioner til kildesortering ved husstanden samt 

en frivillig ordning med haveaffald. Genbrug og Renovation har udført udbud med renovationskørsel 

med opstart pr. 5. september 2022 i lighed med Kommunalbestyrelsens beslutning omkring indførsel 

af mad- og restaffald. Miljøstyrelsen har dispenseret fra krav om indførsel af indsamlingsordninger fra 

1. juli 2021, således at indsamling af madaffald, drikke- og fødevarekartoner samt farligt affald starter 

pr. 5. september 2022.  

Ved indførelsen af de nye indsamlingsordninger fra september 2022, skal 2 af de nuværende 3 be-

holdere udskiftes og der skal tilkøbes miljøkasser til håndtering af 9 ud af 10 affaldsfraktioner. Tekstil-

affald håndteres som ’pose på låg’ ordning, som skal indføres i løbet af 2021. I 2023 indføres frivillig 

haveaffaldsordning samt indsamling af alle affaldsfraktioner ved de kommunale institutioner. 

Der er i budget 2019 bevilliget midler til indkøb af mad-og restaffaldsbeholder samt afledte driftsom-

kostninger. Der er krav om fast indsamlingsmatriel for alle husstandsfraktioner, og der skal derfor ind-

købes ny beholder til indsamling af plastik og fødevarekartoner i det ene kammer og pap og papir i 

det andet kammer.  

Genbrug og Renovation skal husstandsindsamle farligt affald i miljøkasser. Alle tilbydes en henteord-

ning, dog skal den enkelte borger selv afhente miljøkassen, hvis man ønsker at gøre brug af ordnin-

gen. Derudover afsættes midler til ekstra administration i implementeringsperioden til bl.a. registre-

ring, telefoniske henvendelser mv.  

I dag indsamles restaffald, glas, metal, pap, papir og plastik. Indsamling af de lovfastsatte affalds-

fraktioner er indarbejdet i det nye udbud for renovationskørsel fra september 2022. Omkostningerne 

til madaffald fremgår af tidligere bevilling. De nye indsamlingsordninger vil medføre en stigning i ud-

giften til indsamling, omlastning, affaldsbehandling, CO2 reducerende tiltag, administration mv. Så-

fremt omkostninger til afsætning, omlastning og affaldsbehandling ændres, vil dette reguleres via 

den årlige fastsættelse af renovationstakst.  

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Kildesortering af affald medvirker til Vision 2021 i relation til miljø og klimahensynet.  

4. Mål og effekt 

 Målet er at øge genanvendelsen af husstandsindsamlet affald i kommunen, samt at leve op til de 

lovmæssige krav til sortering, indsamling og behandling af husstandsindsamlet affald.  

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Der vil komme to nye 2-kammer affaldsbeholdere pr. husstand, som tømmes fra og med 5. septem-

ber 2022. Den nuværende pap og papir beholder vil overgå til en frivillig haveaffaldsordning. Der-

udover vil alle husstande have mulighed for at benytte en miljøkasse. De kommunale institutioner vil 

indgå i den kommunale ordning med fokus på høj affaldssortering. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 6.800.000 0 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 2.400.000 6.000.000 6.000.000 6.000.0000 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 



Teknik- og Miljøudvalget 

46 | BUDGET 2022 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2023-2025 

HEN- 

VISNING 
Klimavision – nye affaldsordninger 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

 I den fremtidige omkostning til håndtering og affaldsbehandling er nettoeffekten af de nuværende 

ordninger og mindre udgiften på genbrugspladsen indarbejdet.  

De beskrevne anlægsudgifter samt afledte driftsudgifter finansieres af taksterne for dagrenovation.  

7. Tidsplan for implementering 

 Implementering sker senest 1. januar 2022 for tekstilfraktionen, og resterende affaldsfraktioner fra sep-

tember 2022, hvor den nye aftale med renovationskørsel samt madaffald, drikke- og fødevarekarto-

ner og farligt affald indføres. Haveaffald indføres i 2023 (endnu ikke planlagt) og kommunale institu-

tioner pr. 1. februar 2023.  

  

FAG-OM-

RÅDE 
Natur- og Miljø 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for natur- og Miljø 
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Økonomiudvalget  

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budget-

årene 2022-2025. 

Hen- 
Forslag TOTAL 

Anlægs investeringer 

visning 2022 2023 2024 2025 

ØKONOMIUDVALGET 130.805.000 15.575.000 34.060.000 33.560.000 47.610.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 112.140.000 11.910.000 24.060.000 31.060.000 45.110.000 

Budget 2022 IT og digitaliseringspulje 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Budget 2022 Ny hjemmeside og nyt intranet 500.000 500.000 0 0 0 

Budget 2022 Anlægspulje 109.640.000 10.910.000 23.560.000 30.560.000 44.610.000 

 Forslag til anlægsinvesteringer 18.665.000 3.665.000 10.000.000 2.500.000 2.500.000 

ØU-AN-01 Digitaliseringspulje 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

ØU-AN-02 Pulje til it udstyr – pc’ere 7.500.000 0 7.500.000 0 0 

ØU-AN-03 
Koordination af omstilling til grønne og 

bæredygtige indkøb 
2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

ØU-AN-04 IT installationer på rådhusene 500.000 500.000 0 0 0 

ØU-AN-05 Handicapfaciliteter Otterup Rådhus 665.000 665.000 0 0 0 

ØKONOMIUDVALGET - Jordforsyning 80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

 Anlæg jf. det Tekniske Budgetoplæg 80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Budget 2022 Jordforsyningspulje 71.900.000 11.900.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Budget 2022 Stenløkkeparken, Otterup 8.100.000 8.100.000 0 0 0 

 Forslag til anlægsinvesteringer 0 0 0 0 0 

- Ingen 0 0 0 0 0 

 

Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet.  

På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for even-

tuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. 
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ØU-AN-01 - Digitaliseringspulje 

HEN- 

VISNING 
Digitaliseringspulje 

1. Formålet med forslaget 

 At sikre den fortsatte digitale udvikling af velfærdsopgaverne i Nordfyns Kommune. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Med Økonomiaftalerne de sidste år er der fulgt store digitale omstillingsprojekter, herunder imple-

mentering af store nationale systemer, f.eks. KY, KSD, Mit Overblik og MitID. Vi er også fortsat i gang 

med monopolbrud via aftalerne med Kombit. Derudover er vi på en digital rejse, hvor mange bor-

gere forventer mere digitalisering, f.eks. via selvbetjening, bestilling af tider og digital kontakt med 

kommunen. Det har Covid-19 bidraget til. 

Der vil i de kommende år fortsat være et stort arbejde med at øge tilgængeligheden af alle data 

fra kommunen. 

Den nuværende digitaliseringspulje udløber, og der er derfor behov for en ny, der kan anvendes til 

at drive de obligatoriske projekter (herunder tilslutningsudgifter til infrastrukturen), til at styrke ledere 

og medarbejderes digitale kompetencer og transformation, til indkøb af udstyr/faciliteter og til im-

plementering. Digitaliseringspuljen skal understøtte Nordfyns Kommunes digitaliseringsstrategi og 

Kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025. 

Supplerende er der planlagt en udskiftning af kommunens intranet finansieres af puljen. 

Der afsættes en årlig pulje på 2 mio. kr. til digitaliseringsinitiativer, som sammenlægges med puljen til 

digital infrastruktur på 0,5 mio. kr. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Understøtter det digitale samarbejde med borgerne og virksomheder. 

4. Mål og effekt 

 At øge organisationens digitale modenhed og effektivisere arbejdsgange i løsningen af kerneopga-

ven (jf. Digitaliseringsstrategien og Kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025).  

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

  Øget digital velfærd 

 Øget digital kommunikation 

 Nye og mere meningsfulde arbejdsgange 

 Gøre os i stand til at løse de udfordringer vi står overfor, samtidig med at vi udvikler velfærden 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

 Puljen sammenlægges med den nuværende pulje til digital infrastruktur på 0,5 mio. kr. 

Puljen kan anvendes til udgifter til udviklingstiltag, tilslutningsudgifter, implementeringsudgifter mm. 

Løbende driftsudgifter skal finansieres via øvrige driftskonti. 

7. Tidsplan for implementering 

 I tidligere år har der været en digitaliseringspulje og midlerne er ved at være opbrugt. Midlerne vil 

løbende blive anvendt og afrapporteret ved de løbende budgetopfølgninger. 
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FAG-OM-

RÅDE 
Tværgående i hele organisationen 

Ansvarlig 

fagchef 
Stabschef Strategi og Politik 

 

ØU-AN-02 - Pulje til it udstyr – pc’ere 

HEN- 

VISNING 
Pulje til it udstyr – pc’ere 

1. Formålet med forslaget 

 Digitalt udstyr bliver en større og større del af velfærds- og opgaveløsningen. Både som en del af en 

national strategi, borgerforventninger, og fordi det bidrager til bedre og mere effektive arbejds-

gange. 

Formålet med forslaget er at sikre, at vi fremover har et solidt fundament for den digitale velfærd i 

form af tidssvarende udstyr, der udskiftes automatisk og ikke belaster de enkelte institutioners bud-

getter. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Pc-udstyr (bærbart og stationært) er indtil nu indkøbt på mange forskellige ordninger. I dag udskiftes 

pc-udstyr fra It-afdelingen for ca. 500.000 kr. årligt. 

Den nuværende finansieringsmodel betyder, at der vil gå ca. 12 år fra en pc indkøbes, til den bliver 

udskiftet igen. Det er uholdbart, idet velfærdsopgaverne i kraftigt stigende grad baserer sig på digi-

tale systemer, platforme, værktøjer og processer.  

Derfor anbefales en ny model for finansiering og løbende opgradering. 

Der er flere muligheder for at finansiere denne opgradering: 

1. der kan opgraderes på den form, vi anvender i dag, hvor der blot skal tilføres flere midler  

2. der kan overvejes en leasing metode for finansieringen 

3. der kan overvejes at udskifte alt udstyret på en gang. F.eks. udskifte ca. 1.000 pc’ere i sam-

arbejde med en leverandør hvert 4. år. Det betyder, at alle har det samme pc, dockingsta-

tion m.v. Nogle programmer kan lægges på pc’en fra leverandørens side, men noget skal 

lægges på fra It-afdelingens side.  

Der anbefales mulighed nr. 3, så der hvert 4. år afsættes en pulje til udskiftning af it-udstyr. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Styrker enkeltheden og den digitale infrastruktur. Det er let for borgere og virksomheder at være i 

digital kontakt med Nordfyns Kommune. 

4. Mål og effekt 

  Tidssvarende udstyr der sikrer og understøtter digital velfærd for borgere og virksomheder. 

 Mere fleksible fysiske arbejdspladser. 

 Mindre ressourceforbrug i it-afdelingen til vedligeholdelse og support. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Medarbejderne får ensartet udstyr og udstyret skiftes regelmæssigt. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 0 7.500.000 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 
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HEN- 

VISNING 
Pulje til it udstyr – pc’ere 

 Her er kun indregnet en samlet udskiftning af alle pc’ere på én gang. Der skal afsættes en pulje hvert 

4. år. Skolernes it-udstyr indgår ikke heri – kun administrative pc’er på skolerne. 

Øvrige vil afvente konkret stillingtagen til de enkelte forslag.  

7. Tidsplan for implementering 

 Der vil bliver udarbejdet udbudsmateriale primo 2023 med henblik på anskaffelse medio 2023. 

 

FAG-OM-

RÅDE 
Tværgående i hele organisationen 

Ansvarlig 

fagchef 
Stabschef Strategi og Politik 

 

ØU-AN-03 - Koordination af omstilling til grønne og bæredygtige indkøb 

HEN- 

VISNING 
Koordination af omstilling til grønne og bæredygtige indkøb 

1. Formålet med forslaget 

 At implementere initiativerne til omstilling til grønne og bæredygtige indkøb. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Grønne og bæredygtige indkøb er et indsatsområde i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. 

Regeringen offentliggjorde en strategi for grønne offentlige indkøb i efteråret 2020 og strategien 

sætter retningen for kommunernes indkøb frem mod 2024. Offentlige indkøb indgår aktivt i under-

støttelsen af den grønne omstilling. 

I Nordfyns Kommune godkendte Kommunalbestyrelsen i februar 2021 tilslutning til FYN 2030 – Sam-

men om en bæredygtig fremtid. En af handlingerne for at nå målene er bæredygtige indkøb. Kom-

munerne er gennem driften af skoler, institutioner, forsyninger og administration blandt de største 

indkøbere på Fyn. Det rummer muligheden for at fremme mere bæredygtige og klimavenlige pro-

dukter og services gennem krav i de offentlige udbud. Mulighederne er mange – fra byggerier til 

rengøring, fra skolemøbler til kantinemad. 

Det er et marked hvor lokale fynske virksomheder står stærkt, og hvor den offentlige efterspørgsel 

kan være med til at udvikle virksomhederne og gøre dem yderligere konkurrencedygtige. 

Der skal indarbejde klima- og bæredygtighedskrav i de offentlige indkøb og indsatsen varetages 

gennem de etablerede fælleskommunale fora i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (Pogi) og 

FællesIndkøb Fyn.  

Koordinationen i Nordfynsk Kommune skal sikre implementeringen af omstilling til grønne og bære-

dygtige indkøb i hele organisationen og gøre det grønne valg nemt når der købes ind.   

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Tiltaget vil understøtte visionen om at vi sammen tager et ansvar for at arbejde for grønne og bære-

dygtige indkøb. 

4. Mål og effekt 

  At der er klima og bæredygtighedskrav i alle indkøb 

 Realisering af målene i DK2020 samt i Fyn2030 

 At kunne udarbejde et ”bæredygtighedsregnskab” for de kommunale institutioner 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Der ansættes en medarbejder med fokus på at få implementeret, ændret indkøbsadfærd og af-

rapporteret omkring grønne og bæredygtige indkøb. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 
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HEN- 

VISNING 
Koordination af omstilling til grønne og bæredygtige indkøb 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer  500.000 500.000 500.000 500.000 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Der udarbejdes stillingsopslag ultimo 2021 med henblik på ansættelse hurtigst muligt i 2022. 

 

FAG-OM-

RÅDE 
Økonomi og Løn 

Ansvarlig 

fagchef 
Chef for Økonomi og Løn 

 

ØU-AN-04 - IT installationer på rådhusene 

HEN- 

VISNING 
IT installationer på rådhusene 

1. Formålet med forslaget 

 Formålet med forslaget er at omlægge it-installationerne på rådhusene, så de passer til de nuvæ-

rende behov i løsningen af kerneopgaven med fokus på driftssikkerhed. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 It-installationerne på Rådhusene er gamle og utidssvarende ift. de nuværende standarder og behov 

for høj hastighed på internet og systemer. I år 2000 anvendtes hastigheder mellem 10 og 100Mbits – 

i dag anvender vi 1.000 Mbits. Vores nye servere kobles på nogle punkter op med 25.000 Mbits (25 

Gb). Derfor er ingen af vores installationer skabt til den anvendelse og de mængder af udstyr, vi 

bruger i dag. 

Da der i dag primært anvendes bærbart udstyr med trådløse interfaces, ønsker vi at udvikle de tråd-

løse installationer frem for de kablede forbindelser. Dels letter det betjeningen og vedligeholdelsen 

af udstyret, dels styrker det informationssikkerheden, da der kan lukkes for alle de stik i vægge og 

gulve, der ikke anvendes. Der er så udelukkende forbindelse via access punkterne trådløst.  

Der er nogle krav i Stærkstrømsregulativet om føringsveje for kabler ved installationer i dag, som na-

turligvis skal overholdes. Hvis der udvides med en UPS (nødstrømsforsyning) i vore x-felter på rådhu-

sene, kan vi tilgå vores egen infrastruktur (servere m.v.) uafhængigt at et strømnedbrud, så længe 

den etablerede UPS kan holde strømmen.  

Det foreslås, at der etableres en mere dækkende wifi-infrastruktur på de 3 Rådhuse.   

Det vil betyde, at der opsættes et antal yderligere access punkter på Rådhusene efter en nærmere 

gennemgang af lokalerne. Der skal ske en yderligere ledningsføring til disse access punkter, og sam-

tidig kan vi lukke de mange ledningsudtag. 

Det vil på længere sigt være en mindre økonomisk belastning at etablere en forbedret wifi-infrastruk-

tur end at skulle trække kabler til alle pc’ere. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 It-driftssikkerhed i løsningen af kerneopgaven vil sikre samspillet i organisationen og med borgerene. 

Desuden vil forslaget bidrage til afskaffelse af bøvl. 

4. Mål og effekt 
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HEN- 

VISNING 
IT installationer på rådhusene 

  Bedre og hurtigere opkobling for medarbejderne – og mere driftssikker betjening af borgerne 

 Mere fleksible arbejdspladser på rådhusene 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Bedre og mere driftssikkert fundament for den daglige digitale velfærd. 

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 500.000 0 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 100.000 100.000 100.000 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

 Beløbene er estimater 

7. Tidsplan for implementering 

 Q1/2022 

 

FAG-OM-

RÅDE 
IT-afdelingen 

Ansvarlig 

fagchef 
Stabschef Strategi og Politik 

 

ØU-AN-05 - Handicapfaciliteter Otterup Rådhus 

HEN- 

VISNING 
Handicapfaciliteter Otterup Rådhus 

1. Formålet med forslaget 

 At øge tilgængeligheden til lokalerne på Otterup Rådhus. 

2. Beskrivelse af forslaget (resumé) 

 Toiletfaciliteter 

I stueplan etableres handicaptoilettet ved hovedindgangen, der hvor der i dag er et gæstetoilet. Til 

nuværende gæstetoilet, er der et forrum. Det lægges sammen med nuværende toiletrum, og jeg 

inddrager ca. 40 cm af det indhak der er i forkontoret. De ca. 40 cm er for at overholde kravene iht. 

Vejledning fra Dans Handicap Forbund. Derved bibeholdes samme antal toiletter i stueplan. Der 

etableres dørautomatik på døren til handicaptoilettet. Overslag for dette toilet i alt excl. moms kr. 

185.000,- 

På 1. sal inddrages 2 herretoiletter til et handicap toilet. Der er tre herretoiletter og et lille rengørings-

rum. Der laves et nyt herretoilet i det forreste rum, som i dag anvendes til rengøring, så der fortsat er 

samme antal toiletter på 1. sal.  

Rengøringsrummet flyttes og indrettes i nuværende garderobe (rum 58). Der har tidligere været en 

printer/kopi maskine, som der ikke længere skal være plads til. 

Der etableres dørautomatik på døren til handicaptoilettet. Overslag for dette toilet i alt excl. moms 

kr. 280.000,- 

Samlet pris for toiletfaciliteter 465.000 kr.  

Dørautomatik på døre  



Økonomiudvalget 
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HEN- 

VISNING 
Handicapfaciliteter Otterup Rådhus 

Der er tidligere indhentet tilbud på at få lavet dørautomatik på døre, så handicappede kunne 

komme fra hovedindgangen og ud til elevatoren, og på 1 salen fra elevatoren og til storsalen. Dø-

rene har en gennemsnits pris på 50.000 kr. pr. dør. I stueplan vil det være døren fra gangen i den 

gamle del og ud til trapperummet, på 1. sal vil det være fra trapperummet og ind til kantinen, fra 

kantinen og til den lange gang med mødelokaler og ind til storsalen, i alt 4 døre, hvilket giver en 

udgift på 200.000 kr. 

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021 

 Otterup Rådhus gøres tilgængeligt for alle til gavn for alle borgere. 

4. Mål og effekt 

 Øget tilgængelighed for alle på Otterup Rådhus. 

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.) 

 Faciliteterne på Otterup Rådhus opdateres og ombygges med henblik på at gøre Otterup Rådhus 

til gængelig for såvel borgere som medarbejdere med fysiske handicaps.  

6. Økonomiske oplysninger 

 De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: 

 
Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

 Anlægsinvesteringer 665.000 0 0 0 

 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 

 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 

 Yderligere kommentarer: 

  

7. Tidsplan for implementering 

 Igansættes Q1/2022. 
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Øvrige anlægsforslag  

Ansøgning fra Otterup Boldklub, ny kunstgræsbane 
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Bogensehallerne, nyt friluftsområde 
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01.06.21 Etape 2 Etape 3 Etape 4

Anlægsbudget                                
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Areal M2 pris Budget Budget Budget

Håndværkerudgifter
Omklædning, ombygning af indgang, renovering af gamle toiletter, omklædningsrum 92 20.000 1.840.000

Cafe og køkken område. Gulv sænkes. 372 20.000 7.440.000

Parkering vest. Ved hal 2 . Grusbelægning+asfaltering 950 1.100 1.045.000

Parkering vest. Grusbelægning+asfaltering 1.360 1.100 1.496.000

Aktivitetspark 3.500.000

Håndværkerudgifter i alt 9.280.000 2.541.000 3.500.000 15.321.000

Rådgivning
Helhedsplan

Bygherrerådgiver

Arkitekt og ingeniørrådgivning

Anden rådgivning, revision, advokat

Total rådgivning i alt

Rådgivning i alt 200.000 100.000 300.000

Særinstallationer og inventar:
Køkkenudstyr, hårde hvidevarer, stålborde, ventilation mv 250.000

Kølerum, reoler mv 100.000

Inventar og møbler til cafe og mødeområde  200.000

Inventar til omklædning 50.000

Særinstallationer og inventar i alt 600.000 600.000

Udgifter i alt excl moms 10.080.000 2.541.000 3.600.000 16.221.000

Bogense Hallerne                       
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Søndersøhallerne, udvidelse 
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Kunstgræsbane Krogsbølle 
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