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Baggrund 

Nordfyns Kommune godkendte i 2015 en klimatilpasningsplan for Nordfyns Kommune. Af 

klimahandlingsplanen fremgår en klimasikring af Bogense by som en af de væsentligste 

indsatser. Byen er truet ved stormflod, skybrud og fra det vandløb, Bybækken, som løber 

igennem byen. 

 

Den primære prioritet i planen er klimaprojektet i Bogense. Af planens side 4 fremgår: 

 

 
 

 

I budget 2016 og i overslagsårene har Kommunalbestyrelsen afsat midler til at igangsætte 

klimaprojektet i blandt andet Bogense. 

 

Nærværende dokument beskriver opgave og proces for projektet i Bogense. 
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Hvad er der sat i gang i 2015? 

Organisering af opgaven 

 

I efteråret blev ét årsværk dedikeret tilsyn med vandløb og tilsyn med foranstaltninger og 

anlæg, som er vitale for at imødekomme klimapåvirkninger. Vitale foranstaltninger og an-

læg er fx, pumper, højtvandssluser mv. 

 

Der var ansættelsesproces i efteråret, og den nye medarbejder er startet i den nyoprettede 

stilling pr. 1/1 2016. 

 

Opgaven er placeret i Vej og Park. 

Klimatilsyn 

Pr. 1/8 2015 blev etableret et samarbejde omkring forebyggende klimatilsyn. Klimatilsynet 

har til formål at monitorere tilstanden i vandløb og anlæg, hvor der er kendte udfordringer 

ifbm skybrud, stormflod og lign for at mindske risikoen for oversvømmelser. 

Økonomi 

Kommunalbestyrelsen bevilligede i 2015 og overslagsårene ekstra kr. 500.000 til oprensning 

af vandløb. Denne bevilling er udmøntet i samarbejde med Vandløbslauget. 

 

Af større vedligeholdelsesprojekter kan nævnes Lund Å og oprensning af Bogense Bybæk. 

Revision af vandløbsregulativer 

 

Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget en proces for revision af vandløbsregulativerne. Revi-

sionen er forankret omkring en projektgruppe bestående af interesseorganisationer og poli-

tikere. 
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Opgavebeskrivelse 

Klimaprojektet for Bogense By består af følgende elementer; 

 

1. Afklarer de juridiske forhold vedr. ansvar og ansvar for handling (Rådgiver) 

 

Afklaring skal bruges i dialogen med andre parter i klimaprojektet herunder Vandcenter, 

de kommunale driftsområder, forsikringsselskaber, grundejer, lodsejere mv.  

 

Ved at få afklaret disse forhold tidligt i forløbet kan kommunen koncentrere sin indsats 

om den kommunale kerneopgave i klimaprojektet samt spille de øvrige opgaver videre 

til de relevante/korrekte parter. 

 

2. Finansiering (Rådgiver) 

 

I relation til den kommunale opgave, hvilke modeller er der for finansiering, fx partsdelin-

ger, ren kommunalfinansiering, fonde, finansiering ved forsyningsselskaber mv. 

 

3. Overordnet projektbeskrivelse (Rådgiver) 

 

Hvilke indsatser er nødvendige i forhold til klimahandleplanens påpegede problematik-

ker i Bogense? Indsatserne beskrives for alle opgaver, også de opgaver som ikke ligger 

indenfor den kommunale opgave.  

 

4. Delprojekter, prioritering og økonomi (Rådgiver) 

 

Ud fra devisen om at der skal ske hurtige forbedringer af klimasikringen af Bogense By, så 

prioriteres delprojekterne i et forhold mellem økonomi, tidsperspektiv og effekt.  

 

Delprojekterne overslagsberegnes med en effektbeskrivelse og et tidsperspektiv. Det 

gælder også projekter, som ligger udenfor den kommunale opgave. 

 

Note: Som udgangspunkt, dog med den bemærkning at rådgiver kan konstatere at andre indsatser er 

mere nødvendige, så indgår kystsikring af Marina og Bogense Kystcamping samt sikring af Bogense By-

bæk med landkanalen som øverste prioriteter . 

 

5. Første projektfase (Rådgiver) 

 

 På baggrund af pkt 1 – 4 prioriteres, projekteres, udbydes og gennemføres en første pro-

jektfase. Også opgaver udenfor den kommunale opgave indgår. 

 

Note: Se under pkt 4. De nævnte prioriteringer under noten indgår som udgangspunt. 

 

6. Anden projektfase (Rådgiver) 

 

På baggrund af pkt 1 – 4 prioriteres en anden projektfase. Også opgaver udenfor den 

kommunale opgave indgår. 
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Tidsplan 

Emne Beskrivelse Hvornår 

Teknik- og Miljøudvalget Orientering om klimaprojek-

tet i Bogense 

13/1 2016 

1. Afklarer de juridiske for-

hold vedr. ansvar og ansvar 

for handling. 

 

Notat 2-3 sider 3/2 2016 

2. Finansiering 

 

Notat 2-3 sider 3/2 2016 

Projektgruppemøde 1 Besigtigelse og vidensind-

samling 

3/2 2016 

3. Overordnet projektbeskri-

velse  

 

Projektbeskrivelse 2/3 2016 

Rådgiver deltager på TMU 

4. Delprojekter, prioritering 

og økonomi 

 

  

5. Første projektfase 

 

 2. og 3. kvartal 2016*) 

6. Anden projektfase 

 

 2. og 3. kvartal 2017*) 

 

 

*) forudsat Kystdirektoratets/Naturstyrelsens godkendelser samt effektiv sagsbehandling. 
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Organisering 

 

Der er behov for en særlig opmærksomhed på kommunikationen om projektet. Både i or-

ganiseringen men også eksternt. Den eksterne kommunikation er beskrevet i et senere afsnit. 

 

Projektet organiseres efter en traditionel projektmodel med en styregruppe og en projekt-

gruppe. Projektgruppen nedsætter eventuelle arbejdsgrupper.  

 

I nærværende projekt etableres også en følgegruppe, som løbende informeres og inddra-

ges i projektet. Følgegruppen 

 

Nedenstående figur er organiseringen af det samlede klimaprojekt. For de delprojekter, som 

senere skal gennemføres, laves særskilte organiseringer. 

 

 

 

Projektgruppe opstart/styregruppe 

Projektleder (Natur- og Miljøchef) 

Lars Frederiksen, COWI 

Christian Helledie, COWI 

Gerda Hald, Vandcenter Syd 

Jørn Hansen, Vandindvindvindingslaug 

Brian Christensen, Vej og Park 

Bent Nielsen, NFK 

Jakob Pedersen, NFK 

 

 

 

Projektgruppe anlæg 

Arbejdsgrupper for delprojekter 

Følgegruppe 

Jørgen Hansen, Vandindingslav 

Heidi Seide, Bogense Kystcamping 

Finn Gramvad, HCA Golf 

Dennis Stentebjerg, Nordfyns Vandløbslaug 

Brian Fussing, repræsentant for Dyrehaven 

Per Olesen, Nordfyn Erhverv  og Turisme  

Leo Jensen, DN 


