Politisk beslutning vedr. igangsættelse af Bogense Kystdiger

Forslag til anlægsinvesteringer til budget 2019 behandlet på
Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2018:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=130571
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Bogense Kystdiger
1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé)
Klimatilpasningsplanen fra 2014 prioriterer Bogense som fokusområde med baggrund i en
udpegning som risikoområde for både oversvømmelse fra hav, vandløb og ved skybrud.
Bogense er byudvikling gennem landinvinding og anlæggelse af diger til stormflodsbeskyttelse
af Bogense by.
Med fremtidens klimascenarier kan vi forvente havvandstandsstigninger og kraftigere storme
end vi tidligere har oplevet. Digerne er ikke dimensioneret til at kunne modstå de fremtidige
hændelser. I forbindelse med stormflodshændelser i november 2006 og ved Bodil i 2013 kunne
der konstateres omfattende skader på de eksisterende diger, som måtte udbedres. Der sker
løbende vedligeholdelsesreparationer af digerne.
Kystdiger fra Stegø Mølle til Skråstrup Strand ejes af Bogense Vestre digelag og
Landvindingslauget Bogense Østre Enge. Vedtægterne foreskriver at digerne vedligeholdes ved
kommunens foranstaltning og bekostning, dvs. udgifter ved anlæggenes vedligeholdelse,
herunder pasning og administration og opbevaring af arkiv og ejendele. Kommunens
forpligtigelser omfatter alene lagenes normale vedligeholdelsesforpligtigelser.
Kommunen kan iværksætte en proces til afklaring af, om der skal søges gennemført et
kystbeskyttelsesprojekt og kan iværksætte forundersøgelser og skitse-projektering af
kystbeskyttelsesforanstaltningerne.
Kommunalbestyrelsen har i marts 2016 besluttet at klimaprojekter skal søges partsdelt med
dem, som får gavn af projektet, hvor det er muligt. Klimaprojekter efter kystbeskyttelsesloven
og vandløbsloven kan partsdeles.
Kommunen vil igangsætte en proces, som skal undersøge digernes tilstand og opstuvning af
havvand ved Vestergade ift. stormflod, og med inddragelse af projektets parter søge en
forundersøgelse gennemført forinden der kan tages stilling til om projektets bør fremmes.
2. Konsekvens i forhold til Vision 2021
Et stormflods klimaprojekt vil beskytte de lavtliggende områder omkring Bogense og store dele
af Bogense by mod fremtidige stormflodshændelser med baggrund i de fremskrevne
klimascenarier.
3. Konsekvens for borgere/brugere
Projektet vil, hvis det endelige projekt gennemføres, have en positiv påvirkning på værdierne i
og omkring Bogense, herunder særligt ejendomsværdierne.
4. Konsekvens for personale
5. Afledt konsekvens på andre områder
6. Økonomiske oplysninger
De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.
2019
2020
Anlægsinvesteringer
500.000
500.000
Personaleændring (stillinger)
0,00
0,00

2021
0
0,00

2022
0
0,00

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden
fortegn.
Yderligere kommentarer:
Investeringerne vil anvendes til ekstern rådgivning, undersøgelser, skitse-projektering,
borgerinddragelsesprocesser og sagsbehandling. Udgifter til forundersøgelsen kan indgå i en
senere partsdeling af udgiften til det samlede projekt.
7. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig
Den indledende proces, inden et færdigt skitseprojekt foreligger, vil være tilendebragt i 1.
halvår 2020. En tidshorisont på et færdigt projekt med fremtidssikrede kystdiger forventes at
tage yderligere 4 år afhængig af evt. klageproces i de respektive klageinstanser.

Fra Budgetaftalen 2019:
https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Hjemmeside/Topmenu/Om-kommunen/Generelinformation/Kommunens-budget-og-regnskab/Budget-2019/Vedtaget-Budget-2019/2Budgetaftalen.pdf?la=da
Bogense Kystdiger
I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:
2019
2020
2021
2022
GET
Bogense Kystdiger
1.000
2.000
2.000
0
I Budgetaftalen for 2019 var forligspartierne enige om at der afsættes 5,0 mio.kr. over en 3årig periode med en fordeling 1,0 mio.kr. i 2019 og 2,0 mio.kr. i hvert af de efterfølgende år til
sikring af digerne, og dermed imødegå fremtidens klimascenarier. Bogense er udpeget som
risikoområde for oversvømmelse fra hav, vandløb og ved skybrud.
Chef for Natur og Miljø er ansvarlig for anlægsbudgettet.

