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Høring om økonomisk bidrag til Klimaprojekt Bogense Bybæk
Du har været inviteret til et orienteringsmøde omkring Klimaprojekt Bogense
Bybæk i marts måned 2017, da din ejendom ligger i et område, som kan blive
oversvømmet fra Bybækken eller fra tilstødende pumpekanaler ved ekstrem regn.
Projektet er nu ved sin afslutning og udgiften til klimatilpasning skal fordeles
mellem de parter, som får gavn af projektet.
En bred kreds af grundejere i Bogense skal betale 25 % af udgifterne. Heraf
betaler kommunen for de kommunale anlæg (veje, offentlige arealer og
bygningsmasse).
Kommunen betaler yderligere 25 % af de samlede udgifter og VandCenter Syd
betaler 50 % af de samlede udgifter.
Bidrag på din matrikel
1
Afgørelsen om bidragsfordeling træffes efter Vandløbsloven
Efter vandløbslovens §§ 24 og 74 sendes følgende forslag til bidragsfordeling i
høring hos de berørte parter.
Vi forventer, at dit bidrag til projektet for matrikel nr. xx ejerlav på ejendom nr. xxx
maksimalt udgør xx kr. om året i 10 år dvs. fra 2018 til 2027 for i alt antal parter.
Bidraget opkræves over ejendomsskatten fra og med 2. halvår 2018.
Jeg har spørgsmål til projektet
Du har mulighed for at komme til en Informations-cafe på Bogense Rådhus. Her vil en
medarbejder sidde klar og besvare dine spørgsmål om projektet og bidragsfordelingen.
Informations-cafeen finder sted i mødelokale 1 og 2 (1. sal) på Bogense Rådhus:
Onsdag den 14. februar kl. 15-17
Fredag den 16. februar kl. 9-11
Mandag den 26. februar kl. 15-17
Du bedes tilmelde dig til Rasmus Nielsen på raniel@nordfynskommune.dk. Så er vi
sikker på, at vi har tid til at svare på dine spørgsmål.
Ønsker du at komme med et høringssvar eller har kommentarer til dit bidrag, til
fordelingen eller andre kommentarer bedes du sende dem til os inden 12. marts 2018.
Kommentarer sendes til teknisk@nordfynskommune.dk
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Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 127 af 26. januar 2017.
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Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Hvis du ønsker at sende
sikker post, skal du sende fra
”Borger.dk” eller ”Virk.dk”.
www.nordfynskommune.dk

Bidragsfordelingen
Bidragsfordelingen for lodsejernes er gjort så enkel som mulig. Arealer med beboelse
2
2
udgør en part per 1 m og landbrugsarealer og lign. udgør 1:20 part per 1 m . En part
anslås at koste maks. 17 øre per år.
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En beboelsesejendom med grundareal på 1.000 m har således et samlet bidrag på
maksimalt 170 kr. pr. år i 10 år.
Landbrugsarealer, grønne områder, veje mv., med grundareal på 1 ha har således et
samlet bidrag på 85 kr. pr. år i 10 år.
Arealer, der ligger delvist indenfor interesseområderne, bidrager kun svarende til den del
af matriklen, der ligger indenfor.
Proces efter høring af grundejere
Når høringen er afsluttet, gennemgår vi de indkomne kommentarer. Vi forventer, at træffe
endelig afgørelse i april måned.
Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med afgørelsen er der mulighed for at klage til
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage over det økonomiske spørgsmål kan indbringes
for taksationskommissionen.
Hvor kan jeg finde information om projektet?
Du kan læse mere omkring projektet, og hvorfor du skal bidrage til projektet på
Kommunens hjemmeside: www.nordfynskommune.dk/klimaprojektbogense
Her kan du på et kort over Bogense og omegn se, hvilke ejendomme, som er med i
projektet og du kan læse om, hvilke kriterier der ligger til grund for forslaget til
bidragsfordelingen. Du kan også finde svar på ofte stillede spørgsmål.
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Nordfyns Kommunes Natur
og Miljø afdeling på tlf. 64 82 82 82.

Venlig hilsen

Nordfyns Kommune
Natur og Miljø
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