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Denne proces- og tidsplan vedrører perioden fra endeligt skitseprojekt til færdigt digeprojekt. Planen er Odense Kommunes bud på en realistisk proces- og tidsplan, hvor der skal tages
forbehold for evt. klager og sagsbehandlingstider hos andre myndigheder, herunder særligt klageinstanser.
Digelag
Sweco

Aktivitet

Odense Kommune
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Borgere Seden Strandby
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Kystdirektoratet
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Klageperiode

8

2019
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Entreprenør
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Klagesagsbehandling

7

8

9

Endeligt skitseprojekt
Fastlæggelse af fordelingsnøgle og opmåling af koter
Invitation til borgermøde *
Høring af digeprojektet hos berørte borgere samt andre høringsberettiget **

*30/11

Afholdelse af borgermøde
Behandling af høringssvar
Kommunalbestyrelse træffer beslutning om digeprojektet med klagemulighed
Eventuel klagesagsbehandling af Miljø- og Fødevareklagenævnet
Færdiggørelse af ansøgning til Kystdirektoratet
Sende ansøgning til Kystdirektoratet
Kystdirektoratet behandler ansøgning og træffer afgørelse med klagemulighed
Kystdirektoratets høring af andre myndigheder og interessorganisationer
Eventuel klagesagsbehandling af Miljø- og Fødevareklagenævnet
Kommunalbestyrelsen opretter digelag og fastlægger vedtægter med efterfølgende høring
Byggetilladelse
Hvis nødvendigt ekspropriation med klagermuligheder (lovlighed og erstatning)
Udbud
Byggeperiode
Indvielse og ibrugtagning
Drift- og vedligehold - plejeplan

I forbindelse med godkendelse af digeprojetket er der to klagemuligheder - efter afgørelse i Kommunalbestyrelsen, og efter afgørelse i Kystdirektoratet. Derudover kan der være en klageadgang i forbindelse med en evt. ekspropriation.
Indgives der en klage har det opsættende, dvs. den videre behandling af digeprojektet skal afvente Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. Dette kan betyde en forskydning af ovenstående proces, idet der kan forventes en længere sagsbehandlingstid

*
**

1
03-10-2017

Invitation til borgermøde sendes til de berørte borgere (samtlige borgere i Seden Strandby) med digital post.
Samtidig med fremsendelse af invitationen sendes høringsmaterialet til de berørte borgere samt øvrige høringsberettigede med digital post.
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