Proces- og tidsplan for digeprojekt Seden Strandby
PROJEKT

*
**

Indgives der en klage har det opsættende virkning, 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.
I forbindelse med godkendelse af digeprojektet er der klagemulighed efter afgørelse i Kommunalbestyrelsen. Derudover kan der være en klageadgang i forbindelse med en evt. ekspropriation.

Seden Strandby - etablering af vest-dige
Opdateret af Anja Henriksen - 23. september 2019
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.
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Høring af styrelse ift. §3 dispensation og Natura 2000 (miljøvurdering)
Dispensation i forhold til Beskyttelse af sten og jorddiger
Finansieringssag til politisk behandling

BKU

Opdatering af naturvurdering til brug for VVM-screeinng
Udarbejdelse af tværsnitsprofiler for udvalget grunde
Tilbagemelding fra Digegruppen til Odense Kommune vedrørende spunsløsning

5.8

Statusmøde mellem Odense Kommune og Digegruppen

14.8

Odense Kommune fremsender tværsnitprofiler til Digegruppen
Informationsbrev fra Odense Kommune til Digegruppe og borgere
Fjordens dag

8.9

Afklaring af løsning langs Sedens Strandgyde
Statusmøde mellem Odense Kommune og Digegruppen

24.9

Tilpasning af naturvurdering
Afklaring af behov for naturkonsekvensvurdering
Ny høring af projekt, økonomi m.v.
Behandling af høringssvar fra høring af projektet
Landzonetilladelse til projektet
VVM-screening og afgørelse af både østligt og vestligt digeforløb
Dagsordenpunkt og politisk beslutning om digeprojektet, inkl. eksproriationsgrundlang med klagemulighed*

BKU BR

Åstedsforretning
Kommunalbestyrelsen opretter digelaug og fastlægger vedtægter med efterfølgende høring
Eventuel klagesagsbehandling af Miljø- og Fødevareklagenævnet
Udarbejdelse af udbudsmateriale
Byggetilladelse til projektet
Udbud af projektet
Forventet etablering af vestdiget
Forventet indvielse og ibrugtagning af diget
Drift, vedligehold og plejeplan for diget
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