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Referat fra statusmøde mellem Odense Kommune og Digegruppen i Seden 

Strandby den 7. september 2020 

 

Mødedeltagere 

Boie Frederiksen, afdelingschef, Bæredygtighed og Mobilitet, Odense Kommune 

Christopher Rau, kontorchef, Indutri og Miljø, Odense Kommune 

Anja Henriksen, funktionsleder, Spildevand, Odense Kommune (referent) 

 

Anders Brændholdt, Digegruppen 

Jytte Vestergård Jensen, Digegruppen 

Hanne Bonnerup, Digegruppen 

 

Referat 
 

1. Forventninger til kommende proces med bygherre 
Digegruppen er bekymret for tab af viden, hvis det samlede projekt flytter 
til en anden afdeling.  
Bæredygtighed og Mobilitet ikke kompetencer til at drive anlægsprojektet. 
Derfor overdrages porjektet inkl. dialog med grundejerne til 
anlægsafdelingen i efteråret 2020. Bæredygtighed og Mobilitet varetager 
fortsat myndighedsbehandlingen.  
Det overvejes, om der skal kobles en tredje kontaktperson fra 
anlægsafdelingen til at varetage kommunikationsopgaven. 
 
De forskellige delopgaver i det samlede projekt hører hjemme i 
følgende kontorer: 
VVM-screening ligger i Industri og Miljø 
Tilladelse til diget ligger i Industri og Miljø 
Landzonetilladelse ligger i Byggesag 
Projektejerskab og anlægsprojekt ligger i Anlæg og Fornyelse  
Åstedsforretning ligger i Køb og Salg, grunde/ejendomme 
 
Den samlede projektledelse af projektet vil fremover ligge hos Anlæg og 
Fornyelse. 
 

 
2. Økonomi – status 

Odense Kommune skriver en kort status om projektets totaløkonomi. Der 
gøres opmærksom på, at den endelig økonomi først kendes, når projektet 
har været i udbud.  
 

3. Procesplan 

Odense Kommune forventer at meddele myndighedstilladelse og VVM-

afgørelse i oktober/november 2020. Derefter er der 4 ugers klageperiode. 

Alle grundejere modtager information om dette i E-boks.  

 
4. Å-stedsforretning 

Næste skridt i processen er, at de lodsejere, som skal have diget 

liggende på deres matrikler vil modtage et brev med mulighed for at indgå 

frivillige aftager om rådighedsbegrænsning på deres matrikler. Dem som 

ikke ønsker at indgå en frivillig aftale vil blive indkaldt til en 

åstedsforretning. Brevet sendes ud til E-boks i september 2020. 
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5. Mulighed for afskæring af klagemulighed 

Det er besluttet ikke at benytte sig af muligheden for at afskære 

klageadgangen. Dette er besluttet for at bevare respekten for det 

demokratiske system, hvor der er mulighed for at påklage afgørelser og 

tilladelser. 
 

 
6. Etablering af digelaug 

Anja undersøger formaliteter for oprettelse af digelag til næste møde 

mellem digegruppen og Odense Kommune. 

 
7. Evt. 

Vedhæftet er en opdateret tidsplan. 

 


