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Bilag B 
AFRAPPORTERINGSSKABELON 
Denne skabelon skal bruges ved afslutning af modningsfasen for hvert delprojekt. Den udfyldes af Delprojektle-
deren i samarbejde med Delprojektgruppen og afleveres til Styregruppen via projektsekretariatet for Kapacitets-
projektet til godkendelse. Formålet med skabelonen er give parterne overblik over modningsfasens omfang og 
fremme en let start på delprojektet. Det forventes at modningsfasen kan tage udgangspunkt i eksisterende ma-
teriale.  

Skabelonen er baseret på den proces, der er aftalt af parterne i Kapacitetsprojektet og beskrevet i Aftaletillæg 4, 
hvor til der henvises for en nærmere beskrivelse af organiseringen af delprojekterne.  

Rev. 26/6-2018 
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1) Delprojektets navn: 

 

2) Delprojektorganisation 

2.1 Delprojektejer 

STYREGRUPPEN FOR KAPACITETSPROJEKTET 

2.2 Delprojektleder (med angivelse af kommune/forsyning): 

 

2.3 Delprojektgruppe 

Navn Kommune/Forsyning Stilling 

   

   

   

   

   

3) Projektbeskrivelse 

3.1 Resumé af projektet 

”Overordnet beskrivelse af den fælles forståelse Delprojektgruppen har i forhold til Projektets formål og Synergi med anden planlæg-

ning. Vurdering af om delprojektet er modnet til at der kan udarbejdes anlægs- og driftsaftale. ” 

Bilag, der skal afleveres i forbindelse med afrapportering: 

 Bilag 1: Kortbilag med beskrivelse af delprojektets forventede placering 
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3.2 Konklusion af modning af delprojekt [Navn på delprojekt] 

[Projektgruppen skal anvende en af følgende konklusioner:] 

Konklusion uden vægtige forbehold. Delprojektleder [Navn på projektleder] har sammen med Delprojektgruppen 

gennemført modning af delprojekt [Navn på delprojekt] for Kapacitetsprojektets Projekt- og Styregruppe med slutdato 

[Dato]. På baggrund af undersøgelserne i modningsfasen er vi ikke blevet bekendt med vægtige grunde til, at delprojektet 

ikke bør gå videre til efterfølgende fase.  

Konklusion med vægtige forbehold, der skal afklares inden projektet kan fortsætte. Delprojektleder [Navn på 

projektleder] har sammen med Delprojektgruppen gennemført modning af delprojekt [Navn på delprojekt] for Kapacitets-

projektets Projekt- og Styregruppe med slutdato [Dato]. På baggrund af undersøgelserne i modningsfasen er vi blevet 

bekendt med følgende vægtige forhold, der bør afklares, inden det kan anbefales at træffe beslutning om, at fortsætte 

med delprojektet: 

[Liste på forhold, der bør afklares] 

3.2.1 Godkendelse i intern organisation 

Ovennævnte konklusion er godkendt på højt niveau hos delprojektets parter, nemlig af: 

Dato Kommune Dato  Forsyning  

  

Kommune 1 

 

 

  

Forsyning 1 (evt. område) 

 

  

Evt. Kommune 2 

  

Evt. Forsyning 2 (evt. område) 
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Evt. Kommune 3 

 

 

  

Evt. Forsyning 3 (evt. område) 

 

  

Evt. Kommune 4 

 

 

  

Evt. Forsyning 4 (evt. område) 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

5/13 

3.3 Formål og Multifunktionalitet 

I dette afsnit sammenfattes de vigtigste konklusioner fra modningen:  

Delprojektets vision 

 [Udfyld beskrivelse] 

 

Delprojektets målsætninger (jf. Kapacitetsplanen) 

[Udfyld beskrivelse] 

Beskrivelse af områdets anvendelse i dag (nuværende funktioner) og allerede planlagt udvikling 

[Udfyld beskrivelse] 

Brainstorm med udvalgte interessenter omkring muligheder for udvikling af områdets funktionalitet 

[Udfyld beskrivelse] 

Overvejelser omkring rekreative, miljømæssige, kulturhistoriske og landskabsmæssige formål for området 

[Udfyld beskrivelse] 

Overvejelser omkring multifunktionalitet i forhold til de lokale anlæg til afledning og forsinkelse af hverdagsregn 

[Udfyld beskrivelse] 

Overvejelser omkring multifunktionalitet i forhold til de lokale anlæg til afledning og forsinkelse af skybrudsregn 

[Udfyld beskrivelse] 

Overvejelser omkring mulig synergi mellem anden planlagt funktionalitet og Kapacitetsplanen formål 

[Udfyld beskrivelse] 
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Indledende oplæg omkring sikkerhed og sundhed (se slideshow) 

[Udfyld beskrivelse] 

Øvrige 

[Udfyld beskrivelse] 

Bilag, der skal afleveres i forbindelse med afrapportering: 

 Bilag 2: Kortbilag med områdets funktioner - i dag og i fremtiden 
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3.4 Teknik og Økonomi 

I dette afsnit sammenfattes de vigtigste konklusioner fra modningen: 

Overvejelser vedr. ejerskab og finansiering 

[Udfyld beskrivelse]  

Overvejelser vedr. den efterfølgende drift af anlæg   

[Her skrives, hvilke overvejelser delprojektgruppen har gjort i forbindelse med den efterfølgende drift af anlæggene. Hvem har 

ansvaret for driften i, ved og omkring åen eller oversvømmelsesarealerne samt på og ved evt. diger. Findes der en driftsaftal e for 

området i dag? Hvis der er flere forskellige jordejere, så bedes dette ligeledes indgå i overvejelserne om den efterfølgende drift] 

Overvejelser og indledende krav, der berører anlæggets funktionalitet og design (Hydrauliske principper, effekt, 

volumen, placering). Jf. Projektkataloget 

[Udfyld beskrivelse] 

Indsamling af information om jord- og terrænforhold (Forureningsforhold, Grundvandsforhold, Eksisterende lednin-

ger, Jordbalance) 

[Udfyld beskrivelse] 

Indledende risikovurdering af hvordan de ovennævnte forhold kan påvirke projektet 

Hvad kan gå galt? Ubetydelig Betydelig Væsentlig 

    

    

    

    

    

    

Indsamling og gennemgang af øvrige forundersøgelser foretaget i området, samt indledende vurdering af behov for 

supplerende forundersøgelser, der skal foretages i planlægningen. 

[Udfyld beskrivelse] 

Planer om at inkludere multifunktioner som Kapacitetsprojektet ikke kan finansiere. Forventet omtrentlig omkost-

ningsfordeling. 

[Udfyld beskrivelse] 
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Øvrige 

[Udfyld beskrivelse] 

Bilag, der skal afleveres i forbindelse med afrapportering: 

 Bilag 3: Kortbilag med information om jord- / terrænforhold 

 Bilag 4: Andre forundersøgelser, der er blevet gennemgået i modningsfasen 
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3.5 Interessenter og borgerinddragelse 

I dette afsnit sammenfattes de vigtigste konklusioner fra modningen: 

Liste over vigtigste interessenter (indledende interessentanalyse) 

Interessent  Lille  
indflydelse 

Medium  
indflydelse 

Stor  
indflydelse 

    

    

    

    

    

    

Indledende tanker omkring hvordan interessenter skal håndteres i delprojektets videre forløb 

[Udfyld beskrivelse] 

Kort beskrivelse af muligheder for borgerinddragelse i projektet, inklusive hvad formålet med inddragelse forventes 

at være 

[Udfyld beskrivelse] 

Øvrige 

[Udfyld beskrivelse] 
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3.6 Myndighedsforhold og samarbejde 

I dette afsnit sammenfattes de vigtigste konklusioner fra modningen: 

Forslag til kommunikationsplan med beskrivelse af hvordan kommunikation mellem Delprojektgruppen og Delpro-

jektejer forventes foretaget 

[Udfyld beskrivelse] 

Gennemgang af plangrundlag som kan påvirke delprojektets udformning. (Kommune- og lokalplaner, spildevands-

planer, klimatilpasningsplaner) 

Dokument Kommune Kontaktperson 

   

   

   

   

   

   

   

Plan for myndighedsarbejde, blandt andet hvilke tilladelser er der behov for og hvem er den ansvarlige myndighed 

Tilladelse Kommune / Organisation 

  

  

  

  

  

  

Øvrige 

[Udfyld beskrivelse] 

 
 
 



 

 

 

 

Tidsplan. Delprojektgruppen har foretaget en indledende vurdering tidsplanen for delprojektet (jf. projektfaserne i håndbogen). 

 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Kommentar 

Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4  

MODNINGSFASE 

Modning af delprojekt foretaget                        

PLANLÆGNINGSFASE 

G1 – Appendiks 1-  Igangsættelse                         

Afdækning af alternativer                        

Planlægning af besluttet alternativ                        

G2: Appendix 2, Afslutning 

Status: Tid/Kvalitet/Økonomi 
                       

PROJEKTERINGSFASE 

Projektering (Myndighed)                        

G3: Godkendelse af forprojekt Tid/Kvali-

tet/Økonomi 

                       

Hovedprojektering                        

G4: Statusrapport Tid/Kvalitet/Økonomi, 
endelig beslutning om udførelse 

                       

ANLÆGSPROJEKT / DRIFTSPLAN 

G5: Færdigmelding og godkendelse af an-
lægsaftale 

                       



 

 

 

 

3.7 Øvrige bilag 

Efter behov kan der inkluderes yderligere bilag til modningsfasens dokumentation. Øvrige bilag, skal 

listes op nedenunder: 

 Bilag 5: ”Navn på bilag” 

 Bilag 6: ”Navn på bilag” 

 Bilag 7: ”Navn på bilag” 
 
  



 

 

 


