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Høring – Ansøgning om ny udgiftsfordeling og vedtægtsændring for 

Oksby Digelag

Varde Kommune udsendte i maj 2020 orienteringsbrev om igangsættelse af 
processen efter kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. 
maj 2020 om kystbeskyttelse mv.) om modernisering og ajourføring af 
vedtægten og udgiftsfordelingen for Oksby Digelag. Processen har været 
længe undervejs grundet corona-pandemien, men nu bliver processen 
fortsat, og ny tidsplan er fastlagt.

Kommunen har modtaget endelig ansøgning om ændring af udgiftsfordeling 
og vedtægtsændringer for Oksby Digelag fra digelagets bestyrelse. 
Ansøgningen beskriver fortsat et projekt, hvor udgiftsfordelingen tilpasses 
udviklingen i Blåvand, hvor mange sommerhuse i dag har større fordel af 
diget end tidligere, og hvor vedtægten moderniseres. Der er således fortsat 
ikke tale om et fysisk projekt, der vil ændre på digets placering eller 
omfang.

Varde Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, 
stk. 1, jf. § 11, stk. 2 og § 7. 

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen samtidig vurdere, om der skal 
udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt 
etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet – bekendtgørelse nr. 
654 af 19. maj 2020 (kysthabitatbekendtgørelsen).

Høring

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til 
det ansøgte. 

Høring sker i medfør af kystbeskyttelseslovens § 5, stk. 2, og af alle, som 
kan blive pålagt bidragspligt, eller er naboer eller klageberettigede.

Ansøgningsmaterialet kan findes på vores hjemmeside, 
www.vardekommune.dk under ”Natur” Natur | Varde Kommune

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 4. oktober 
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indsendte bemærkninger i deres fulde omfang på vores hjemmeside, 
medmindre vi hører andet.

Hvis vi ikke har modtaget bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, 
at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den 
videre sagsbehandling.

Det videre forløb

I vil blive orienteret, når der er truffet afgørelse i sagen. 

Den endelige afgørelse vil kunne påklages, hvis man ejer en ejendom, som 
afgørelsen vedrører, eller hvis man har en væsentlig individuel interesse i 
sagens udfald.

Databeskyttelse

Varde Kommune skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om 
dig, ligesom vi skal give dig en række oplysninger. Se venligst vedlagte.

Med venlig hilsen

Mette E. Lauridsen

Jurist

E mele@varde.dk

Bilag:

- Databeskyttelse
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Databeskyttelse

Varde Kommune indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse 
med behandlingen af din henvendelse eller sag. Varde Kommune har 
ansvaret for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. Du kan 
kontakte os på mail vardekommune@varde.dk, telefonnummer 79946800, 
eller adressen Bytoften 2, 6800 Varde. 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Varde Kommune behandler 
om dig, og hvordan de behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte 
oplysninger og at få slettet oplysninger, hvis de ikke længere skal bruges. 
Endelig har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger 
begrænses. 

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på mail vkdpo@varde.dk 
angående spørgsmål om behandling af oplysninger og om rettigheder i 
henhold til databeskyttelsesforordningen. 

Du kan klage til Datatilsynet over Varde Kommunes behandling af dine 
personoplysninger på mail dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 
28, 5., 1300 København K.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på 

www.vardekommune.dk
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