
From:                                 Ilse Gräber Toxvig
Sent:                                  Mon, 10 Feb 2020 10:35:46 +0100
To:                                      Mette Elisabeth Lauridsen
Subject:                             KDI, 20/00213: Kystdirektoratets udtalelse til anmodning om § 2 udtalelse, Oksby Diget 
(jeres j. nr. 5411/20, sagsnr. 08/15930)

Til Varde Kommune, att. Mette E. Lauridsen
 
Kystdirektoratet har modtaget anmodning om en § 2 udtalelse fra Varde Kommune. Der anmodes om en 
udtalelse til forslag for ny udgiftsfordeling for Oksby Digelag samt vedtægtsændring. 
 
Lovgrundlag
Det fremgår af § 11, stk. 2 i bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v., at kommunalbestyrelsen kan ændre 
en udgiftsfordeling, herunder en udgiftsfordeling, der er fastlagt inden lovens ikrafttræden. Reglerne om 
kommunale fællesprojekter, der er igangsat efter § 1 a, finder tilsvarende anvendelse.
 
Efter kystbeskyttelseslovens § 2, stk. 1 indhenter kommunalbestyrelsen en udtalelse fra miljø- og 
fødevareministeren, som er delegeret til Kystdirektoratet, om de foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger 
samt eventuelt en udtalelse fra de ejere af fast ejendom, der kan opnå beskyttelse eller en anden fordel ved et 
kystbeskyttelsesanlæg.
 
 
Ændret udgiftsfordeling
Idet der ikke skal etableres en ny kystbeskyttelsesforanstaltning, skal Kystdirektoratet i den konkrete udtalelse 
alene forholde sig til, om de ejere af fast ejendom, der bliver inddraget i den nye udgiftsfordeling opnår en 
beskyttelse eller anden fordel af Oksby diget. Det oplyses i anmodningen, at ejendomme beliggende under 
kote 4 pålægges en bidragspligt. Det fremgår endvidere, at disse ejendomme vurderes at opnår en beskyttelse 
ved diget, idet digekronen er mellem 5,65 m DVR90 på den midterste del og kote 5,10 m DVR90 ved digets 
endepunkter. 
 
Kommentarer til: 
 
Bidragspligt
Sammenholdes partsfordelingskortet med terrænkoter, så ligger de foreslåede ejendomme inden for 4 m 
kurven. Dermed vurderer Kystdirektoratet, at disse ejendomme opnår beskyttelse med de tilsendte 
oplysninger, som fremgår om diget.
 
BILAG 1 – Beskrivelse af digeanlægget
Beskrivelsen er gjort tidssvarende i forhold til beskrivelsen i den gamle vedtægt.
 
Den eneste kommentar er, at digekanalen nævnt midt på side 2 fortsat må have en bundbredde på 0,60 m og 
ikke 0,49 m.
 
Nye vedtægter
Ingen kommentarer.



 
 
Med venlig hilsen
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