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Orientering om kommunalt fællesprojekt vedr. Oksby Dige, Blåvand 

Varde Kommune har igangsat en proces i henhold til kystbeskyttelsesloven 
(lovbekendtgørelse nr. 57 af 21. jan. 2019 om kystbeskyttelse mv.) for at 
modernisere og ajourføre vedtægten og udgiftsfordelingen for Oksby 
Digelag. 

Udvalget for Plan og Teknik besluttede på deres møde 25. marts 2020 at gå 
videre med processen og sende underretning til de berørte borger 
kystbeskyttelseslovens § 2a stk. 3. Du kan finde beslutningen med 
tilhørende sagsfremstilling og bilag på Varde Kommunes hjemmeside under 
https://dagsordener.vardekommune.dk/ 

Du modtager dette orienteringsbrev, da du er ejer eller medejer af en 
ejendom som Varde Kommune har vurderet til at være berørt af og/eller 
opnå beskyttelse eller anden fordel ved projektet.

Kort om projektet og processen
Den nuværende vedtægt for Oksby Digelag er godkendt i 1928 og uændret 
siden. Flere forhold har medført, at der er behov for ændringer af 
udgiftsfordelingen og vedtægten, så udgiftsfordelingen afspejler de 
nuværende forhold, og vedtægten moderniseres efter gældende lovgivning. 
Der er således ikke tale om et fysisk projekt, der vil ændre på digets 
placering eller omfang.

Arbejdet med at udarbejde en ny udgiftsfordeling og ny vedtægt sker i 
samarbejde med bestyrelsen for Oksby Digelag, og tilstræbes at tage højde 
for de tidligere indkomne høringssvar fra bl.a. lodsejere og Kystdirektoratet 
i videst muligt omfang.

Det videre forløb
Du kan holde dig orienteret om processen på Varde Kommunes 
hjemmeside på adressen https://www.vardekommune.dk/natur .

Her vil en opdateret proces- og tidsplan kunne findes sammen med de 
relevante dokumenter. Herudover vil kortmateriale og eventuelle ændringer 
til processen ligeledes fremgå af denne side.

Bemærkninger til orienteringen
Dette er alene et orienteringsbrev og der er endnu ikke truffet en afgørelse, 
hvorfor det ikke er muligt at klage på nuværende tidspunkt. Hvis Varde 
Kommune vælger at vedtage det kommende projekt, vil det til den tid blive 
offentliggjort og fremsendt til berørte borgere med oplysninger om 
klagemulighed mm. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål på 

Orienteringsbrev til offentliggørelse
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nuværende tidspunkt er du velkommen til at henvende dig til Varde 
Kommune – Mette E. Lauridsen på mail mele@varde.dk eller telefon 7994 
7727.

Med venlig hilsen

Mette E. Lauridsen

Jurist

E mele@varde.dk
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