
§ 5 stk. 4 redegørelse

I henhold til § 5 stk. 4 i lov om kystbeskyttelse (lovbek. 2020-05-29 nr. 705 - alle paragrafhenvisninger 
herefter er til denne bekendtgørelse) skal en ansøgning efter § 4 indeholde en redegørelse for hvilke 
kystbeskyttelsesforanstaltninger der skal gennemføres og en indeholde en redegørelse for, hvordan de 
påtænkte foranstaltninger skal udføres samt hvorledes udgifterne afholdes og fordeles. Bekendtgørelsens § 
5 stk. 4 nævner følgende specifikke udgifter:

1. Sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og tilsyn
2. Drift, vedligeholdelse og andre løbende foranstaltninger
3. Ekspropriation jf. § 6
4. Finansiering jf. § 9

Af ansøgningsskemaet fremgår det, at der er tale om en vedtægtsændring, som ikke ændrer på 
digeanlæggets beliggenhed eller omfang, men justerer vedtægterne, så de blive tidssvarende. Det handler i 
særlig grad om at få justeret bidragsmodellen og antallet af bidragspligtige. Der skal således ikke udføres 
nogen fysiske foranstaltninger som følge af projektet.

1. Omkostninger til sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og 
tilsyn

Interne omkostninger til kommunens administrative udgifter til eksempelvis afholdelse af møder, 
udsendelse af breve mm. dækkes af kommunen. Evt. omkostninger til eksterne konsulenter med at 
fastlægge den nye partsfordeling mm. vil indgå i de samlede omkostninger der skal fordeles til de 
bidragspligtige grundejere.

Som et led i projektets gennemførsel vil medlemspligten til digelaget blive tinglyst på samtlige berørte 
ejendomme. Varde Kommune forestår selve tinglysningen og omkostninger forbundet hermed afholdes af 
Oksby Digelag.

2. Omkostninger til drift, vedligeholdelse og andre løbende foranstaltninger
Omkostninger til den fortsatte drift og vedligeholdelse af det eksisterende dige afholdes som hidtil af Oksby 
Digelag.

3. Omkostninger til ekspropriation jf. § 6
Der er ikke behov for at ekspropriere til dette projekt, da der ikke er tale om et anlægsprojekt som kræver 
erhvervelse af fast ejendom eller rettigheder.

Hvis projektet påklages af en berørt lodsejer jf. §18 stk. 3 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet tage stilling 
til om afgørelsen har karakter af et ekspropriativt indgreb i forhold til en berørt ejendom og derfor vil 
kræve en afgørelse om ekspropriation jf. loven § 6 med evt. erstatning til følge. 

4. Omkostninger til finansiering jf. § 9
Der bliver ikke behov for finansiering til dette projekt, da der ikke er tale om et anlægsprojekt.


