
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 
planloven til at anlægge en sø

Du har søgt om dispensation efter naturbeskyttelsesloven1 § 65, stk. 2, jf. § 
3, stk. 1, til udvidelse af en sø med et udgravningsareal på ca. 550 m² på 
matr.nr. 5d Gellerup, Varde Jorder. Samtidig ønsker du at oprense en del af 
søen. Udvidelsen forudsætter ligeledes en landzonetilladelse jf. planloven2 § 
35, stk. 1. 

På vedlagte kortbilag er der vist, hvilke tiltag vi har udarbejdet ved fælles 
møde den 31. august 2021, som der kan dispenseres til, og som du 
bekræftede du søger om. Du har derudover frafaldet din ansøgning om 
etablering af en sø i mosen nord for søen. 

1 Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 27.10.2021
2 Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01.07.2020
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Figur 1 Kortudsnit placering af søen sydøst for Varde By.
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Ansøgningen består af følgende elementer vist på kortbilaget:
 Udfladning af brinkerne mod øst ved at trække op og fjerne 

materialet, se principsnittegning
 Udlægning og planering af opgravet materiale øst for søen på 

agerjord 
 Fjernelse af en større ø i søen
 Fjernelse af bevoksning af pil, birk og brombær med rødder, 

kantanlægget bibeholdes ved den vestlige søbrink
 Fjernelse af tidligere deponeret materiale (jord) på den vestlige 

søbrink
 Dunhammer forekomst opgraves helt
 Pleje fremover ved slåning af dunhammer under vandoverfladen

Varde Kommunes afgørelse
Varde Kommune giver hermed dispensation efter naturbeskyttelsesloven og 
tilladelse efter planloven til at oprense og udvide en sø med et 
udgravningsareal på op til 550 m² som ansøgt. Placeringen fremgår af 
kortudsnit. 

Dispensationen og tilladelsen er givet på følgende vilkår:
1) Oprensningen skal foregå i perioden 1. sept. - 1. april.

2) Der må kun oprenses dunhammer i form af plantemateriale. Søens 
bund og bredder må ikke ændres. Undtaget er brinken markeret med 
lilla på nedenstående kortudsnit.

Figur 2 Sø med vandflade i midten, stejle brinker til venstre 
flades ud. Øen til højre ønskes fjernet.
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3) Søbrinken skal udgraves således, at gravedybden tilpasses den 
eksisterende dybde i søen. Søens bund må ikke ændres.

4) Brinkanlægget skal tilpasses landskabsformerne og så vidt muligt 
anlægges med et varieret forløb. 

5) Brinken skal anlægges med jævnt skrånende terræn. Hældningen må 
ikke være stejlere end 1:3. 

6) Der skal udlægges en 5 meter dyrkningsfri bræmme rundt om søen, 
hvor der hverken må gødskes eller sprøjtes. De 5 meter måles fra 
udgravningsarealets kant. 

7) Det opgravede materiale skal udplaneres på agerjord uden for den 
dyrkningsfri bræmme og således, at der ikke fremkommer volde eller 
lignende. Det opgravede materiale må ikke placeres i områder, der i 
henhold til naturbeskyttelsesloven er beskyttede, dvs. f.eks. eng, 
mose, hede og overdrev.

8) En eventuel midlertidig deponering ved søen med henblik på 
afdrypning af materialet må kun uden for den beskyttede mose.

9) Fremtidig drift af søen må ske ved slåning af tagrør under vand op til 
4 gange om året. Slået materialet skal fjernes fra søen og beskyttet 
område.

10) Der må ikke udsættes fisk, krebs eller ænder. Der må heller ikke op-
stilles andehuse, fasangårde eller nogen form for hegn bortset fra 
kreaturhegn.

11) Der må ikke etableres badebroer eller lignende.

12) Der må ikke udlægges foder i eller ved søen eller i moseområdet. 
Søen må heller ikke kalkes eller lignende.

13) Der må ikke beplantes med buske eller træer i området.

Disse vilkår er stillet for at sikre, at søen kan tage sig godt ud i landskabet og 
blive et godt levested for planter og dyr, samt for at sikre naturværdierne i 
området. Gode råd om anlæg af søer findes i linket under bilag.

Når søen er udvidet, bedes du meddele det til kommunen.
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Begrundelse 
Varde Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger 
og vurdering: 

Søen udvides på beskyttet mose og agerjord med henblik på at øge søens og 
mosens naturværdi og at få den bedre passet ind i de landskabelige 
omgivelser.

TILSTAND

Landskab
Jf. kommuneplan 2017 ligger søen i landskabstypen dallandskab indenfor 
landskabskarakterområde Varde Ådal Øst. Der gælder følgende 
kommuneplanretningslinjer: 

DALLANDSKABER 
19.4 Større sammenhængende dallandskaber skal beskyttes, bevares og 
styrkes som sammenhængende
halvkulturlandskaber og friholdes for ny bebyggelse og anlæg. Der kan dog 
tillades mindre
anlæg med rekreative formål.
19.5 Til- og ombygninger ved eksisterende ejendomme skal tilpasses 
landskabets karakter, særligt
med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg.

Landskabet i Varde Ådal Øst er særligt karakteriseret ved et åbent, ubebygget 
og enkelt sammensat dallandskab, i mellemstor skala, der afgrænses mod 
nord og syd af terrænet og tæt beplantning. Bebyggelsen er typisk placeret 
på overkanten af dallandskaberne. Særligt i den vestlige del, findes mange 
intensivt dyrkede marker på de brede dalsider, som typisk er opdyrket tæt til 
åbrinken. Centralt i området findes større kulturmiljøer og naturområder, der 
breder sig ud over hedelandskabet, men som vurderes at have tæt 
sammenhæng med dallandskabet.

Det konkrete område er en sidegren af det centrale Varde Ådal som ikke står i 
visuel kontakt med det der beskrevet som karakteristisk for Varde Ådal. Søen 
ligger i bunden af en mindre sidegren af Varde Ådal øst for Varde By indenfor 
et naturområde med meget stejle søbrinker. Denne udformning lader søen 
fremstå som et hul i landskabet uden overgang til det omkringliggende 
terræn.
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Figur 3 Kortudsnit over placering af tiltag beskrevet under ansøgning og 
vilkår

Natur
Ved besigtigelsen den 31. august 2021 er der registreret følgende arter i 
mosen og søen; sumpkællingetand, gråris, tormentil, nyserøllike, kærtidsel, 
smalbladet mangeløv, svømmende vandaks, gråpil, vandstjerne, blåtop, 
glanskapslet siv, levermos, viol sp., dunhammer, mannasødgræs, næbstar

Søen er anlagt i 2005 og sidenhen tilgroet. Der er ikke sket en oprensning, 
der kan ses ved luftfotogennemgang fra 2005 til 2021. På de lave 
målebordsblade fra 1900-tallet ses eng- og mosesignatur på arealet og en 
gennemgående grøft der også kan ses på næsten alle efterfølgende luftfotos 
indtil i dag. 
 
Søen er under tilgroning idet der er etableret en dunhammervegetation, der 
bliver fremskyndet ved en konstant næringstilførsel fra afvanding af det 
beskyttede moseområde nordvest for søen. Der er en del bevoksning langs 
med søens vandkant der tilsammen med stejle brinker gør søen mørkt og 
koldt. Søen har en mellem naturtilstand. 

Mosen er et overgangsfattigkær, hvor der er registreret følgende arter; 
angelik, vortebirk, dunbirk, toradet star, almindelig star, kærtidsel, 
mosebunke, mangeløv, dueurt-slægten, ager-padderok, almindelig hanekro, 
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lyng-snerre, fløjlsgræs, lysesiv, gul fladbælg, sump-kællingetand, blåtop, 
mosepors, kær-svovlrod, tormentil, lav ranunkel, almindelig syre, kruset 
skræppe, gråpil, almindelig hyld, kær-fladstjerne, stor nælde, hyldebladet 
baldrian, musevikke og eng-viol 
(https://naturereport.miljoeportal.dk//150564). Mosen er generelt under 
tilgroning, og randpåvirket af de omkringliggende dyrkningsarealer. Der er 
ingen drift i mosen. 

VURDERING
Landskab
Den ansøgte udvidelse, fjernelse af øen og fjernelse af jordoplag vurderes 
ikke at være i konflikt med ovennævnte landskabskarakter og dallandskab. 
Udvidelsen med de stillede vilkår sikrer en bedre landskabelig tilpasning af 
søens bredder. Den vejledende principsnit viser hvordan tilpasningen 
principielt skal foregå. Det fjernede jordmateriale skal fordeles og planeres ud 
på anviste agerjord, som vist på kortudsnit.

Figur 4 Vejledende principsnit gennem sø og mose vest-øst med koter, 
kun terræn uden bevoksning

Søen vil efter oprensningen og udvidelsen fremstå mere naturligt i 
landskabet. Den kunstige ø graves bort, og bredderne vil have en mere 
naturlig profil. Arealet som bliver inddraget, er i dag mose, som ligger hen 
uden drift, og som fremstår tilgroet. Varde Kommune vurderer, at der ikke er 
en væsentlig ændring af arealanvendelsen, som kan begrunde et afslag. 
 

https://naturereport.miljoeportal.dk//150564
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Konklusion vedrørende en landzonetilladelse
På det foreliggende grundlag vurderer Varde Kommune, at der kan meddeles 
tilladelse efter § 35, stk. 1 i planloven til en ændret arealanvendelse, ved at 
søen bliver udvidet. 

Der er ikke foretaget naboorientering jævnfør planlovens § 35 stk. 4 og 5, 
idet det ansøgte skønnes at have underordnet betydning for naboerne. 

Natur
Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden 
af blandt andet søer og moser, og det fremgår af bemærkningerne til loven, 
at reglerne er udtryk for en samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede 
naturtyper opretholdes. 

Varde kommune vurderer, at en oprensning og afretningen af søbredden vil 
medføre en bedre naturtilstand i søen, samt at der skabes en bedre overgang 
imellem bredzonen og de dybere partier af søen. Herved vil der være et større 
delområde med et limnisk miljø, hvorved der skabes plads til en større 
artsdiversitet af rodfæstede sump- og vandplanter. 

En rydning og bortgravning af øen vil desuden medføre, at der vil kunne 
komme mere lys ned til søen. Herved sikres der en hurtigere opvarmning, 
som anses for at være nødvendig, hvis søen skal være en ynglebiotop for 
amfibier.  

For at sikre søens fremtidige naturtilstand, stiller Varde Kommune vilkår om, 
at der skal udlægges en dyrkningsfri bræmme på 5 m, hvorved udvaskning af 
næringsstofferne reduceres. Tilsvarende skal alt det opgravede materiale 
deponeres uden for den dyrkningsfrie bræmme, således at der ikke frigives 
næring tilbage til søen.

Der er stillet vilkår om, at søen ikke må graves dybere, for at sikre at der ikke 
er en dræning af de omkringliggende mosearealer. 

Det vurderes derudover at være hensigtsmæssigt, at 
dunhammervegetationen begrænses fremover ved en jævnlig slåning under 
vand således at søen holdes åben for lysindfald. En slåning vurderes ikke at 
påvirke søens naturtilstand negativt. 

Søens relativ lave naturværdi og unaturlige udformning medfører, at en 
tilretning af bredderne kombineret med oprensning, vil medføre, at søen får 
en bedre naturtilstand, samt at søen ikke vil fremstå som et fremmedelement 
i mosen. 
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Konklusion vedrørende dispensation 
På baggrund af ovenstående, vurderer Varde Kommune, at der foreligger 
særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der kan meddeles den 
fornødne dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, 
til oprensning af en sø på matr. nr. 5d Gellerup, Varde Jorder.

Habitatbekendtgørelsen 
Inden der kan træffes afgørelse i sagen, skal der iht. 
Habitatbekendtgørelsens3 § 6 jf. § 7 og § 10 foretages en vurdering af, om 
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og om projektet kan forringe 
levevilkårene for bilag IV-arter. 

Det nærmeste Natura 2000-område er habitatområde H77 Nørholm Hede, 
Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, som ligger 1600 m nordvest for søen. 
Varde Kommune vurderer, at oprensningen og udvidelsen af søen på grund af 
afstanden ikke påvirker arter eller naturtyper, som er på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Påvirkningen er således 
lokalt. 

Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- 
og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Inden for en radius af 
1,5 km er der ikke registreret bilag IV-arter i Miljøportalens Naturdatabase 
eller databasen Arter.dk. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i 
området haves dog ikke. 

Afgørelsens gyldighed
Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen og tilladelsen udnyttes, når 
klagefristen er udløbet. Se dog afsnittet ”Andre tilladelser”.

Hvis der bliver klaget over dispensationen/tilladelsen, skal sagen afgøres 
endeligt af Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet. 
Dispensationen/tilladelsen må i så fald ikke udnyttes, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet bestemmer andet.

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

3 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelsen af visse arter, BEK nr. 2091 af 
12.11.2021
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Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2, bortfalder, hvis den 
ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag. 

Tilladelsen efter planloven § 35, stk. 1, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 
inden 5 år fra i dag. 

Klagebestemmelser og klagefrist
Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad du skal gøre, hvis du 
ønsker at klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på 
kommunens hjemmeside. Afgørelsen er offentliggjort den 31. januar 2022 og 
udløber dermed den 28. februar 2022 kl. 23.59.

Baggrund for dispensationen og tilladelsen
Dispensationen/tilladelsen er givet på baggrund af din ansøgning af den 17. 
juli 2020, samt på baggrund af aftaler ved fælles besigtigelse den 31. august 
2021.

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jævnfør § 3, i lov om naturbe-
skyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om 
naturbeskyttelse).

Tilladelsen er givet efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse 
nr. 1157 af 1. juli 2020).

Andre tilladelser
Ved besigtigelsen har du efterspurgt, hvilken lovlig drift der er i den nordlige 
del af mosen. Mosen er ikke blevet plejet i en lang årrække, hvorfor enhver 
tilstandsændring, herunder rydning, dræning, grøftning, græsningspleje eller 
lignende forudsætter en dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 
2, jf. §, stk. 2. 

På baggrund af en luftfotogennemgang af årene 1954-2021 vurderer Varde 
Kommune, at en oprensning af grøften ikke har været en del af en 
regelmæssig drift, og kan derfor ikke genoptages, før der er meddelt 
dispensation til det. På det foreliggende grundlag vurderes der, at der 
umiddelbart ikke kan meddeles dispensation til en ændret afvanding i mosen. 
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Efter jordressourcebekendtgørelsen4 § 5 er der rydningspligt af al træopvækst 
ældre end 5 år, og som er kommet efter 2004, på landbrugsjorder omfattet af 
anvendelseskravet i § 3, medmindre arealet er meget våde, stejle, eller på 
anden måde vanskelig at rydde med maskiner. Ny opvækst af træer kan 
dermed fjernes uden dispensation. Ældre bevoksninger kan dog kræve en 
dispensation, medmindre det er en del af den forstlige udnyttelse.  

Denne dispensation og tilladelse fritager ikke dig fra at skulle indhente 
tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning.

Hvis det i forbindelse med anlægsarbejdet bliver nødvendigt at udlede 
grundvand til vandløb, skal der forinden indhentes tilladelse hertil efter 
miljøbeskyttelsesloven. En eventuel ansøgning herom skal sendes til Varde 
Kommune.

Du skal være opmærksom på, at du ikke uden kommunens godkendelse må 
lave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som kan medføre 
opstuvning af vand uden for din ejendom.

Som lodsejer er man inden gravning m.m. forpligtiget til at få kortlagt 
forekomsten af eventuelle jordledninger på arealet (el, gas, telefon, m.m.). 
Kortlægningen kan ske ved henvendelse til de relevante selskaber. Hvis man 
foretager jordarbejder uden denne kortlægning – og der sker skade på en 
jordledning – kan man blive mødt med et erstatningskrav fra selskabet, der 
ejer jordledningen.

Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde, forud for 
igangsætning af arbejdet, anmode det lokale kulturhistoriske museum om en 
udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af 
fortidsminder. Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under 
arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til 
det lokale kulturhistoriske museum.

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.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at ringe til 
mig.

4 Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, BEK nr. 1236 
af 24.11.2017
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Der er sendt kopi af dette brev til:
Lodsejers konsulent Ravnhøj Consult, Jesper Tofft, jt@ravnhoj.dk
Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen 
(dnvarde-sager@dn.dk).
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk).   
Erhvervsstyrelsen (erst@erst.dk).                                                  
Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl (blh@nst.dk).                                              
Dansk Ornitologisk Forening, Varde (varde@dof.dk).                                                                                 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 
(natur@dof.dk).                                                                                  
Dansk Botanisk Forening (dbf.oestjylland@gmail.com).
ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde (post@arkvest.dk).  
Landboretligt Udvalg, att. Holger Bjørnskov, Jysk Landbrugsrådgivning, John 
Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø (hob@jlbr.dk).  
Landboretligt Udvalg, att. Laila Kubel Madsen, Nordre Boulevard 95, 6800 
Varde (lkm@lrs.dk). 
Sagro, att.: Stine Bundgaard Pedersen (sbp@sagro.dk). 
Friluftsrådet (sydvestjylland@friluftsraadet.dk).

Bilag: 
Klagebestemmelser
Databeskyttelse
Kortbilag
Pjecen "Gode råd om anlæg og pleje af søer" i linket
http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/natur_og_miljoe/nat
ur/folder_-_gode_raad_om_anlaeg_og_pleje_af_soeer.pdf.

Med venlig hilsen

Olivier Vryens
Biolog

E oliv@varde.dk
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Klagebestemmelser og klagefrist
Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Tilladelsen efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af 

- miljøministeren 
- enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om 

nationalparker,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 

miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, når 
foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 
foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes 
hjemmeside. Afgørelsen er offentliggjort den 31. januar 2022, og klagefristen udløber dermed  
den 28. februar 2022 kl. 23.59.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr 
rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus – 
www.naevneneshus.dk. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
og/eller Planklagenævnet på e-mail mfkn@naevneneshus.dk og/eller plan@naevneneshus.dk eller til 
Varde Kommune, Naturcenteret, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til 
vardekommune@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodnin-
gen herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har således opsættende virkning, 
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er 
bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller 
Planklagenævnet.

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:mfkn@naevneneshus.dk
mailto:vardekommune@varde.dk


Databeskyttelse

Varde Kommune indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med behandlingen af din hen-
vendelse 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 be-
handles. 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 begræn-
ses. 

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

mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:vkdpo@varde.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
http://www.vardekommune.dk/databeskyttelse



