
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven - Opfølgning på forhold om 
nyt digestykke på matr.nr. 145b, Varde Markjorder – del af Varde 
Dige

Kystdirektoratet har den 31. august 2022 gennemført digebesigtigelse af 
Varde Dige* og har efterfølgende udsendt referat. Om matr.nr. 145b, 
Varde Markjorder – Storegade 2 står følgende i referatet:

Storegade 2 
Digekronen har ikke 1 m bredde helt mod øst på matriklen. Her ses 
der også begyndelsen til et forskråningsskred. Den beskadigede del 
af diget lige vestfor er retableret med ny spuns.

*Brevet af 24. august 2022, der blev sendt til Kystdirektoratet inden besigtigelsen, 
er beklageligvis ikke – som det fremgår af brevet - sendt direkte til Varde Bolig 
Administration samme dag, men blev eftersendt efterfølgende til orientering.

På digebesigtigelsen blev følgende 3 billeder taget på ejendommen:
De næste tre billeder er fra Varde Bolig Administrations ejendom 
(”Opelgrunden”). Første billede er digestykket der kobler på det 
eksisterende dige. Andet billede er samme sted på tæt hold, hvor der er 
huller i diget enten fra skred eller skadedyr. Det sidste billede viser skilt sat 
op ved hjørnet af flisestien, der fører til Storegade.

INGENIØRGRUPPEN A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde
Att.: Mads Møller Lauritsen – ml@igv.dk

Teknik og Miljø
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På baggrund af ovenstående samt opsamling på tilsynet med ændringen af 
Varde Dige har Varde Kommune noteret sig følgende udestående forhold 
(1. – 4.) i forbindelse med etablering af nyt digestykke til Varde Dige:

1. Færdsel på diget
Flisesti
Varde Kommune har modtaget Ingeniørgruppens redegørelse af 22. 
december 2020 for flytning af fliser med oplæg til flytning af 
digekronen.

Digebesigtigelsen gav ikke anledning til bemærkninger i anledning 
af flisestiens nuværende placering.

Afgørelse
Varde Kommune meddeler lovliggørende tilladelse til ændringen af 
det nye digestykke, således flisestien indgår i diget med dens 
nuværende placering. Den oprindelige tilladelse udstedt af 
Kystdirektoratet den 30. august 2018 ændres således hermed, men 
opretholdes i øvrigt i fuldt omfang.

Afgørelsen har hjemmel i vilkår 1. i tilladelsen af 30. august 2018 
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samt kystbeskyttelseslovens § 3.

Begrundelse
Af vilkår 1 i tilladelsen af 30. august 2018 fremgår, at der ikke uden 
Kystdirektoratets (i dag Varde Kommunes) tilladelse foretages 
udvidelser eller ændringer af det godkendte projekt. Endvidere 
gælder, at en ændring af en tilladelse (afgørelse) meddeles i en ny 
afgørelse med samme hjemmelsgrundlag.

Varde Kommune lægger til grund, at forudsætningerne for den 
oprindelige tilladelse - fx udstedelse af fuldmagt, og at der ikke skal 
udarbejdes konsekvensvurdering - er opretholdt, og derfor gælder 
tilsvarende for denne ændringsafgørelse. Ændringen, der er 
beskeden, anses således for omfattet heraf/indeholdt heri.

Varde Kommune vurderer, at flisestien ikke vil medføre indgreb i 
diget, som medfører, at digets styrke eller sikkerheden svækkes. I 
vurderingen er der lagt vægt på de i redegørelsen anførte forhold, 
de på digebesigtigelsen konstaterede forhold, den generelle 
forhøjelse, som det nye digestykke skal leve op til, samt det 
forhold, at det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt, at den 
udvendige side af diget bliver mere stejl, end den allerede er. Dette 
ville være konsekvensen af at flytte digekronen som foreslået. 

Klagevejledning vedlægges som bilag og afgørelsen 
offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Færdsel på langs af diget.
Der er opsat skilt, som ovenstående billede viser. Hermed er der 
iværksat tiltag til at understøtte, at der ikke er færdsel på langs af 
diget.

Der er på nuværende tidspunkt ikke anledning til at foretage sig 
yderligere, jf. kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 5. Det vil over de 
kommende år vise sig, om dette er tilstrækkeligt.

2. Digets kronebredde
Som det fremgår af digesynsreferatet, er det konstateret, at 
digekronen længst mod øst fortsat ikke er 1 meter bred, og der er 
tilmed tegn på et forskråningsskred. 

Det er muligt at den i mailen af 22. december 2022 omtalte 
støttemur er tilstrækkelig til at sikre matr.nr. 145b, Varde 
Markjorder mod risikoen. Men det nye digestykke er en del af Varde 
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Dige, og derfor skal også den østligste del af digestykket, der 
kobler på det eksisterende dige, leve op til kravene. Varde Dige er 
med til at sikre hele det bagvedliggende område mod risikoen for 
oversvømmelse, og netop dette sted er særligt vigtigt, da området 
ligger lavt og derfor kan være vandets indgang til hele det 
bagvedliggende område, hvis ikke diget er etableret efter 
tilladelsens krav og er i god stand.

Henstilling
Det fastholdes derfor som anført i brevet af 1. december 2020, at 
forholdet ikke er udbedret, ligesom tegnene på forskråningsskred 
kræves udbedret. Forholdet lever derfor ikke op til vilkårene i den 
meddelte tilladelse, hvorfor det henstilles, at forholdet lovliggøres, 
jf. kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 5. Redegørelse for udbedring 
med tidsplan skal derfor fremsendes senest 1. november 2022.

Opmærksomheden henledes på, at udbedring skal ske i 
overensstemmelse de krav, der er stillet til digets opbygning i 
øvrigt, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt blot at tilføre yderligere 
muld. Dette er oplyst tidligere, og det lægges til grund, at dette 
selvfølgelig er blevet iagttaget i forbindelse med den tidligere 
udbedring af digekronen.

3. Digets skråning
Ingeniørgruppens redegørelse af 22. december 2020 henviser til 
bilag til ansøgningen, hvoraf det fremgår, at det tilstræbes, at 
digeprojektet opfylder kystdirektoratets anbefalinger på anlæg 1:2.

Ansøgningens formulering er, at det tilstræbes en hældning 1:2, og 
der vedlægges en ikke målfast tegning/skitse med ordet ”variabel”. 
Af tilladelsens vilkår 5 fremgår, at anlægget skal være i 
overensstemmelse med det ansøgte, mens der i begrundelsen står 
”Digets hældning på for- og bagskråning er 1:2”. Ud fra de på 
besigtigelsen konstaterede forhold, vurderer Varde Kommune, at 
digets skråning er varierende på digestrækningen, men at det – 
grundet formulering af ansøgning og vilkåret i tilladelsen – ikke kan 
afvises, at det er tilstræbt en hældning 1:2, hvilket er det vilkår, 
som kan kræves opfyldt. Det lægges endvidere vægt på, at der er 
afgivet færdigmelding, jf. tilladelsens vilkår 6, hvorfor det er 
bekræftet af ansøger, at anlægget er opført i overensstemmelse 
med det ansøgte.

Varde Kommune har derfor som tilsynsmyndighed ikke grundlag for 
at anse vilkåret for tilsidesat og foretager sig derfor ikke yderligere 
i den anledning, jf. kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 4 og 5.
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Varde Kommune henleder dog opmærksomheden på, at en 
tilladelse efter kystbeskyttelsesloven ikke erstatter privatretlige 
aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af 
projektet. ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i 
forbindelse med digets tilstedeværelse eller etablering, opstået 
civilretligt ansvar, samt at en sådan tilladelse ikke indeholder en 
garanti for den projekterende konstruktions sikkerhed eller 
stabilitet.

4. Digets opbygning – materialevalg
I forbindelse med udbedringen af det udskredne bolværk/spunsvæg 
i vinteren 2021 fik Varde Kommune underretning om, at der skulle 
være anvendt muld til etablering af diget – ikke fedt ler som 
beskrevet i ansøgningen – fra den entreprenør, der forestod 
reparationen.

Ingeniørgruppen har oplyst, at diget er lavet i overensstemmelse 
med det ansøgte. Dette er bekræftet ved mail fra den udførende 
entreprenør, der har medsendt foto fra etableringsfasen samt 
udbudsmaterialet, som arbejdet er udført i overensstemmelse med. 
Endelig er der fremsendt faktura for indkøbt klæg.

Med henblik på en afklaring heraf har jeg bedt en kollega, der er 
vant til at arbejde med jordprøver, om det er muligt at udtage 2-3 
jordprøver med henblik på at fastslå om diget er opbygget af fedt 
ler/klæg. Min kollega er netop vendt tilbage fra ferie, men når jeg 
ved nærmere, vender jeg tilbage herom.

Forholdet er fortsat udestående.

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

Kopi af dette brev med afgørelse er sendt til:
Varde Digelag - Varde-digelag@outlook.dk 
Varde Bolig Administration
Miljøstyrelsen – mst@mst.dk 
Kystdirektoratet – kdi@kyst.dk 
Naturstyrelsen – nst@nst.dk 

mailto:Varde-digelag@outlook.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:nst@nst.dk
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Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at ringe til 
mig.

Med venlig hilsen

Mette E. Lauridsen
Jurist

E mele@varde.dk

Bilag:
- Klagevejledning
- Databeskyttelse
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Klagebestemmelser og klagefrist

Varde Kommunes afgørelser efter kystbeskyttelsesloven kan påklages til 
Miljø-og Fødevareklagenævnet, jf. kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 1.

Afgørelser kan som udgangspunkt alene påklages for så vidt angår retlige 
forhold. Afgørelser efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, i sager der er 
igangsat efter kapitel 1 a, kan påklages i deres helhed til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, jf. kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 3. 

Klageberettiget er: 
- adressaten for afgørelsen, 
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
- enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, 
- 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, 
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer, og 
- Miljø- og fødevareministeren og andre offentlige myndigheder.

Klagefristen udløber 4 uger efter den 3. oktober 2022, hvor afgørelsen er 
annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på 
en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I 
klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis 
Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til 
behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø-
og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - 
www.naevneneshus.dk  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug 
af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
på mfkn@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Naturcenteret – enten 
på adressen: Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til 
vardekommune@varde.dk, hvorefter Varde Kommune videresender 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, 
om du kan fritages for brug af klageportalen. Se betingelserne for at blive 
fritaget - Fritagelse for brug af klageportalen (naevneneshus.dk)

Evt. klage over afgørelser efter kystbeskyttelsesloven har opsættende 
virkning, jf. kystbeskyttelseslovens § 18a, stk. 10. 

Søgsmålsfrist 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt 
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

mailto:mfkn@naevneneshus.dk
mailto:vardekommune@varde.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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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

-

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

