
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

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

Varde Kommune udsendte den 29. september 2022 brev med afgørelse og 
opfølgning på 4 forhold, der relaterer til det nye digestykke, hvorfor 2 af de 
4 forhold (pkt. 1 og 3) betragtes som værende afsluttet.

Herefter udtog Varde kommune – som beskrevet under pkt. 4 i 
ovennævnte brev - to jordprøver. Resultatet heraf blev sendt i høring 12. 
oktober 2022 med frist for at komme med bemærkninger til den 19. 
oktober 2022. 

Varde Kommune har den 12. oktober 2022 modtaget høringssvar fra 
Ingeniørgruppen A/S, men ingen nye forhold i relation til pkt. 4.

Ad 4. Digets opbygning - materialevalg
Afgørelse
På baggrund af den hidtidige korrespondance med tilhørende indsendte 
bilag samt resultatet af de udtagne jordprøver, der har været i høring, 
vurderer Varde Kommune, at der ikke er grundlag for at anse projektet for 
ændret i forhold til det ansøgte for så vidt angår digets opbygning og 
materialevalg, og tilladelsens vilkår 5 om, at anlægget skal være i 
overensstemmelse med det ansøgte, er derfor overholdt. På det grundlag 
er der ikke grundlag for at foretage sig yderligere, idet der ikke foreligger 
et ulovligt forhold, jf. kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 4 og 5 
(lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020).

Klagevejledning
Varde Kommunes afgørelser efter kystbeskyttelsesloven kan påklages til 
Miljø-og Fødevareklagenævnet, jf. kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, men 
påbud om at fjerne eller berigtige ulovligt etablerede 
kystbeskyttelsesforanstaltninger mv. kan ikke påklages administrativt, jf. 
kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 2.

Varde Kommune kan ikke udelukke, at afgørelsen om at der ikke foreligger 
et ulovligt forhold, kan påklages og vedlægger derfor klagevejledning som 
bilag samt offentliggør afgørelsen.
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Ad 2. Digets kronebredde
Som ovenfor nævnt indsendte Ingeniørgruppen A/S høringssvar den 12. 
oktober 2022. Høringssvarets indhold relaterer til henstillingen om at digets 
kronebredde ikke lever op til vilkårene i den meddelte tilladelse og derfor 
skal lovliggøres.

I høringssvaret anføres, at: 
”Dog er diget kun ”vores” et par meter frem fra hvor billedet er taget.
Skellet findes ca. der hvor bevoksningen til højre i billedet begynder.
Således har vi tilpasset kronen til det eksisterende dige, som vi skulle 
tilslutte til – det syntes vi var mest naturligt.

Billedet herunder viser skellets placering lidt bedre – skellet findes ca. hvor 
træet i midten af billedet er placeret.
…
Så vi mener jo faktisk at have været i god tro med det vi har fået udført”.

I brev af 9. september 2020 står herom:
Digets kronebredde:
Der er ingen krav i lokalplanen hertil.

I tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven fastsættes i vilkår 5, at anlægget 
skal være i overensstemmelse med det ansøgte. I ansøgningsmaterialet 
indgår skitse over digets tværsnit (bilag 3), der er indsendt efterfølgende 
efter anmodning om supplerende oplysninger fra Kystdirektoratet. Af bilag 
3 fremgår, at I har angivet digekronens bredde til 1,00 m, men herudover 
er der ikke yderligere oplysninger om kronebredden. 

På den baggrund og henset til at anlægget skal være i overensstemmelse 
med det ansøgte, vurderer Varde Kommune, at digekronen skal være 1 
meter i henhold til tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven.

I oplyser, at I eftergår digekronen, så det sikres, at der er en kronebredde 
på 1 meter på hele digets udstrækning. Forudsat at dette sker i 
overensstemmelse med digets opbygning i øvrigt (kerne af fedt ler mv.), 
vurderes forholdet at leve op til vilkår 5 i tilladelsen. Forholdet skal være 
bragt i orden senest 1. november 2020.

Forholdet er endvidere påtalt i brev af 1. december 2020 efter besigtigelse:
Digets kronebredde:
Digekronen skal være 1 meter bred

Varde Kommune har kunnet konstatere, at digekronen er blevet delvist 
udbedret. Den østligste del af diget, hvor overgangen til det gamle dige er, 
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er endnu ikke udbedret, hvorfor jeres bemærkninger herom bedes 
fremsendt. Kontrolmåling sker først når udbedring er færdig.  

Opmærksomheden henledes på, at Varde Kommune har forudsat, at 
udbedringsarbejdet sker i overensstemmelse med digets opbygning i øvrigt 
(kerne af fedt ler mv.), og at digets højde fortsat lever op til en topkote på 
4,60 m DVR90. Dette fastholdes.

I kystbeskyttelseslovens § 19a står:
Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om at fjerne en 
kystbeskyttelsesforanstaltning, som vedkommende har udført i strid med § 
3, stk. 1, og om at retablere forholdene.

I kystbeskyttelseslovens § 19c, stk. 1 og 2 står:
Stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan, hvis det ikke er muligt at meddele nogen 
et påbud i medfør af § 19 a eller § 19 b, meddele den til enhver tid 
værende ejer af en fast ejendom påbud om at berigtige ulovligt etablerede 
kystbeskyttelsesforanstaltninger, anlæg, indretninger m.v., som nævnt i §§ 
3 og 16 a.
Stk. 2. Har modtageren af et påbud efter §§ 19 a eller 19 b ikke rådighed 
over den ejendom, påbuddet vedrører, kan tilsynsmyndigheden meddele 
den, der har rådighed over ejendommen, påbud om at tåle den forpligtedes 
opfyldelse af påbuddet.

Varde Kommune vedlægger til belysning af skellets placering luftfoto fra 
2018 – før etablering af nyt digestykke, 2019 – omfanget af det nye 
digestykke, 2020 og 2021 – udskiftningen af spunsvæggen kan ses, men 
ikke på den østligste strækning af det nye digestykke.

Varde Kommune lægger til grund, at omfanget af det nye digestykke er 
som vist på luftfotoet fra 2019, og at det er dette arbejde, som 
Ingeniørgruppen har iværksæt og ladet udføre i henhold til den meddelte 
tilladelse – uafhængig af hvor skel måtte være placeret. Hvis ikke arbejdet 
er udført i henhold til den meddelte tilladelse, er der etableret en ulovlig 
kystbeskyttelsesforanstaltning eller en ulovlig ændring af en eksisterende 
kystbeskyttelsesforanstaltning, som skal lovliggøres, jf. 
kystbeskyttelseslovens §19, stk. 5, jf. § 19a og § 19c, stk. 1 og 2. 

Etableringen af det nye digestykke skal leve op til den meddelte tilladelse, 
og Varde Kommune er derfor uforstående over for, hvordan ”god tro” er 
relevant i denne sammenhæng.

På det foreliggende grundlag fastholdes den meddelte henstilling derfor. 
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Varde Kommune skal venligst bede dig meddele, om du agter at udbedre 
forholdet og bringe det i overensstemmelse med den meddelte tilladelse. 
Svar udbedes senest onsdag den 30. november 2022.

Høring
Inden der evt. træffes en bindende afgørelse, er det muligt at komme med
bemærkninger til sagen. Evt. bemærkninger bedes indsendt senest
onsdag den 30. november 2022, hvorefter sagen fortsættes. 

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

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

Med venlig hilsen

Mette E. Lauridsen
Jurist

E mele@varde.dk

Bilag:
- Klagevejledning
- Luftfoto
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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 17. november 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/


16-11-2022

Journalnr.: 151071/22
Sagsnr.: 20/1326
Ref.: Mette E. Lauridsen

Side 6 / 6

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/

