2. Klimatilpasningsplan
• Varde Kommune godkendte i 2015 en klimatilpasningsplan
• Indsatserne i planen vedr. følgende 4 temaer:
• Håndtering af vand i sommerhusområder
• Kortlægning af fremtidig grundvandsspejl
• Kloakfornyelsesplan for Varde By
• Ny Beredskabsplan for Varde Kommune
• Fastlæggelse af kommunernes fremtidige klimaindsatser
sker frem over gennem indarbejdelse i kommuneplanen

• I den ”nye” spildevandsplan er det besluttet at DIN
Forsyning A/S, i samarbejde med Varde Kommune,
skal udarbejde en handleplan for håndtering af spildevand
fra sommerhusområderne i Blåvand og Vejers.
• Planlægningen for disse områder skal koordineres med
fastlæggelsen af den fremtidige renseanlægsstruktur, som
afgør hvilke renseanlæg der skal videreføres/udbygges og
hvilke renseanlæg der skal nedlægges.

• Handleplanen for sommerhusområdet i Blåvand skal være
fastlagt i 2020 og for Vejers i 2021.

3. Udarbejdelse af planer for
grundvandssænkning
A – Genopfriskning af drejebogen:
• Drejebogen skal grundejerforeningerne med processen
• Grundejeren/grundejerforeningen er projektejer og står for
udarbejdelsen af projektet
• Drejebogen indeholder hjælp til følgende emner:
• Kortlægning
• Partsfordeling og konflikthåndtering
• Tekniske løsningsforslag
• Beskrivelse af myndighedsprocessen
Drejebogen findes fortsat på kommunens hjemmeside
http://www.vardekommune.dk/vandloeb#vand-i-sommerhusomraader

3. Udarbejdelse af planer for
grundvandssækning
B – Varde Kommunes rolle:
• Varde Kommune er myndighed og vil skulle behandle de
nødvendige tilladelser.
• Ud over det vejleder forvaltningen gerne om brugen af
drejebogen og processen
• Varde Kommune har tidligere i et vist omfang hjulet med
dataindsamling
• Grundejernes ansvaret for deres grundvandssænkning er
uændret

Drejebogen
Status fra grundejerforeningerne:
•
•
•
•
•
•

Guldvangen
Frydenlund
Grærup
Vejers
Blåvand
Andre?

Kystlotteriet
• Varde Kommune har givet tilsagn til KIMO
Danmark om deltagelse i Kystlotteriet 2019
• Kystlotteriet er en event, hvor lokalt sponsorerede
præmier, fremmer frivillig oprydning af kysterne
og belønner dem som har gjort en indsats for at
holde kysterne rene.
• Målet er, at skabe positiv opmærksomhed på
kystkommunernes fælles udfordring med affald på
strandene.
• For de mange kystnære virksomheder, der lever af
rene strande, betyder det, at deres lokale kyststrækninger gerne skulle blive endnu smukkere.

• For de mange frivillige og gæsterne på stranden
er det simpel: Saml affald og vind præmier!
• Inspirationen kommer fra Norge, hvor Kystlotteriet er blevet en stor succes. Tusindvis af
frivillige og hundredvis af lokale sponsorer er med
til at holde en række kyststrækninger rene og
attraktive for gæsterne, turisterhvervet og
miljøet.
• Fire danske kommuner, Hjørring, Frederikshavn,
Jammerbugt og Thisted, tog Kystlotteriet til sig i
2018.
• Målet var at teste idéen og engagere frivillige,
turisterhvervene og kommunerne i nye
værdiskabende partnerskaber.

Kystlotteriet på social medier
• Internet: www.kystlotteriet.dk
• Facebook: Kystlotteriet.dk
• Instagram: #kystlotterietdk

