
Vejle Kommune 
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Udkast af Tilladelse til etablering af platforme over Skærup Å

Matr. nr.  16b Gauerslund By, Gauerslund og 7000o Børkop By, Gauer-
slund
Adresse Peder Breths Parken

Vejle Kommune har den 07.02.20 modtaget din ansøgning om regulering af 
Skærup Å, hvori der søges om at etablere to platforme over åen.
platformene etableres, som udkragende dæk der ikke krydser vandløbet, 
men hænger ud over vandløbet.
platformene forankres i brinken så de ikke påvirker bundbredden

Projektet har været i offentlig høring i perioden 11.02.20 til 10.03.20. Der er 
ikke kommet skriftlige indsigelser til projektet.  
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J. nr.:

06.02.16-P19-8-20 

Kontaktperson:

Oliver Mørk

Lokaltlf.: 76 81 24 21 

 

E-post:OLIMO@vejle.dk 

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Teknik & Miljø - Landbrug & Vand
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30
vandmiljo@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14
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Oversigtskort. Projektets placering er markeret med rødt

Kommunens afgørelse
Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 på følgende vilkår:

1. Platformene skal etableres, som ansøgt, funderet i brinken uden at ændre bunden af vandlø-
bet.

2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan ska-
de vandløbet.

3. Alle udgifter til projektet afholdes af Vejle Kommune
4. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker tilledning af materiale eller andre forurenende 

stoffer til vandløbet, og der må ikke etableres stillads eller lignende i vandløbet uden vand-
løbsmyndighedens godkendelse.

5. Vejle Kommune skal underrettes når arbejdet påbegyndes og afsluttes og således, at Vejle 
Kommune kan syne projektet, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet.

Sagsfremstilling
Platformene etableres som en del af et større projekt omkring Skærup Å. 

Den ene platform ”Åoasen”: Placeret cirka ved st. 5590-5630 jf. regulativet for Skærup Å.
Åoasen er placeret ved åbrinken med tilgang fra den eksisterende sti. Åoasen udformes i to ni-
veauer for at skabe tæt kontakt til åen. Højdeforskellen udlignes af trappetrin samt en rampe, der 
ligesom ryglæn og bænk integreres i konstruktionen. Bagsiden af ryglænet kan fungere som en 
infovæg med sin orientering mod stien. Den nedre del af dækket laves som en udkragende kon-
struktion og funderes i brinken, så åens regulativmæssige bredde på 2m fritholdes. Alle søjler 
med direkte forbindelse til vandmiljøet udføres som stålsøjler.

Den anden platform ”Ankomstdækket”: Placeret cirka ved st. 5309-5397 jf. regulativet for 
Skærup Å.
Ankomstdækket etableres i forbindelse med den eksisterende parkeringsplads. Dækket udformes 
i et plan om en hævet stiforbindelse med fodlister. Stien er en del af det nye sammenhængende 
stiforløb, der løber fra Biblioteksbroen over det eksisterende fodgængerfelt ved Ågade og følger 
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åens forløb videre hen mod Parken. Dele af dækket laves som en udkragende konstruktion og 
funderes i brinken, så åens regulativmæssige bredde på 2 m friholdes. Det vurderes at åen er 
skyllet bredere siden der er foretaget opmåling som grundlag for projektet. Derfor tilpasses den 
endelige konstruktion efter de faktiske forhold ved anlæg. Ingen søjler funderes i vandløbsbund 
og søjler med direkte forbindelse til vandmiljø udføres som stålsøjler.

Administrationsgrundlag
Skærup Å er et offentligt vandløb som er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandlø-
bets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse.
De to platforme placeres hhv. st. 5590-5630 (Åoasen) og 5309-5397 (Ankomstdækket). 
Skærup Å har en bundbredde på ca. 2 meter på den pågældende strækning.  

Skærup Å er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med forventet god økologisk tilstand 
med krav om faunaklasse 5. Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.   

Det ansøgte projekt ligger ikke i forbindelse med et habitatområde.

Kommunens vurdering
Platformene bliver forankret i brinken af Skærup Å og det er derfor kommunens vurdering, at 
projektet ikke vil have afvandings- eller miljømæssige konsekvenser i Skærup Å. 

Klagevejledning efter vandløbsloven
Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klageberettiget er:
 ansøger, 
 enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Eventuel klage efter vandløbsloven skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb. 

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.bor-
ger.dk  eller www.virk.dk 

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. 
Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Hvis ansøger ikke inden 5 uger efter meddelelse har modtaget besked herfra om, at der er kom-
met klager, kan tilladelsen udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelsen
Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser). Klagefri-
sten er 4 uger. 

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven

https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nmkn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
http://www.vejle.dk/afgorelser
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Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomhe-
ders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-
ordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, 
før gebyret er modtaget.  

I øvrigt
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen er meddelt.
Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Oliver Mørk
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Lovhenvisninger
Vandløbsloven
Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering
Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter
Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) 
Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 

Adresseliste
Lodsejere
Ansøger

Miljøstyrelsen mst@mst.dk
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Fiskeristyrelsen, att. Bernt Wind bpwi@fiskeristyrelsen.dk
Fiskeriinspektorat Øst
Eltangvej 230
6000 Kolding

Vejle Sportsfiskerforening vsf@vsf-vejle.dk
Buldalen 13, 7100 Vejle

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
Scandiagade 13, 2450 København SV 

Friluftsrådet, att. Bent Holgersen trekantomraadet@friluftsraadet.dk
Hvedevænget 30, 6600 Vejen
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