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Ågade 55 
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Tilladelse og dispensation til etablering af flydebro og land-
gangsplatform samt opsætning af et skilt ved Omme Å 
 
Vibeke Sørensen, Lærkevænget 1, Farre, Give, har den 3. januar 
2023 på dine vegne, sendt den endelige ansøgning om tilladelse til 
at etablere en flydebro og en landgang til brug ved vinterbadning i 
Omme Å ved Farre. 
 
Flydebroen og landgangsplatformen placeres på din matrikel, matr. 
nr. 11a, Farre by på en beskyttet eng og inden for åbeskyttelses-
linjen. 
 

 

 
Det hvide område på kort 1 viser en flydebro og en landgang.   
Copyright: Luftfoto COWI, Grundkort GST og Vejle Kommune. 
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J. nr.:

01.05.02-P25-29-22 

Kontaktperson:

Søren Bagger Thorsø

Lokaltlf.:  

Mobilnr.:23 41 48 11 

E-post:SOBTH@vejle.dk 

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Teknik & Miljø - Natur & Udeliv
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30
naturudeliv@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

1 stk., 1 meter bred landgang fremstil-
let i lærketræ, to-delt. 4 m til vandløbet 
og 8 meter ud til p-pladsen. Trækon-
struktion med 4 pontoner i vandet 

1 flydebro fremstillet i lærketræ. Mål  
2x4 meter.
Trækonstruktion med 4 pontoner
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På foto 2 har ansøger placeret flydebroen og landgangen  
 
 
Kommunens afgørelse 
Der gives tilladelse efter § 35, stk. 1 i planloven og § 47 i vandløbsloven samt dispen-
sation fra § 65, stk. 2, jf. § 3 og §16 i naturbeskyttelsesloven til at etablere en flyde-
bro, og en i åen. 
Der gives endvidere dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at placere en 4+8 
meter landgang samt tilladelse til at opsætte et skilt om vinterbadning. 
 
Dispensation og tilladelsen gives på følgende betingelser: 
 
1. Flydebroen må som ansøgt være 2x4 meter. Landgangen må have en bredde på 1 

meter (bredden er oplyst til kommunen den 17. januar 2023). Længden på landgan-
gen må maximalt være 4+8 meter. 
 

2. Pæle til fastgørelse af flydeplatformen skal fastgøres i vandløbsbrinken og skal 
udføres i vejrbestandige materialer og tilpasses de naturmæssige omgivelser. 
 

3. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflygt eller anden forurening, 
der kan skade vandløbet. 
 

4. Du har selv ansvaret for at undersøge i Ledningsejerregisteret www.ler.dk, hvilke 
ledninger der ligger i det område, du vil etablere badeplatformen i.   

http://www.ler.dk/
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5. Hvis du i forbindelse med etablering af badeplatformen støder på kulturhistoriske 

eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og VejleMuseerne 
kontaktes (tlf.: 76813100). 

 
6. Teksten og den fysiske udformning af skiltet skal godkendes af Vejle Kommune. 
 
Dispensationen og tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Afgørelsen fritager ikke for at søge om tilladelse/dispensation efter anden lovgiv-
ning. 
 
Hvis du er i tvivl om noget i denne afgørelse, er du velkommen til at ringe hertil. 
 
Sagsfremstilling 
Formålet med projektet er at give borgerne i Farre mulighed for at vinterbade i Omme 
Å i stedet for at køre til Tirsbæk ved Vejle fjord. 
 
Flydebroen kommer til at ligge og flyde på vandet. Der vil være en landgangs plat-
form fra flydebroen og til parkeringspladsen. Flydebroen ligger på det beskyttede 
vandløb og den er, sammen med landgangsplatformen og et skilt, placeret inden for 
åbeskyttelseslinjen, se kort 1.  
 
§3 beskyttet natur 
Området hvor flydebroen og landgangen bliver placeret, blev besigtiget den 8. sep-
tember 2022. Der blev bl.a. set de følgende arter: 
Lyse siv, alm. rapgræs, dueurt ssp., stor nælde, pil ssp. gul iris og skov-kogleaks. 
 
De ovenstående arter er almindelige, og udbredelsen af dem bliver ikke nævnevær-
digt påvirket af flydebroen og landgangsplatformen.  
 
Bilag IV-arter 
DCE har registeret de følgende bilag IV-arter inden for et 10x10 km2 kvadrant: 
Bæklampret, Spidssnudet frø, Stor vandsalamander, Odder, Sydflagermus, Pipistrel-
flagermus, Dværgflagermus, Troldflagermus, Vandflagermus, Damflagermus, Brun-
flagermus og Langøret flagermus. 
 
De ovenstående arter bliver ikke væsentlig påvirket af, at der etableres en flydebro 
og en landgangsplatform.  
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Vandløbet 
Omme Å er et kommunalt vandløb, som er omfattet af et regulativ med bestemmelser 
om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse.   
 
Omme Å er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med forventet god økolo-
gisk tilstand med krav om faunaklasse 5. Den nuværende tilstand (smådyr, 
faunaklasse 7) er høj og dette skal opretholdes. Vandløbet er desuden omfattet af na-
turbeskyttelseslovens § 3.    
 
Natura 2000 
Det nærmeste Natura 2000 område er Ringgive Kommuneplantage, som ligger 8,3 km 
vest for badeplatformen. Det område har nr. 237 og kaldes habitatområde H237. Ud-
pegningsgrundlag er vist nedenfor i tabel 8: 
 

 
 
Kommuneplan 2017-2029 
Landzonebestemmelserne skal virke for gennemførelse af Kommuneplan 2017-2029. 
Området hvor flydebroen og landgangen bliver udlagt er i kommuneplanen udpeget 
som bevaringsværdigt landskab og ligger inden for åbeskyttelseslinjen.  
Etableringen af flydebroen forudsætter kun en lille forankring i bredden. Landgangs-
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platformen vil ligge inden for åbeskyttelseslinjen. Det er vurderet, at den har en mini-
mal påvirkning fra vandløbsbrinken og indtil P-pladsen.     
 
Ved siden af det område hvor flydebroen, og landgangen bliver udlagt, er der i for-
vejen en P-plads med 2 bordbænke sæt, se kort 1. Kommunen har vurderet, at påvirk-
ningen af landskabet, er i den sammenhæng minimal.  
 
Høring 
Ansøgningen har været i høring ved naboer, VejleMuseerne og Vejle Spildevand i 
henhold til planloven. 
 
Der er ikke kommet bemærkninger fra naboer, som er imod vinterbadningsprojektet 
eller har ændringer til det.  
 
VejleMuseerne har følgende bemærkninger: 
Det er museets vurdering, at projektet er uproblematisk i forhold til fortidsminder. 
 
Vejle Spildevand har kommet med de følgende bemærkninger:  
Vejle Spildevand A/S har en tinglyst trykledning til transport af spildevand, som lø-
ber tæt ved åen. Det er jo et lukket system, så ingen bemærkninger på den baggrund. 
 
Ansøgningen har ikke været i høring i henhold til bekendtgørelse om vandløbsregule-
ring og -restaurering mv., da kommunen har vurderet, at projektet hverken har afvan-
dings- eller miljømæssige konsekvenser. 
 
Kommunens vurdering 
Det er kommunens vurdering, at flydebroen og landgangsplatformen, ikke vil påvirke 
bilag IV arterne eller de naturtyper, som findes på udpegnings grundlaget for Natura 
2000 området, væsentligt. 
 
Da badebroen etableres som en flydebro, er det kommunens vurdering, at projektet 
hverken har afvandings- eller miljømæssige konsekvenser for Omme Å. 
 
Kommunen vurderer, at muligheden for at vinterbade i åen kan gavne borgerne i Farre 
og medvirke til, at de ikke nødvendigvis behøver at køre til Vejle Fjord for at bade om 
vinteren. 
 
 
 
 
 
 
Klagevejledning 
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Naturbeskyttelsesloven 
Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelsesloven. Klagebe-
rettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrø-
rer, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om natio-
nalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet.  
 
Planloven  
Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i planloven. Klageberettigede er en-
hver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og or-
ganisationer.  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.  
 
Vandløbsloven 
Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i vandløbsloven. Klageberettiget er 
ansøger, enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 
udfald samt en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet.  
 
Fælles klagebestemmelser  
Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger 
på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet og 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 begrun-
det anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor-
vidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de an-
førte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet, 
vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedøm-
melse.  
 
Din klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles eller offent-

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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liggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørel-
sen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til 
den følgende hverdag. 
 
For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller 
Planklagenævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betales et gebyr på 900 
kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkom-
mende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes 
på nævnets hjemmeside. 
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsæt-
tende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra 
den dato, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Uanset om der anlægges retssag, 
er man forpligtet til at rette sig efter nævnets afgørelse, indtil domstolen måtte be-
stemme noget andet. 
 
Lovhenvisning 
Planloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.  
Naturbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 04. oktober 2022 
Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper nr. 1067 af 21. august 2018 
Vandløbsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. januar 2019 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering nr. 834 af 27. juni 2016 
 
 
Venlig hilsen 
 
Søren Bagger Thorsø   Jane Stevnsgaard Rasmussen 
Natursagsbehandler   Vandløbssagsbehandler 
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Appen for beskyttet natur 

 

Appen for beskyttet natur giver dig hurtig og 
nem adgang til den vejledende registrering af § 
3-beskyttet natur, og udpegningen af § 3-be-
skyttede vandløb, lige præcis der, hvor du er. 
Appen giver dig også direkte adgang til at se be-
sigtigelser, artsfund og øvrige informationer om 
de enkelte § 3-områder, samt arealernes score i 
Biodiversitetskortet og High Nature Value 
(HNV). Du kan også se, hvor der er fredede for-
tidsminder og beskyttede sten- og jorddiger. 

Appen kan findes i din iTunes App Store eller på 
Google Play ved at søge på "beskyttet natur" 
eller "Miljøstyrelsen" eller ved at følge disse 
links: 

Download app'en til Android 

Download app'en til Iphone 

 
Kopi til  
 
Ansøger:     
Vibeke Sørensen  vibse82@gmail.com 
Lærkevænget 1, Farre, Give 
 
DN Vejle   dnvejle-sager@dn.dk 
Uffe Rømer 
Klokkeager 20 
7120 Vejle Ø 
 
Bolig- og Planstyrelsen   planloven@bpst.dk   
Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V 
 
Danmarks Kulturarvs Forening post@kulturarvsforening.dk  
Jørgen Mejlsø 
Vesterheden 87 
8800 Viborg 
 
Miljøstyrelsen  mst@mst.dk 
Haraldsgade 53 

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.geoinfo.app0409d1c01dd14381bd9c191a26fa654a
https://itunes.apple.com/dk/app/3-natur/id1316938157?l=da&mt=8
mailto:vibse82@gmail.com
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
mailto:planloven@bpst.dk
mailto:post@kulturarvsforening.dk
mailto:mst@mst.dk
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2100 København Ø 
 
Naturstyrelsen, Trekantsområdet  tre@nst.dk 
Gjøddinggård, Førstballevej 2  
7183 Randbøl 
 
Friluftsrådet  kastanjely@mail.dk  
Rose Henriksen 
Digevej 2 
7323 Give 
 
Friluftsrådet   fr@friluftsraadet.dk 
Scandiagade 13 
2450 København SV 
 
DOF   vejle@dof.dk 
Vejle 
 
DOF   natur@dof.dk 
Vesterbrogade 140 
1620 København V 
 
VejleMuseerne  museerne@vejle.dk 
Spinderihallerne 
Spinderigade 11e 
7100 Vejle 
 
Sagro   sbp@sagro.dk  
Att: Signe Bundgaard Pedersen 
Majsmarken 1 
7190 Billund 
 
Landboretligt Udvalg  bel@lmo.dk 
Landbrugets Hus 
Erhvervsbyvej 13 
8700 Horsens 
 
Landboretligt Udvalg  las@khl.dk  
Att.: Lars Schmidt 
Kolding Herreds Landbrugsforening 
Niels Bohrs Vej 2 
6000 Kolding 
 

mailto:tre@nst.dk
mailto:kastanjely@mail.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:vejle@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:museerne@vejle.dk
mailto:sbp@sagro.dk
mailto:bel@lmo.dk
mailto:las@khl.dk
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Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
Skyttevej 4 
7182 Bredsten 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
Overordnet miljøkoordinator  
Lars Brinch Thygesen 
Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund  sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk 
Sydøstjylland  
 
Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 
Dansk Botanisk Forening dbf.oestjylland@gmail.com 
Jyllandskredsen 

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com

