
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse om etablering af handicapvenlig lystfiskerbro
Starup Sogns Borgerforening har d. 19. maj 2021 søgt om tilladelse (bilag 
1) til etablering af handicapvenlig lystfiskerbro på matrikel nr. 4a Sdr. 
Starup by, Vester Starup. Ansøgningen har været offentliggjort på Varde 
Kommunes hjemmeside i perioden 25. maj – 18. juni 2021. Varde 
Kommune har ikke fået bemærkninger til ansøgningen.

Varde Kommunes afgørelse

Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre 
projektet.

Tilladelse gives på følgende vilkår, at:
1. lystfiskerbroen etableres som beskrevet i ansøgningen.

2. tilladelsen efter vandløbsloven kan kun udnyttes, hvis der foreligger 
en gyldig dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

3. Afgørelse om VVM skal være gennemført og må ikke være 
påklaget.

4. lystfiskerbroen vedligeholdes af Starup Sogns borgerforening.

5. du meddeler Varde Kommune, når projektet er afsluttet.

6. tilladelsen bortfalder, hvis du ikke har udnyttet den inden 3 år fra 
dato for tilladelsen.

Lokalitet og status 
Holme Å er optaget som offentligt vandløb og omfattet af vandløbsregulativ 
for Holme Å systemet.

Broen etableres i det nordøstligste hjørne af matr nr. 4a Sdr. Starup by, 
Vester Starup.
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lystfiskerplads på matr.nr. 4a Sdr. Starup by, Vester Starup.

Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger
I 2016 blev udviklingsplanen for Starup-Tofterup udarbejdet. 
Udviklingsplanen indleder med byens vision, der fastslår, at naturen er 
omdrejningspunkt for byens udvikling. Desuden understreger 
udviklingsplanen, at Starup-Tofterup er en by midt i naturen, og inviterer 
til, at den anvendes aktivt og rekreativt. I Starup-Tofterup har vi høje 
ambitioner om at bruge de skønne natur- og rekreative områder til 
aktiviteter for både beboere og besøgende, ligesom byen ligger tæt på alt 
det, der er brug for; arbejdspladser, skole og dagtilbud, indkøb, fornøjelser 
og oplevelser lige i nærheden. Starup-Tofterup er en by midt i naturen og 
samtidig tæt på alt. 
Udviklingsplanen fastlægger 3 indsatsområder: Naturværdi – Fællesskab – 
Det gode liv. I alle 3 indsatsområder er naturen et gennemgående element. 
Udviklingsplanen belyser potentialet i Holme ådalen og foreslår etablering 
og opdatering af publikumsfaciliteter langs med ”Kyst til Kyst Stien”. 
Eksisterende overnatningspladser opdateres med shelters samt etablering 
af handicapvenlige stier og fiskepladser mv. 

Med nærværende projekt ønsker vi at kunne realisere endnu et af målene i 
Udviklingsplanen og tilføre byen nye funktioner. Helt konkret omhandler 
projektet anlæg af en handicapvenlig lystfiskerplads, hvorved der skabes 
bedre adgangsforhold, der skal gøre åen og den omkringliggende natur 
mere tilgængelig for alle herunder gangbesværede og kørestolsbrugere.
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Projektet er tænkt sammen med de øvrige indsatsområder i 
udviklingsplanen. Holme Å’s naturværdier skal være i fokus, så det er 
muligt for alle at få kendskab og adgang til dem, ligesom der er gratis 
adgang til samtlige faciliteter. Grundtanken er, at faciliteterne skal bruges 
af såvel lokalbefolkningen som udefrakommende. 
Lystfiskerpladsen vedligeholdes efterfølgende af Starup Borgerforening.

Broen vil dække et areal på 3 x 6 meter langs vandløbet.

Broens stolper placeres på land, mens den yderste del af brodækket rager 
ud over vandet.
Brodækket anlægges i niveau med trædestien, som anlægges ca. 0,3 meter 
over terrænet.

Konfliktsøgning
Konfliktsøgning er udført på det rørlagte vandløb. Der er fundet konflikter i 
forhold til beskyttet vandløb, beskyttet natur, DinForsyning Kloak-vand-
varne-kabler, fredede områder og åbeskyttelseslinjer.

Beskyttet vandløb
Opstilling af lystfiskerplatform har minimal betydning for vandets fremdrift i 
åen. 

Naturbeskyttelsesloven
Etablering af broen og boardwalk behandles særskilt efter 
naturbeskyttelsesloven. Tilladelsen efter vandløbsloven kun kan udnyttes, 
hvis der foreligger en gyldig dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

DinForsyning
Tjek linket fra DinForsyning og se, om der i det aktuelle område
findes ledninger.
https://arcg.is/10T8990
Linket viser kun DinForsynings ledninger og ikke private vandværker 
ledninger eller andre ledninger som fx el, vand og fiber.

Åbeskyttelseslinjer
Der kræves ingen dispensation for åbeskyttelseslinjer, når der gives 
tilladelse til regulering efter vandløbsloven. 

VVM screening
Der er foretaget VVM-screening. Varde Kommune vurderer, at der ikke er 
grundlag for at udarbejde en VVM-redegørelse. Afgørelsen om ikke VVM-
pligt offentliggøres på kommunens hjemmeside fra den 18. marts til den 
19. april 2022. 
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Myndighedsvurdering
Broen skal placeres langs Holme Å, hvor Starup Borgerforening 
vedligeholder den.
Det ansøgte er af relativt begrænset omfang, det vil være delvist skjult af 
beplantning, og det vil kun i begrænset omfang påvirke helhedsindtrykket 
af landskabet og naturen.
Der placeres ikke stolper i vandet. 

Set i forhold til de forbedrede adgangsforhold og rekreative 
udfoldelsesmuligheder særligt for handicappede medborgere, vurderes 
væsentligheden af eventuelt negative natur-, miljø- og 
afstrømningsmæssige konsekvenser at være af ganske underordnet 
karakter.
Broen placeres i vandløbsbræmmen.
Ud fra at den skal kunne tilbyde handicappede muligheden for at benytte 
naturen og at komme tæt på vandet, kan der dispenseres for 
bræmmebestemmelsen i dette tilfælde. Hvis broen ikke placeres i 
bræmmen, vil muligheden ikke være tilstede.
Følgelig finder vandløbsmyndigheden det forsvarligt at meddele den 
nødvendige godkendelse efter vandløbsloven.

Tidsplan og økonomi
Det er planen, at projektet gennemføres, når de relevante tilladelser er på 
plads. 
Starup Borgerforening udfører og betaler projektet. Der er givet en 
overslagspris på 150.000 kr.

Baggrund for afgørelsen
Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Starup Sogns 
Borgerforening, som Varde Kommune har modtaget d. 19. maj 2021. 

Afgørelse om åbning af vandløbet er meddelt efter vandløbslovens § 17i, 
efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v.ii 

Klagevejledning
Se bilag 3.

Afgørelsens gyldighed
Hvis der ikke bliver klaget, må du udnytte afgørelsen, når klagefristen er 
udløbet. 
Hvis eventuelle klageparter klager over afgørelsen, skal Natur- og 
Miljøklagenævnet afgøre sagen endeligt. Du må i så fald ikke udnytte den, 
før Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen.
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Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.
Afgørelsen/dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år 
fra dato for tilladelsen.

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte 
mig. 

Bilag
1. Ansøgning # 69696/21
2. Oversigtskort # 39572/22 
3. Klagevejledning # 39562/22

Kopi

Ejer af matr.nr. 4a sdr. Starup by, Vester Starup

Med venlig hilsen

Jeanett Dam
 

E jeda@varde.dk
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i 127 af 26. januar 2017. Lovbekendtgørelse om vandløb (Vandløbsloven)
§ 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

ii Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. nr. 834 af 
27. juni 2016. 
§ 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.


