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Cc: fk@danvet.com
Emne: SV: Ansøgning om tilladelse til anlæg/aktiviteter på søterritoriet
Vedhæftede filer: Kystdirektoratet_revideret_ansøgning.pdf

Kære Kystdirektoratet 
 
Jeg sendte en ansøgning til jer d. 13. marts 2021 kl. 12.13 
 
Jeg har desværre efterfølgende fundet en fejl i matrikelnummeret i min ansøgning 
Matrikelnummeret er IKKE 697, men 607 
Dette er rettet i vedhæftede version 
 
Kan jeg få en status på hvor ansøgningen er? 
Vi har nemlig en deadline, der hedder 1. maj 2021 i forhold til Københavns Kommune 
 
Hilsen 
Lis Alban   
 

Fra: Lis Alban  
Sendt: 13. marts 2021 12:12 
Til: 'kdi@kyst.dk' <kdi@kyst.dk> 
Cc: fk@danvet.com 
Emne: Ansøgning om tilladelse til anlæg/aktiviteter på søterritoriet 
 
Kære Kystdirektoratet 
 
Min mand og jeg overtog d. 1. december en husbåd på Holmen i København 
 
Båden, som er en ombygget, gammel pram, har ligget i kanalen siden 2016 
 
København Kommune har bedt om en ansøgning om byggetilladelse for alle husbåde i havnen 
 
For at kunne lave en ansøgning for vores båd, skal vi først bede om tilladelse hos Kystdirektoratet  
 
Jeg har udfyldt ansøgningen på bedste vis og ser frem til at høre fra jer 
 
Dernæst går jeg i gang med ansøgning til Søfartsstyrelsen 
 
Venlig hilsen 
 
Lis Alban 
Chefforsker, dyrlæge, ph.d., DipECVPH, Adj. Professor 
Fødevaresikkerhed, Veterinære forhold & risikoanalyse 
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 
 
T +45 3339 4973  |   M +45 3071 6444  |   F +45 8771 4005  |   E lia@lf.dk 

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 
Agro Food Park 13 ꞏ DK-8200 Aarhus N 
www.lf.dk 
 
Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra 
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landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral 
fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen, der understøtter 189.000 arbejdspladser og en årlig 
eksport på 170 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens 
klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.  
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