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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
 

       
 

 

 

Til Kystdirektoratets notater: 
  

 

Dato for modtagelse:    Journal nr.:  

  

         

 

Projekttype:    Sagsbehandler:  

  

         

       
 

 

 
 

 

 
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 

Foreningen Sundsøre Lystbådehavn v/ Formand Frank Jakobsen og Kasserer Anders Christensen 
CVR nr. 17 85 77 89 

 

     

 

Adresse   
 

 

Sundsørevej 2B 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

Sundsøre Lystbådehavn 7870 Roslev 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

 + 45 20 94 11 75 mail@sundsoerehavn.dk 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 

 

Navn   
 

 

Christian Hjorth 
 

     

 

Adresse   
 

 

Visionsvej 53 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 9000 Aalborg 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

56 40 39 11  25 56 30 60  chhj@cowi.com 
 

     

 
 

     

 

C. Offentliggørelse af oplysninger   
 

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  

hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 

Dato Underskrift 
 

 

22-03-2021  
 

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

Sundsørevej 2B 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

7870 Roslev Skive 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

Ikke udmatrikuleret 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 

Den eksisterende ydermole renoveres og udbedres ved delvist at nedrive den eksisterende krone og herefter 
etablere en ny, forhøjet kronekonstruktion med bølgeskærm på hele eller dele af den nye mole. Den eksisterende 
mole bibeholdes i videst muligt omfang. Nedbrudt materiale påtænkes knust og genindbygget som kernefyld.  Der 
etableres desuden en grusrampe fra eksisterende terræn til bølgeskærmen af hensyn til tilgængelighed. 
 
Ydermolen forhøjes med henblik på at reducere bølgeoverskyl og der etableres et nyt robust og tæt dæklag, kerne 
og tåkonstruktion. Den eksisterende mole er stærkt medtaget med ringe restlevetid, hvilket ses ved en lav kronekote 
og stejl forside. Det er derfor nødvendigt delvist at udvide molen ud i søterritoriet, som følge af den nye 
tåkonstruktion, hvorved vandlinjen flyttes. 
 
Det eksisterende molehoved, der er udformet som tømmerkiste, nedrives og erstattes af et traditionelt 
stenkastningsmolehoved. Vandlinjen ved indsejlingen bevares og molehovedet udstyres med markeringspæle. 
 
De eksisterende bådebroer nedrives og erstattes af flydebroer og landgangsbroer mellem flydebroerne og 
bølgeskærmen. 
 
Se desuden vedlagte projektforslag i bilag. Eksisterende tilladelse til læmolens nuværende udformning er givet i 
sags nr. 4331-783-29-20 af 21. oktober 1994 v/ Flemming Thyme. 
 
Kommentar fra Skive Kommunes naturafdeling den 12. marts 2021 ift. anlæggelse af grusrampen på land (se 
nedenstående plantegning):  
”at rampen med den viste placering ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da rampen ligger uden 
for området."  
 

 

 

   

http://www.kyst.dk/
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 

Alt arbejdet påtænkes udført med hydraulisk gravemaskine o.l., primært fra land. Det kan være nødvendigt at udføre 
dele af arbejdet fra vand via pram, heriblandt nedbringning af markeringspæle. I forbindelse med 
nedbrydningsarbejdet kan det være nødvendigt at knuse eksisterende beton med henblik på genindbygning.  
 
Af hensyn til beskyttelse af naturområder, vil der under udførelsen blive udlagt køreplader for at minimere skaderne 
på naturarealet. Kørsel m.v. henover disse minimeres. Dette krav er fremsat af Skive Kommunes naturafdeling den 
12. marts 2021 og efterleves i projektudførelsen.. 

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  

 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

 

 

 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives  m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Søkort med indtegnet anlæg 
Matrikelkort med indtegnet anlæg 
Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg, se projektforslag 
Målsatte snittegninger, se projektforslag 
Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet, se projektforslag 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

 
Projektforslag 
Oversigtsplan 
Luftfoto med indtegnet anlæg 

 

     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 22-03-2021 CHRISTIAN HJORTH   

     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 

http://www.kyst.dk/
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7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 

 

 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 

  

http://www.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
http://www.miljoportalen.dk/
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt 

 

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 

 

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  

http://www.kyst.dk/
http://www.miljoportalen.dk/
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 

http://www.kyst.dk/
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1 Indledning 

Sundsøre Lystbådehavn er beliggende på østsiden af Sallings ud mod Limfjorden 

i tilknytning til færgelejet for Sundsøre-Hvalpsund færgen. Lystbådehavnen er 

blevet etableret i perioden 1995 til 2005 primært af frivillig arbejdskraft, der 

ejes og administreres af Foreningen "Sundsøre Lystbådehavn".  

COWI udførte i 2015 besigtigelse af ydermolen og vurderede at ydermolen ge-

nerelt er i dårlig stand med tydelige tegn på udvaskning af mindre sten mellem 

betonblokke, hvilket har resulteret i flere strækninger med destabiliserede større 

dæksten. Det vertikale molehoved består af en halvcirkelformet tømmerkiste, 

der fremstår deformeret og væsentlig reduceret niveau af indvendige fyldsten.  

Nærværende rapport indeholder projektforslag med teknisk beskrivelse og prin-

cipskitse samt tilhørende økonomisk anlægsoverslag for renovering af ydermo-

len samt molehoved. 
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2 Eksisterende forhold 

I det følgende afsnit er de eksisterende forhold beskrevet. 

Der henvises i øvrigt til COWIs tilstandsrapport udført i 2015 med dokument nr. 

A076410-002. 

2.1 Opbygning af eksisterende konstruktioner 

Der foreligger ingen konstruktionstegninger af ydermolen og molehovedet. Der-

for kan konstruktionens opbygning kun vurderes på baggrund af besigtigelse af 

konstruktionen, opmålinger samt øvrige oplysninger Sundsøre Lystbådehavn er 

bekendt med. 

2.2 Ydermolen 

Ydermolen er på baggrund af den foretagne besigtigelse generelt i dårlig stand. 

Molen består af en blanding af regulære mark-/søsten, større betonblokke samt 

en række ukurante byggematerialer og betonrester.  

COWI har udført besigtigelse af ydermolen den 14. januar 2021. 

Der er på flere strækninger tydelige tegn på udvaskning af mindre sten mellem 

betonblokke, hvilket har resulteret i flere strækninger med destabiliserede større 

dæksten. 

   

Figur 1 Ydermolen. Side mod fjorden. 

På bagsiden ind mod havnebassinet ses på flere strækninger, at dæksten og 

mindre sten er væltet ned ad skråningen. 
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Figur 2 Ydermolen. Side mod lystbådehavnen. 

I forbindelse med projektet er der udført en 3D-scanning af ydermolen. Et udsnit 

af 3D-scanningen er vist på Figur 3. Af scanningen ses, at forsiden af ydermolen 

primært består af byggematerialer, betonrester og betonblokke.  

 

Figur 3 3D-scanning af ydermolen. 

2.3 Molehovedet 

Molehovedet er et vertikalt molehoved udformet som en halvcirkelformet tøm-

merkiste med træpæle i periferien og opfyldt med større fyldsten i midten. Pæle-

rækken er stabiliseret med et ydre ringstræk i stål med 2 gensidige forankringer 

samt forankring ind i ydermolen. Tømmerkisten fremstår deformeret og væsent-

lig reduceret niveau af indvendige fyldsten. 
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Figur 4 Molehovedet set fra ydermolen. 
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3 Tekniske beskrivelser 

Nærværende afsnit omhandler tekniske beskrivelser af konstruktionselementer 

omfattet af projektforslaget. 

Projektforslaget omfatter primært en renovering af ydermolen og molehovedet. 

Ydermolen klimasikres ved hævning til kt. +2,6 m, og der udlægges nye dæk-

sten udenpå eksisterende ydermole. Molehovedet ændres fra et vertikalt mole-

hoved til et stenkastningsmolehoved. Der etableres markeringspæle ved foden 

af molehovedet for at markere den nye indsejlingsbredde. 

Der etableres en belyst adgangsvej i beton på hele ydermolen, og forbindes til 

de eksisterende arealer med en stirampe i grus. 

Eksisterende bådebro langs inderside af ydermolen i indre havnebassin fjernes 

og el- og vandforsyningen til flydebroer skal derfor føres via den nye adgangsvej 

til flydebroer. Flydebroer forbindes til ydermolen med nye landgangsbroer. 

Projektforslaget fremgår desuden af A223231-C02-001 Oversigtsplan. 

3.1 Ydermole 

Principielt udføres renoveringen af ydermolen ved, at der opfyldes med spræng-

stensfyld som skal fungere som supplerende kerne/filterlag ovenpå eksisterende 

ydermole. Ydermolen afsluttes med nye dæksten og betonbølgeskærm, som vist 

på Figur 5. 

 

Figur 5 Princip for renovering af ydermolen. 

Ydermolen har topkote af dæksten i kote +2,0 og bølgeskærm har topkote i kote 

+2,6 m. Denne topkote er fastlagt af COWI i dokument nr. A076410-002 på 

baggrund af sammenhænge mellem bølgehøjder og forhøjet vandstand under 

hensyntagen til fremtidige globale vandstandsstigninger frem mod år 2065. Top-

koten sikrer, at bølgeoverskyl ikke er generende for aktiviteterne i havnen og at 

bølgeoverskyl ikke beskadiger molens top og bagside. 

Som dæksten er der forudsat anvendt en stengraderingen 300-1000 kg spræng-

sten, hvilket er en EU standardklasse. Det vurderes, at der kan nøjes med 1 lag 

dæksten, hvis disse placeres omhyggeligt med størst mulig pakning. Det vil blive 
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vurderet i detailprojekteringen om, stengraderingen kan reduceres på bagsiden 

af molen. 

 

Figur 6 Eksempel på sprængsten anvendt. som dæksten ved Kolby Kås Havn. 

Som filterlag under dækstenene bør der anvendes relativt grove filtersten med 

en gennemsnitlig diameter på 9 cm eller mere, hvilket sikres ved at etablere en 

kerne af sprængstensfyld tilpasset den eksisterende mole. 

Som udgangspunkt tilstræbes det at flytte på så få af de eksisterende molema-

terialer som muligt. For at kunne udføre molearbejderne fra land er det nødven-

digt at fjerne det øverste lag af betonblokke for at give entreprenøren tilstræk-

kelig bredde til kørevej. Overskudsmaterialer vil blive knust og genbrugt som 

kernematerialer og derved begrænse mængde af nye tilkørte materialer. 

Bølgeskærmen udføres i armeret in-situ beton som et L-element med en gang-

bredde på 1,5 – 2,0 meter i kote +1,8 m. Betondækket udføres med kostet 

overflade for at opnå en skridsikker overflade. 

Renovering af ydermolen samt etablering af bølgeskærmen forventes udført fra 

land. 

3.2 Molehoved 

Det eksisterende vertikale molehoved fjernes delvist ved at bortskære pæle og 

fjerne forankring, og ændres til et stenkastningsmolehoved. Der suppleres med 

ekstra dæksten for at sikre skråningerne af stenkastningsmolehovedet. Ændring 

til et stenkastningsmolehoved vil medføre en reducering af indsejlingsbredden 

med fuld vanddybde til ca. 15 meter. Det sikres ved ændring fra vertikalt 
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molehoved til stenkastningsmolehoved, at vandlinjen har samme omtrentlige 

placering. Herudover vil det være nødvendigt at etablere markeringspæle i hårdt 

træ eller trygimprægneret træ ved skråningsfoden for at undgå påsejling. Mel-

lem markeringspælene etableres to vandrette fenderlister. 

 

Figur 7 Princip for udførelse af stenkastningsmolehoved. 

Molehovedet oplever typisk større bølgepåvirkning end selve molen. Der vil der-

for i detailprojektet blive undersøgt, om der er behov for en tungere stengrade-

ring lokalt ved molehovedet for at sikre stabilitet. 

Ændring af molehovedet til et stenkastningsmolehoved vil ikke forværre bølge-

uroen i havnebassinet. En evt. positiv effekt for bølgeuroen kan ikke fastlægges 

uden bølgeurosimulering. 

Efter renovering af molehovedet genopstilles kunstværket "Salling pigen" på et 

betonfundament på toppen af molehovedet. 

Renovering af molehovedet forventes udført fra land. Etablering af markerings-

pæle vil dog blive udført fra vandsiden. 

3.3 Adgangsvej 

Som adgangsvej til ydermolen etableres en rampe med en bredde på ca. 1,5 – 

2,0 m svarende til bredden af adgangsvejen på bølgeskærmen og med en stig-

ning på maksimalt 50 ‰. Adgangsvejen etableres med komprimerede grusma-

terialer, der efterfølgende sikres med en stenkastning langs skråningssiderne. 

Inden udlægning af grusmaterialer afrømmes muldjord. 



 

 

     
 14  RENOVERING AF YDERMOLER OG MOLEHOVED 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A223231-project/Shared Documents/60-Arbejdsdokumenter/01-Projektforslag/A223231-002 Projektforslag.DOCX 

3.4 Landgangsbroer 

Eksisterende bådebro i indre havn, der giver adgang til havnens flydebroer, ned-

tages og erstattes med nye præfabrikerede skridsikre landgangsbroer med ræk-

værk mellem bølgeskærmen og flydebroerne. 

 

Figur 8 Eksempel på landgangsbro. 

3.5 Installationer 

3.5.1 El- og vandforsyning til flydebroer 

Med nedtagning af den eksisterende bådebro i indre havn, skal der føres ny el- 

og vandforsyning langs ydermolen til de eksisterende flydebroer.  

Elforsyningen udføres som synlig installation til hver flydebro, med kabler oplagt 

i rustfrie stålrør AISI316, på bagsiden af bølgeskærmen. De nye kabelføringer til 

hver flydebro udføres fra det oplyste forsyningspunkt ved starten af eksist. bå-

debro. 

Eksist. vandledning er forudsat genanvendt, der vil dog være behov for supple-

rende ledning grundet den længere strækning. 

3.5.2 Belysning langs adgangsvej 

Langs den nye bølgeskærm etableres belysning bestående af vægmonterede be-

lysningsarmaturer. Der er taget udgangspunkt i et armatur som nedenstående 

type O10 med halvskærm fra Glamox. 
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Figur 9 Forslag til vægmonteret lysarmatur. 

Armaturet leveres som IP66 og IK10, der sikrer at armaturet er robust overfor 

det våde miljø samt overfor slag og stød. Armaturet tænkes leveres med ekstra 

overfladebehandling svarende til C5-M. 

Armaturerne placeres ca. 600 mm over terrændækket med 10 m indbyrdes af-

stand. Installationskabler udføres som synlig installation med kabler oplagt i 

rustfri stålrør AISI316 på bagsiden af bølgeskærmen. 

Der etableres to kabelforsyninger, hvor hver forsyning har hvert andet armatur. 

Herved sikres, at ikke al belysningen går ud ved en evt. fejl i et armatur. 
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4 Anlægsoverslag 

Det skitsemæssige anlægsoverslag er udarbejdet på baggrund af de tekniske 

løsninger kort præsenteret i de foregående afsnit. 

Der er taget udgangspunkt i tidligere udarbejdede anlægsoverslag. 

Der er i forbindelse med vurderingen af anlægsøkonomien gjort følgende anta-

gelser: 

› Udgifter til arbejdsplads er estimeret til ca. 10 % af entreprenørudgifterne. 

› COWI anbefaler, at uforudseelige udgifter fastsættes til 30 %, da der på nu-

værende tidspunkt ikke er udført detailprojektering. Efter aftale med byg-

herre er uforudseelige udgifter dog reduceret til 15 %. 

› Udgifter til rådgivningsudgifter forbundet med projektering og tilsyn er ikke 

medtaget i anlægsoverslagene. 

Overslag på konstruktioner er angivet ekskl. moms og med 2021 som prisni-

veau. Anlægsoverslaget er baseret på anlægsoverslag for tilsvarende konstrukti-

oner. 
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4.1 Etape 1. Renovering af ydermoler og 

molehoved 

Vedlagt som særskilt bilag. 
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4.2 Etape 2. Ny adgangsvej på mole inkl. 

landgangsbroer 

Vedlagt som særskilt bilag. 



Eksist. bådebro
nedtages

Vandlinje for ny
ydermole

Markeringspæle
ved fod af
stenkastning
udføres med
fendertømmer

1,5 - 2,0 m bred
adgangsvej som
betondæk

1,5 - 2,0 m bred grusrampe
beskyttet med stenkastning,
maks. 50 ‰

Nyt stenkastningsmolehoved

Ny landgangsbro til
flydebro

Vand- og elforsyning til
flydebroer trækkes i ny
adgangsvej

SKITSE - IKKE TIL UDFØRELSE

FORENINGEN SUNDSØRE LYSTBÅDEHAVN
RENOVERING AF YDERMOLER OG MOLEHOVED

CHHJ

-
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Oversigtsplan

A223231

-
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1,5 - 2,0 m bred adgangsvej
som betondæk med
betonvæg og vægmonteret
belysning

50 m0 10

Betonfundament til
Salling-pigen
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Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, 

jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når 

skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse 

oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejle-

dende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se vedlagt projektforslag. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

bygherre 

Foreningen Sundsøre Lystbådehavn v/ Formand Frank Jakobsen og Kasserer Anders Christensen 

Sundsørevej 2B, 7870 Roslev 

Tlf. 2094 1175 

mail@sundsoerehavn.dk  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

kontaktperson 

Christian Hjorth, projektleder, COWI 

Visionsvej 53, 9000 Aalborg 

Tlf. 5640 3911 / mob. 2656 3060 

chhj@cowi.com  

Projektets adresse, matr. nr. og ejer-

lav. For havbrug angives anlæggets 

geografiske placering angivet ved koor-

dinater for havbrugets 4 hjørneaf-

mærkninger i bredde/længde (WGS-84 

datum). 

Området er ikke udmatrikuleret. Området bliver udmatrikuleret efter anlæggets udførsel.  

mailto:mail@sundsoerehavn.dk
mailto:chhj@cowi.com
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Projektet berører følgende kommune 

eller kommuner (omfatter såvel den el-

ler de kommuner, som projektet er pla-

ceret i, som den eller de kommuner, 

hvis miljø kan tænkes påvirket af pro-

jektet) 

 Skive Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 

– Målestok angives. For havbrug angi-

ves anlæggets placering på et søkort. 

  

Målestok ca. 1:240.000 
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Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 

1:5.000 med indtegning af anlægget 

og projektet (vedlægges dog ikke for 

strækningsanlæg). 

 

Målestok ca. 1:1.000 

 

 

 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    
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Er projektet opført på bilag 1 til lov om 

miljøvurdering af planer og program-

mer og konkrete projekter (VVM). 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af planer og program-

mer og af konkrete projekter (VVM). 

 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 

Vi vurderer indledningsvist at projektet er omfattet af én eller flere af føl-

gende punkter: 

10e. Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projek-

ter, som ikke er omfattet af bilag 1. 

10k. Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskon-

struktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, 

strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruk-

tioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse 

af sådanne anlæg. 

13a. Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller bilag 2, som alle-

rede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have 

væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som 

ikke er omfattet af bilag 1). 

 

 

 

Projektets karakteristika  Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de 

arealer, som projektet omfatter 

Ikke udmatrikuleret. 
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angives navn og adresse på de eller 

den pågældende ejer, matr. nr. og 

ejerlav 

Sundsøre Lystbådehavn, Sundsørevej 2B, 7870 Roslev 

2. Arealanvendelse efter projektets re-

alisering. Det fremtidige samlede be-

byggede areal i m2 

Det fremtidige samlede befæstede 

areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projek-

tet i m2 

Der etableres ikke ny bebyggelse.  

Eksisterende mole udbygges, så den samlet bliver 1650 m². Størstedelen af det er ude i havet, kun en 

meget lille del ind mod land. Samlet areal af moleanlæg udgør ca. 1.650 m². 

 

En grusrampe til den nye adgangsvej etableres med et areal på 35 m²  

3. Projektets areal og volumenmæssige 

udformning 

Er der behov for grundvandssænkning i 

forbindelse med projektet og i givet 

fald hvor meget i m 

Projektets samlede grundareal angivet i 

ha eller m2 

Projektets bebyggede areal i m2 

Projektets nye befæstede areal i m2 

Projektets samlede bygningsmasse i 

m3 

Der henvises til vedlagte projektforslag. 

 

Der skal ikke udføres grundvandssænkning.  

 

Samlet areal af moleanlægget udgør ca. 1.650 m². 

 

- 

- 

Rumfanget af den eksisterende mole kendes ikke.  
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Projektets maksimale bygningshøjde i 

m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med 

projektet 

 

Kronekoten af bølgeskærmen er i +2,6 m DVR90. 

 

Den eksisterende ydermole nedrives delvist med henblik på genopbyggelse. Mængden af nedrivning er 

afhængig af ydermolens beskaffenhed og holdes på et minimum. Estimeret til 675 m³. De nedbrudte 

materialer genbruges. 

4. Projektets behov for råstoffer i an-

lægsperioden 

 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type 

og mængde: 

Vandmængde i anlægsperioden 

 

Affaldstype og mængder i anlægsperio-

den 

 

 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperi-

oden 

Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, søer, hav i anlægsperioden 

Håndtering af regnvand i anlægsperio-

den 

Nødvendige råstoffer er sten- og grusmaterialer fra grusgrav. Se tværsnit i projektforslaget. 

 

Estimeret mængde er ca. 2.900 m³. 

 

Begrænset behov for vand i anlægsperioden. Det er muligt at det er nødvendigt at anvende en vand-

vogn til at sprinkle området for at begrænse støvgener. 

Der vil forekomme affald i form af muld der afrømmes og betonfliser og sten der bortskaffes. Omfanget 

er ikke kendt på forhånd. Al nedbrudt materiale ønskes genanvendt. Affald vil blive håndteret efter 

Skive Kommunes retningslinjer. 

 

Ingen spildevand i anlægsperioden. 

 

Ikke relevant for projektet. 

 

Projektet omfatter ingen håndtering af regnvand i anlægsperioden. 
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Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

Anlægsperioden er ikke fastlagt endeligt, men planlægges udført indenfor perioden oktober 2021 - april 

2022. Arbejdet anslås at vare 2-3 måneder.  

Projektets karakteristika  Tekst  

5. Projektets kapacitet for så vidt angår 

flow ind og ud samt angivelse af place-

ring og opbevaring på kortbilag af rå-

stoffet/produktet i driftsfasen: 

Råstoffer – type og mængde i driftsfa-

sen 

Mellemprodukter – type og mængde i 

driftsfasen 

Færdigvarer – type og mængde i drifts-

fasen 

Vandmængde i driftsfasen 

Ikke relevant i forbindelse med moleanlæg. 

6. Affaldstype og årlige mængder, som 

følge af projektet i driftsfasen: 

Farligt affald: 

Andet affald: 

Spildevand til renseanlæg: 

Der produceres intet affald eller spildevand som følge af projektet i driftsfasen. 
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Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, sø, hav: 

Håndtering af regnvand: 

 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning? 

   x   

8. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af standardvilkår eller en 

branchebekendtgørelse? 

   x 

 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 

angivne standardvilkår eller krav i 

branchebekendtgørelsen? 

- - Ikke relevant 

10. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BREF-dokumenter? 

  x 

 

11. Vil projektet kunne overholde de 

angivne BREF-dokumenter? 

- - Ikke relevant. 

12. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BAT-konklusioner? 

  x 

 

13. Vil projektet kunne overholde de 

angivne BAT-konklusioner? 

 - - Ikke relevant. 
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Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

14. Er projektet omfattet af en eller 

flere af Miljøstyrelsens vejledninger el-

ler bekendtgørelser om støj eller even-

tuelt lokalt fastsatte støjgrænser? 

  x 

 

15. Vil anlægsarbejdet kunne over-

holde de eventuelt lokalt fastsatte vej-

ledende grænseværdier for støj og vi-

brationer? 

x   › Da arbejdet består af udkastning af filtersten og dæksten og dermed 

ikke er af en type, der bidrager med konstant støj, men periodisk støj 

som følge af udkastningen og da afstanden til nærmeste nabo er mere 

end 80 m, så vurderes projektet ikke at overstige de lokalt fastsatte 

grænser for støj og vibrationer. 

› Anlægsarbejdet forventes som udgangspunkt gennemført indenfor nor-

mal arbejdstid, dvs. hverdage fra kl. 7-18. 

› Anlægsarbejderne vil blive anmeldt til Skive Kommune minimum 2 

uger før igangsættelse jf. BEK nr. 844 af 23/06/2017. 

 

 

16. Vil det samlede projekt, når an-

lægsarbejdet er udført, kunne over-

holde de vejledende grænseværdier for 

støj og vibrationer? 

 x   
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17. Er projektet omfattet Miljøstyrel-

sens vejledninger, regler og bekendt-

gørelser om luftforurening? 

  x 

 

18. Vil anlægsarbejdet kunne over-

holde de vejledende grænseværdier for 

luftforurening? 

x   

 

19. Vil det samlede projekt, når an-

lægsarbejdet er udført, kunne over-

holde de vejledende grænseværdier for 

luftforurening? 

x   

 

20. Vil projektet give anledning til støv-

gener eller øgede støvgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

  

 

x 

 

 

 

x 

I anlægsfasen kan der forekomme støvgener som følge af anlægsarbejdet 

og kørsel med maskiner og lastbiler. Hvis der opstår støvgener, kan disse 

afværges ved at sprinkle området med vand. 

 

 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give anledning til lugt-

gener eller øgede lugtgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

 

    

 

x 

x 

 

22. Vil anlægget som følge af projektet 

have behov for belysning som i aften 

  

 

Hvis anlægsperioden kommer til at foregå i den mørke årstid, vil der være 

behov for belysning indenfor normal arbejdstid. 
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og nattetimer vil kunne oplyse nabo-

arealer og omgivelserne 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

 

 

(x) 

x 

Der etableres lys på bagsiden af den nye bølgeskærm ind mod havnen til at 

oplyse adgangsvejen. 

23. Er anlægget omfattet af risikobe-

kendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 

kontrol med risikoen for større uheld 

med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 

2016? 

 

 

 

  x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lo-

kalplanens generelle formål? 

x   Projektet er delvist beliggende på søterritoriet. Lokalplan nr. 57 indeholder 

planer for Sundsøre Lystbådehavn. Projektet omfatter renovering af eksi-

sterende ydermoler og må således være indeholdt i lokalplanens formål. 

25. Forudsætter projektet dispensation 

fra gældende bygge- og beskyttelses-

linjer? 

x   Da der er tale om et moleanlæg, kommer projektet muligvis i berøring med 

strandbeskyttelseslinjen, da det grænser lige op til denne. Hvis der er berø-

ring med strandbeskyttelseslinjen, vil der blive søgt om dispensation fra na-

turbeskyttelsesloven. 

26. Indebærer projektet behov for at 

begrænse anvendelsen af naboarealer? 

  x   
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27. Vil projektet kunne udgøre en hin-

dring for anvendelsen af udlagte råstof-

områder? 

  x   

28. Er projektet tænkt placeret inden-

for kystnærhedszonen? 

x 

 

 Ja, da der er tale om renovering af ydermoler. 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning af 

skov? 

(skov er et bevokset areal med træer, 

som danner eller indenfor et rimeligt 

tidsrum ville danne sluttet skov af høj-

stammede træer, og arealet er større 

end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

   x   

30. Vil projektet være i strid med eller 

til hinder for realiseringen af en rejst 

fredningssag? 

   x   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 

nærmeste beskyttede naturtype i hen-

hold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Projektet grænser op til et areal med den beskyttede naturtype, strandeng, 

der ligger umiddelbart nord for området samt et areal mod vest startende 

på anden side af en vej og i ca. 100 m afstand mod syd. Naturtypen er ikke 

i berøring med projektet, nærmeste afstand er ca. 20 m.  

Af hensyn til beskyttelse af naturtyper, vil der under udførelsen blive udlagt 

køreplader for at minimere skaderne på naturarealet. Kørsel m.v. henover 

disse minimeres. Dette krav er fremsat af Skive Kommunes naturafdeling 

den 12. marts 2021 og efterleves i projektudførelsen. 
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32. Er der forekomst af beskyttede ar-

ter og i givet fald hvilke? 

(x)   Der er registreret fredede arter indenfor projektområdet og i dets umiddel-
bare nærhed. Data er søgt på Naturdata. De nærmeste registrerede arter 

er listet nedenfor:  
 
Der er registreret damflagermus, vandflagermus og sydflagermus indenfor 

projektområdet. Der vil ikke blive fældet træer i forbindelse med projektet. 
Desuden vurderes arbejdsarealet ikke at være en lokalitet, hvor flagermu-
sene fouragerer. 

 
På havområdet ud for lystbådehavnen er der registreret forekomst af hvin-

and, sølvmåge, knopsvane, toppet skallesluger, gråand, skarv og stor skal-
lesluger - alle i en afstand på mere end 200 m øst fra molen. Molen udgør 
ikke et levested for de ovennævnte fuglearter. Efter projektet er realiseret 

vil molen atter kunne udgøre et område hvor det er muligt at fouragere for 
nogle af fuglene.  

 
På landdelen er der registreret sump-hullæbe, kødfarvet gøgeurt, Maj-gø-
geurt og plettet gøgeurt – alle i en minimumsafstand på ca. 300 m nord og 

nordvest for molen. 
 
Der er ikke registreret padder i nærheden af projektområdet. 

 
Der er registreret Sumpsvindelsnegl ca. 100 m nord for molen. Der er ingen 

egnede levesteder for sumpvindelsnegl indenfor projektområdet.   

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 

nærmeste fredede område. 

    Nærmeste fredede område er Thise Kirke (0183300) beliggende ca. 2,5 km   

sydvest for projektområdet.  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 

nærmeste internationale naturbeskyt-

telsesområde (Natura 2000-områder, 

habitatområder, fuglebeskyttelsesom-

råder og Ramsarområder). 

   Nærmeste habitatområde er H30 beliggende i Natura 2000-område nr. 30.  

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal ca. 2 km sydøst for projekt-

området.  

Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er F14 beliggende i samme Natura 

2000-område (nr. 30), ca. 3,8 km sydøst fra projektområdet. 

Nærmeste Ramsar-område er R6, Vejlerne og Løgstør Bredning ca. 20 km 

nord for projektområdet. 
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35. Vil projektet medføre påvirkninger 

af overfladevand eller grundvand, 

f.eks. i form af udledninger til eller fysi-

ske ændringer af vandområder eller 

grundvandsforekomster? 

  x 

 

36. Er projektet placeret i et område 

med særlige drikkevandinteresser? 

  x   

37. Er projektet placeret i et område 

med registreret jordforurening? 

 

x Projektet er ikke placeret i et område med registreret jordforurening, men 

det ligger i umiddelbar nærhed af / er grænsende til et område med regi-

streret jordforurening V1 (nord og vest for projektet). – Eventuel over-

skudsjord fra anlægsprojektet vil blive håndteret efter kommunens ret-

ningslinjer.  

38. Er projektet placeret i et område, 

der i kommuneplanen er udpeget som 

område med risiko for oversvømmelse. 

 

x Det har ikke været muligt at se kommuneplanen ved skemaets udformning. 

Da der er tale om en eksisterende ydermole, vurderes det ikke at være kri-

tisk ift. bebyggelse på oversvømmelsestruet areal. 

39. Er projektet placeret i et område, 

der, jf. oversvømmelsesloven, er udpe-

get som risikoområde for oversvøm-

melse? 

   x Samme som ovenstående. 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg eller 

aktiviteter i området, der sammen med 

det ansøgte må forventes at kunne 

medføre en øget samlet påvirkning af 

miljøet (Kumulative forhold)? 

  x   
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41. Vil den forventede miljøpåvirkning 

kunne berøre nabolande? 

  x   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 

ansøger har foretaget af projektet in-

den ansøgningen blev indsendt og de 

påtænkte foranstaltninger med henblik 

på at undgå, forebygge, begrænse eller 

kompensere for væsentlige skadelige 

virkninger for miljøet? 

    Af hensyn til beskyttelse af naturområder, vil der under udførelsen blive ud-

lagt køreplader for at minimere skaderne på naturarealet. Kørsel m.v. hen-

over disse minimeres. Dette krav er fremsat af Skive Kommunes naturafde-

ling den 12. marts 2021 og efterleves i projektudførelsen. 

 

 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

 

 

 

Dato:________________________ Bygherre/anmelder:__________________________________ 

CHHJ
Text Box
26.03.2021
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