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Vedhæftet er ansøgningsskema om tilladelse til opførelse af flydende servicebygning i NyHavn 2 Middelfart.
Med venlig hilsen
NyHavn 2
Bo Sørensen
Pia Pedersen

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
Pia Pedersen
Adresse
Bøgegårdsvej 31
Lokalt stednavn

Telefon nr.

Postnr.

By

5471

Søndersø

Mobil nr.

E-mail

+4521227114 / +4529445356

piasp@mail.dk / boss@mail.dk
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)
Navn
Hvide Sande Seasight - Elia Kehlet Knipp
Adresse
Frejasvej 4
Lokalt stednavn

Telefon nr.

Postnr.

By

6950

Ringkøbing

Mobil nr.

E-mail

+4528967209

ejk@hvsa.dk

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

11.04.2021

D. Anlæggets placering
Adresse
Havnegade 4 (havnebassinet)
Postnr.

By

Kommune

5500

Middelfart

Middelfart

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
405d, 4C
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed
Kan evt. uddybes i bilag
Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Projektet/anlægget er inspireret af den flydende servicebygning i Svendborg Havn, men er
stadig sit helt eget.
For nu er der i NyHavn 2 Middelfart en midlertidig servicebygning (vogn), hvorfor der nu søges
om en permanent løsning – en flydende servicebygning. Anlægget er udformet således, at det
tilfører noget unikt og anderledes, samtidig med praktik.
Anlæggets primære funktion bliver servicefaciliteter til marinanens gæster og brugere, i form af
toilet og bad, samt vaskefaciliteter, havnekontor, mindre køkken og sejlerstue. Derudover vil
anlægget rumme faciliteter til havnens ansatte, således at der bliver mulighed for toilet og bad,
samt tøjskifte og pause. Derudover indrettes førstesalen også med et mødelokale.
Anlægget rummer 2 etager, med vinduer på alle sider, men har mod Lillebælt markant større
vinduer, samt en terrasse, for at give gæster mulighed for at nyde den smukke udsigt.
Anlægget udformes primært i træ, udover platformen, som udføres i beton, og taget, som
belægges med tagpap, og tagets udhæng, som udføres i træ. Bygningen udføres i træ, som
hele vejen rundt lægges vandret i brædder på 200 mm, med et bræt på 100 mm for hvert 2
brædder på 200 mm (se skitse), for at tilføre anlæggets facade noget, og ikke bare beklæde
det, for beklædningen skyld. Træet males mørkt/sort.
Anlægget vil blive holdt på den bestemte plads i marinaen (se de forskellige kort), af 4 pæle, af
samme størrelse og kvalitet som de nuværende i marinaen.
Til anlægget er der primært valgt runde vinduer (udover i siden med Lillebælt, for at give mere
lys og udsigt). Vinduerne er i 2 størrelser, hvor de store har en diamater på 1000 mm, mens de
små har en diameter på 750 mm – placering kan ses på skitsetegner samt på tegningerne med
mål.
Anlægget vurderes ikke at have betydning for strømningsforhold eller nærliggende kyst,
grundet den bestemte plads til anlægget, og anvendelsen af denne plads i dag, som netop er i
den allerede fungerende marina.
Anlæggets dimensioner:
Platformen (flydeelementet): 9030 x 13060 x 5200 mm
Selve bygningen: 8830 x 12860 x 500 mm
Tagkonstruktion: 9570 x 13540 x 1360 mm
De totale (max) dimensioner udgør 9570 x 13540 mm, grundet tagets udhæng, og har en total
højde, fra vandspejl til toppunkt på taget, på 6955 mm (se skitser med mål for yderligere).
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Anlægget kulminerer ikke med andre projekter, og anvender ej heller naturressourcer. I
fremtiden kan man overveje at montere solceller.
Anlægget kommer ikke til at skabe affaldsproduktion, til gene for søterritoriet, og dermed ingen
forurening.
Det vurderes endvidere ikke, at anlægget vil udgøre fare for ulykker – heller ikke under
hensyntagen til materialer eller teknologier.
Platformen, til brug for bygningen, vil blive bygget/produceret andetsteds, og kun selve
bygningen vil blive bygget ved den permanente plads i havnebassinet, men stadig på land.
Der skal rammes (4) pæle, til at sikre anlæggets placering, som naturligt vil ske ved den
permanente plads (se målfast oversigtskort) – disse i samme mål og kvalitet som nuværende
pæle i havnebassinet.
Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området:
Den permanente plads, som er bestemt til den flydende servicebygning, anvendes i dag (2021)
til almindelige båd/gæstepladser – altså stort set samme funktion.
Netop grundet den bestemte placering til anlægget, der allerede er i brug som båd/gæsteplads
i marinaen (i havnebassinet), vurderes anlægget ikke at have betydning for naturressourcer
eller bæreevnen.
Efter vores vurdering kan den flydende konstruktion etableres indenfor reglerne gældende for
kystnærhedszoner og strandbeskyttelseslinjer.
Anlæggets potentielle påvirkninger:
Påvirkningen vurderes at være af meget mild grad, og af lav kompleksitet, og begrænses til et
relativt lille geografisk område i havebassinet i NyHavn 2 Middelfart.
Tilblivelsen/byggeriet af den flydende servicebygning vurderes ikke at have nogen væsentlig
påvirkning. Påvirkningen vil udgøres af den daglige drift, og vil være af samme grad som en
bygning på land, og vurderes ikke at være af væsentlig karakter, men vil være en nogenlunde
konstant påvirkning (vand-, varme- og elforbrug), dog med spidsbelastning, og dermed større
påvirkning (forbrug), i sommerhalvåret. Under hensyn til anlæggets/bygningens brugsfunktion
(servicefaciliteter og havnekontor) vurderes påvirkningen ikke at være af væsentlig karakter.
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag
Arbejdet udføres på land og kranes på platformen.

G. Uddybning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?
Ja

x

Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives

m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:
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H. Opfyldning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?
Ja

x

Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives

m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal vedlægges:
Søkort med indtegnet anlæg
Matrikelkort med indtegnet anlæg
Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere
Evt. andet relevant materiale:

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)

11.04.2021

Pia Schmidt Pedersen

Underskrift

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig
Eller via e-mail: kdi@kyst.dk
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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
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
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-

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.
Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt 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
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Bilag
Bilag 1: Søkort med anlægget indtegnet
Bilag 2: Matrikelkort med anlægget indtegnet
Bilag 3: Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
Bilag 4: Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner
Bilag 5: Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
Bilag 6: Billede med anlægget indtegnet
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Bilag 1: Søkort med anlægget indtegnet
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Bilag 2: Matrikelkort med anlægget indtegnet
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Bilag 3: Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
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Bilag 4: Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner
Anlægget set fra Havnegade

Anlægget set fra Lillebælt
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Anlægget set fra KulturØen

Anlægget set Kulgrunden

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig
Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • EAN (anlæg)5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk

15
Gr. 02-04 Nr. 142a

Bilag 5: Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
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Bilag 6: Billede med anlægget indtegnet
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