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Til Kystdirektoratet 

 

Hermed sendes ansøgning med ønske om af afmærke et svømmeområde på Sønderstrand i 

Aabenraa. 

 

Jeg er i tvivl hvorvidt formularen ”Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet” er den 

rette. Jeg har derfor kun vedhæftet enkelte af de ønskede bilag. 

 

Såfremt der er behov for yderligere dokumentation fremsendes denne naturligvis gerne. 

 

Venlig hilsen  

Ulrik Rohden 
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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 

MIijøministeriet 
Kystdirektoratet 

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 

I Navn 

\Aabenraa Kommune J 

Adresse 

ISkelbækvej 2, 6200 Aabenraa I 

Lokalt stednavn Postnr. By 

!Sønderstrand, Flensborgvej 15 I :6200 I ~abenraa I 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 

I73767798 J [20585784 I lur@aabenraa.dk I 
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R Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 

Navn 

IFritidskonsulent Aabenraa Kommune - Ulrik Rohden I 

I Adresse 

~kelbækvej 2 I 

Lokalt stednavn 

V',abenraa Kommune I 

Telefon nr. 

173767798 I 

Mobil nr. 

~0585784 j 

C. Offentliggørelse af oplysninger 

Postnr. 

:6200 I 

~ -

By 

V',abenraa I 

E-mail 

lur@aabenraa.dk I 

Mlljømlnlsterlet 
Kystdirektoratet 

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 

[26. april 2021 I !Ulrik Rohden I \J . Gl. Onc::::/'-~ 

D. Anlæggets placering 

I Adresse 

IFlensborgvej 15 I 

Postnr. 

:6200 I 

By 

V',abenraa I 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse 

!Matrikel 878 Ejerlav Aabenraa I 
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~ - Miljøministeriet 
Kystdirektoratet 

E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 
Kan evt. uddybes i bilag 

Aabenraa Kommune retter henvendelse ·med ønsket om at afmærke et øve- og stævneområde 
på Sønderstrand i Aabenraa med to stk. markeringsbøjer. 

Årsagen til ansøgningen er, at der i Aabenraa Kommune er etableret et interessefælleskab for 
åbenvand svømningen, som tiltrækker deltagere fra hele Sønderjylland, hvilket kommunen 
ønsker at understøtte. Afmærkningen skal danne grundlag for at der etableres en 
"svømmebane", som kan bruges af åbenvand svømmerne, men som også skal kunne 
anvendes af strandens øvrige gæster. 

Markeringsbøjerne skal alene ses som en sikkerhed og som retningsgivere for at svømmerne 
svømmer langs kysten, og ikke fejlagtigt bevæger sig ud i fjorden. 

På vedhæftede kort (kort med placering af markeringsbøjer) fremgår foreningens ønske om 
placering af de to markeringsbøjer. 

Banen tager udgangspunkt ved badebroen, hvor der ikke opsættes markeringsbøje. Første 
markeringsbøje ønskes placeret ved stenmolen, som er ca. 350 meter fra badebroen, og 
anden mærkningsbøje ønskes placeret ca. 1.000 meter fra badebroen. 

Markeringsbøjerne placeres ca. 100 meter fra strandbredden. 

Der udlægges ikke flydeline mellem markeringsbøjerne. Bøjerne bliver i farven gul med en 
højde på 88 cm og Ø på 65 cm., og de bliver fastgjort på bunden med spyds. 
Markeringsbøjerne ses her: 
https://marinelageret.dk/fender-fenderlister-oq-markeringsboeier-58/markerinqsboeie
fortoejninqsboejer-59/markerinqsboeje-301.html#product-description 

Bøjerne ønskes udlagt primo april og optages igen medio oktober. 

Der er i forvejen afmærket et badeområde i området, som er godkendt hos Kystdirektoratet. 
Afmærkningen slutter dog hvor den første markeringsbøje ønskes opstillet, og der er således 
ikke et afmærket badeområde mellem første og anden markeringsbøje. Vandet i dette området 
er meget lavt, så det vil primært være surfere og sup-boards, som bevæger sig derind. 

Det kan oplyses, at Aabenraa Kommune arbejder med udviklingen af en 
helhedsplan/udviklingsplan for vandsportsfaciliteter i kommunen - herunder også på 
Sønderstrand. Denne forventes ikke at komme til at berøre området, hvor markeringsbøjerne 
ønskes udlagt. 

Til orientering kan det oplyses, at Sønderstrand er en kommunalt ejet by-strand, som er 
beliggende i centrum af Aabenraa. 
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

!Markeringsbøjerne bliver udlagt ved frivillig arbejdskraft af foreningen.! 

G. Uddybning 

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning? 

r Ja 

P' Nej 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

11 
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H. Opfyldning 

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet? 

r Ja 

P' Nej 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

11 

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 

I IEvt. andet relevant materiale: 

J. Erklæring og underskrift 
. . 

~ - MIijøministeriet 
Kystdirektoratet 

m' 

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

Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) 

!26. april 2021 I jUlrik Rohden I 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kys/direktoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 

Underskrift 

11 \,..J _(µ_.-.. \--,.,~A- -
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Oversigtskort 
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