
Fra: Polle <Pollen@bbsyd.dk> 
Sendt: 25. maj 2021 12:07
Til: $Kystdirektoratet (kdi)
Emne: Ansøgning mail nr. 1 - tilladelse til udsætning af en flydeponton
Vedhæftede filer: Ansøgning side 1.jpg

Kategorier: Grøn 

Til 
Kystdirektoratet 

Højbovej 1 

Postboks 100 

7620 Lemvig 

Oksbøl Sogneforening ansøger hermed om tilladelse til udsætning af en flydeponton 

ud for vores badebro ved Lusig strand. 

Ansøgningen sendes af flere omgange, dette er altså den første mail af flere. 

Vedhæftet som filer: 

Ansøgning side 1 

Ansøgning side 2 

Ansøgning side 3 

Ansøgning side 4 

Ansøgning side 5 

Vedhæftet bilag til ansøgningen: 

Matrikel kort Lusig strand 

Matrikel kort med indtegnet 

Kort over Als 

Lusig strand 1995 

HDPE 

Tilbuds pakke 

Med venlig hilsen 

Oksbøl Sogneforening. 

Poul Erik Nørgaard 

























Til Thomas Larsen 
 
Tak for hjælpen med at samle ansøgningen fra Oksbøl Sogneforening i én fil. 
Til ansøgningen om flydeponton ved Lusig strand - 21/11502 har du brug for supplerende 
oplysninger og her kommer svarerne. 
 
Vanddybden ved platformen er 2 meter ved normal vandstand, 2,25 m ved højvande og 1,75 m ved 
lavvande. 
Ved normal vandstand er svajeradiusen 0, men ved lavvande svajeradius 0,9682458 m 
 
For at mindske risikoen for påsejling er der påmalet 4 stk. refleksfelter 5 x 30 cm på hver side af 
pontonen, refleksfelterne er placeret 5 cm fra overkanten på pontonen. 
 
Når platformen tages ind i vinterhi, forsynes brøndringen med en hvid fortøjningsbøje der har en 
diameter på 55 cm, bøjen er fremstillet i PVC. 
 
Det er Oksbøl Sogneforenings bestyrelse der tager stilling til om tilladelsen til vores ponton skal 
fornyes ved udløbet af tilladelsen om 10 år.  
Det er også bestyrelsen for Oksbøl Sogneforening som er ansvarlig for at brøndringen bliver fjernet 
når tilladelsen udløber. 
 
Der er offentlig adgang til badebroen og platform. 
 
Jeg går ud fra, du nu har fået svar på de supplerende oplysninger, og vi ser frem til at høre fra dig. 
 
Med venlig hilsen 
Oksbøl Sogneforening 
Poul Erik Nørgaard 
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