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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   
 

 

Nordals Ferieresort, att. Peter Mølgaard 
 

     
 

Adresse   
 

 

Alsion 2 
 

     
 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 6400 Sønderborg 
 

     
 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

 +45 9399 2790 pm@nordborgtresort.dk 
 

     

 
  

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

 

Navn   
 

 

Peter Bak Frederiksen 
 

     
 

Adresse   
 

 

Prinsensgade 11 
 

     
 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 9000 Aalborg 
 

     
 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

 +45 5161 7447 pbf@ramboll.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 
 

 

05-10-2021 Peter Mølgaard 
 

     

 
 

     

 D. Anlæggets placering    

 

Adresse   
 

 

Nord for Ærvej på søterritoriet 
 

     
 

Postnr. By Kommune 
 

 

6430 Nordborg Sønderborg Kommune 
 

     
 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

466, 525 og 540, Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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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  

 

Anlægget placeres på følgende 3 matrikler: 
 
Matr. nr. 540 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg 
Adresse: Nordborgvej 0, 6430 Nordborg 
Ejer: Nordals Ferieresort, Alsion 2, 6400 Sønderborg 
 
Matr. nr. 525 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg 
Adresse: Kvanløkke 10, 6430 Nordborg 
Ejer: Nordals Ferieresort, Alsion 2, 6400 Sønderborg 
 
Matr. nr. 466 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg 
Adresse: Kirkebakken 0, 6430 Nordborg 
Ejer: Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg 
 
 
Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag 1. 
 

 

   

 

http://www.kyst.dk/
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 

Anlægsmetoden er beskrevet i bilag 2. 

 

   

 
 

 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  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg (Bilag 3) 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg (Bilag 4) 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg (Bilag 5) 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. (Bilag 6) 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet (Bilag 7) 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere (Bilag 8) 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

 Bilag 1 – Projektbeskrivelse 
Bilag 2 – Anlægsmetode  

     

 
 

     

 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  

 12-01-2022 Peter Mølgaard Peter Mølgaard  
     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 

http://www.kyst.dk/
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Højbovej 1 
Postboks 100 
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/


Rambøll Danmark A/S 
CVR NR. 35128417 
 
Medlem af FRI 
 

 

 
 

 
1/6   
 

Dato 12-01-2022 
 

Rambøll 
Prinsensgade 11 
DK-9000 Aalborg 
 
T +45 5161 1000 
F +45 5161 1001 
https://dk.ramboll.com 
 
 
 
 

NORDALS FERIERESORT, PIER 
PROJEKTBESKRIVELSE, BILAG 1 
Projektnavn Nordals Ferieresort. Pier 
Projektnr. 1100028211-001 
Kunde Nordals Ferieresort 
Til Kystdirektoratet 
Fra Peter Bak Frederiksen (Rambøll) 
Udarbejdet af Peter Bak Frederiksen (Rambøll) 
Kontrolleret af Sønderborg Kommune og Udviklingssleskabet Nordals Ferieresort 
Godkendt af Albert Ernest Coutant (Rambøll) 
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Dette notat er bilag 1 til Udviklingsselskabets Nordals Ferieresorts ansøgning om tilladelse til anlæg på 
søterritoriet for pieren ved Nordals Ferieresort. 
 
Projektbeskrivelsen er også grundlag for ansøgning om tilladelse til etablering af pieren på strandbredden, 
jf. kystbeskyttelseslovens §16a stk. 1 nr. 2 (udføres anlæg eller anbringes faste eller forankrede 
indretninger eller genstande) og stk. 3 nr. 1 (etablering af faste anlæg, som også etableres på 
søterritoriet). 
 
 
1 Baggrund 

Nærværende projekt omhandler etablering af en ny pier i forbindelse med det planlagte ferieresort på 
Nordals. Projektområdet er placeret på det nordlige Als, umiddelbart øst for Nordborg og i forbindelse 
med Universe Science Park og Danfoss-fabrikkerne. Projektområdet ligger nord for Nordborgvej, og 
strækker sig derfra hele vejen ud til Lillebæltskysten med et areal på ca. 2 km2. 
 
Projektets overordnede formål er at øge turismen på Als, samt at fastholde eksisterende beboere og 
tiltrække nye, der får øje på området som et attraktivt alternativ til storbymiljøerne. Det forventes, at 
projektet vil medføre betydelig vækst i turismen til gavn for hele områdets økonomiske vækst. 
 
Erhvervsministeriet har givet forsøgstilladelse til etableringen af Nordals Ferieresort og pieren, jf. 
planlovens § 5, stk. 3, 2. punkt og planlovens § 5, stk. 4. Pieren er et reduceret projektelement ift. en 
lystbådehavn, der tidligere var en del af projektet.    
 
Pieren er en bade- og oplevelsespier. Pieren kan bruges til gåture og solbadning på selve broen eller på 
stranden, og desuden som beskyttet badelokalitet for børn og voksne. Herudover kan pieren bruges 
som udgangspunkt for rekreative aktiviteter som f.eks. afprøvning af havkajak og stand up paddle 
(SUP) i det beskyttede vand i havbadet, inden der prøves kræfter på det frie vand udenfor 
pieranlægget. Vandaktiviteterne vil hovedsageligt finde sted i sommerhalvåret, mens gåture vil finde 
sted året rundt. 
 
Pieren er et af hovedattraktionerne i projektet og dermed en vigtig forretningsmæssig forudsætning for 
udnyttelsen af Erhvervsministeriets forsøgstilladelse.  
 
Der er indgået kontrakt mellem Udviklingsselskabet Nordals Ferieresort og Sønderborg Kommune om 
overdragelse af pier til Sønderborg Kommune når pieren er færdigbygget.  
 

2 Beskrivelse af pieren 

2.1 Dimensioner og anvendelse  
Pieren udføres som en trekantformet konstruktion med to ben, der rækker ca. 140 m ud fra 
vandkanten. Pieren er på det bredeste sted ca. 100 m (på langs af stranden). Pieren dækker et areal 
udenfor kysten på ca. 8.000 m2. Mod land danner den nuværende strand afgrænsningen. Ud over de to 
ben i pieren og tilhørende ramper er der ikke andre konstruktionselementer på stranden. Stranden vil 
blive bibeholdt og man kan passere under pieren. Pieren forbindes til det øvrige resort område via 
handicapvenlige ramper, som forbinder strandpromenaden overfor skrænten med pieren. 
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Vanddybden på stedet hvor pieren bliver placeret er meget begrænset og varierer imellem 0 og ca. 2 m 
(kote -2,0 m i henhold til DVR 90).  
 
Pieren bæres af stålrørspæle med en diameter på ca. Ø 500 mm, en godstykkelse på ca. 10 – 12 mm og 
pælelængder på ca. 16 - 18 m. Stålrørspælene placeres i rækker med 2 – 3 stk. i hver række og med 
en afstand mellem rækkerne (på langs af pieren) på ca. 5-7 m. På tværs placeres pælene med 
varierende afstand, men med en afstand på maksimalt ca. 4,4 m. Pieren bæres af i alt ca. 120 – 130 
stålrørspæle. For at forlænge pælenes levetid er godtykkelse øget lidt da katodisk beskyttelse med 
anoder ikke virker godt på meget lavt vand. I det omfang, at pælene ikke har tilstrækkelig 
trækbæreevne, kan det vise sig nødvendigt at supplere med jordankre inde i pælene. Behovet vil dog 
først blive afklaret under udførelsen. Eventuelle jordankre vil dog ikke give en påvirkning af 
omgivelserne, da arbejdet vil foregå inde i pælene. 
 
Overbygningen i pieren opbygges i egnet hårdt træ, som anvendes til tværbjælker, dækplanker, 
ramper, vægge, trapper mv. Overbygningen bæres af langsgående bærebjælker i stål, der er fastgjort 
til stålrørspælene. 
 
Pieren opbygges med et dæk i kote +2,8 m og et øvre udsigtsdæk placeret ovenover det nedre dæk. 
Det øvre dæk placeres i kote +5,6 m. Imellem de to niveauer etableres der vægge, så man på pieren 
kan finde områder med læ for især vestenvinden, samt opbevaringsrum for udstyr til 
vandsportsaktiviteter. Der er rækværk rundt om hele overbygningen. Der etableres ikke toilet, iskiosk, 
sauna eller lignende anlæg på selve pieren. Dette placeres ovenfor skrænten ved strandcafeen.  
 
På indersiden af hovedpieren (den nordlige arm) placeres en flydeponton, som det fremgår af 
tegningsmaterialet, hvorfra der kan bades i bassinet mellem pierens arme. Der er adgang til 
flydepontoner fra dækket af pieren via ramper. På sydsiden af pieren etableres en trappe ned til vandet, 
så badende (f.eks. vinterbadere) kan komme i vandet på ydersiden af pieren. Derudover etableres en 
flydende badeø på ca. 2 m vanddybde på sydøstsiden af pieren. Badeøen fastgøres til ankerklodser på 
havbunden.  
 
Der er i princippet fri vandstrøm under pieren, hvilket i værste fald kunne betyde, at badende børn, 
badedyr mv. kan blive fanget under pieren eller drive ud under pieren og ud i åbent vand. I tilfælde af 
at det vurderes sikkerhedsmæssigt nødvendigt er der mulighed for at ophænge et sikkerhedsnet under 
broerne på både indvendig og udvendig side af broerne i sommerhalvåret (ca. maj-august), når pieren 
anvendes mest til badning. Nettene har en maskevidde som sikrer, at små børn og badedyr ikke driver 
ud, men stadig så grovmasket, at tang mv. så vidt muligt ikke bliver fanget af nettene. Om vinteren 
tags sikkerhedsnettet ned så det ikke ødelægges eller samler skidt i vandet.  
 
 
Sejlads med kajakker vil foregå udenfor pieren, primært på sydsiden af denne. Der er dog mulighed for 
at børn kan få lov at øve sig i at sejle kajak inde i bassinet. Her anvendes flydebroen til at sætte 
kajakker i vandet og tage dem op igen. Det vil ikke tillades at der sejles under pieren med kajakker. Det 
er heller ikke muligt for at tage kajakker op på ydersiden af pieren, hvilket i sker fra stranden.  
 
Pieren afmærkes efter reglerne fra Søfartsstyrelsen. Derudover placeres der redningsudstyr på pieren i 
form af redningskranse. 
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2.2 Rørledning på havbunden til udledning af regnvand  
Fra bassinet ved strandcafeen, B2, udledes regnvand via en udløbsledning langs undersiden af pieren og 
ved nordspidsen af pieren føres ledningen ned til havbunden og ca. 37 m ud i havet mod nordvest. 
Regnvandsledningen lægges på havbunden og monteres med ballaststen i en bredde på i alt 0,5 m. 
Placeringen af regnvandsledningen er vist på Bilag 9 - Kort 30 Pier_1 (fra projektbeskrivelsen).   
 
Afløbsledningen er et 160 mm PE-rør, der ballasters for hver meter med 15 cm bredde klodser på hver 
side af ledningen. Tracebredden er 0,5 m for de 37 m rør på havbunden. 
 

2.3 Svømmebane med flydeponton 
I sommerhalvåret udlægges der bøjer i vandet parallelt med kysten, som angiver en svømmebane på 
åbent hav med en længde på 100 m. Banen er offentligt tilgængeligt og kan benyttes af alle. 
 
Udenfor pieren etableres en flydeponton/badeø på ca. 2 m vanddybde sydøst for pieren, se Figur 2. 
Flydepontonen er forankret til havbunden med to betonklodser / ankre, der hver har et areal på 3 m2, i 
alt 6 m2. Alternativt rammes der to pæle, som flydepontonen kan glide op og ned ad med stigende og 
faldende vandstand. 
 
 

2.4 Handicaptilgængelighed 
Adgang til pieren vil være tilpasset gældende tilgængelighedskrav. 
 

2.5 Redningsudstyr  
Der etableres redningsudstyr til badegæster ved pieren.  

2.6  Anlægsmetode 
Se bilag 2. 
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Figur 1. Pieren set fra kysten. Illustration: ZENI arkitekter A/S. 
 
 

 
Figur 2. Pieren set fra havet. Illustration: ZENI arkitekter A/S.  

2.7 Materialeforbrug 
Til etablering af pieren anvendes ca. følgende mængder: 
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Stålrør (ton) ca. 300 ton 
Træ (ton) ca. 500 ton 
Beton (m3) Ca. 10 m3 

 

3 Drift og vedligehold af pier 

3.1.1 Opsyn  
Det forudsættes, at pieren står åben for offentligheden uden opsyn (livredder) hele året, med mindre 
andet arrangeres af resort-operatøren i afgrænsende tidsperioder.  

 
3.1.2 Vedligeholdelse 
I driftsfasen vil følgende aktiviteter være aktuelle: 
 

a. Sandfodring og vedligeholdelse af kysten på stranden: 
Der vil som udgangspunkt ikke blive foretaget sandfodring eller anden form for 
kystbeskyttelse på stranden i driftsfasen. Det kan dog ikke udelukkes, at det efter en 
årrække kan blive nødvendigt at foretage tiltag på stranden og kysten for at sikre, at 
den etablerede konstruktion ikke lider overlast. Det er dog på nuværende tidspunkt 
umuligt at vurdere om det er 1 gang hvert 5. år, 1 gang hvert 10. år eller aldrig.  
 

b. Forlængelse af arme/brodele til pieren: 
Det vil være nødvendigt at forlænge pierens to arme/brodele ind mod land, i takt med 
at kysten eroderes. Det forventes at kysten vil erodere ca. 45 m på 30 år frem mod år 
2055. 
 

c. Træværk: 
Det vil være nødvendigt løbende at foretage inspektioner og udbedringer af 
trækonstruktionen. Omfanget afhænger meget af det vejrlig, som det har været udsat 
for. Men kan typisk bestå i udskiftning af planker i gangarealerne og lignende.  
 

d. Andre betydende forhold: 
Stålpæle er etableret med ekstra godstykkelse for at undgå katodisk beskyttelse. 
Pælene vil med jævne mellemrum blive inspiceret med dykker med henblik på at 
vurdere restlevetiden. 
 

e. Affald: 
Der opstilles affaldsspande på pieren som gæsterne kan benytte sig af. 

 

4 Anlægget betydning for miljøet 

Pieren og dens anlæggelses betydning for miljøet bliver vurderet i en VVM-redegørelse og en Natura 
2000 konsekvensvurdering, der er vedlagt, og som forventes offentliggjort senere i 2021. Pierens 
kumulative effekter med den øvrige del af Nordals Ferieresort mv. inddrages i vurderingerne.  
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Dette notat er bilag 2 til ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet for 
pieren ved Nordals Ferieresort. 

 
1 Anlægsmetoder 

1.1 Anlægsperiode 
Der forventes omtrent følgende anlægsperiode: 
 

• Ca. 2 måneder til etablering af pæle og forankringer på søterritoriet. 
• Under 1 år til færdiggørelse af hele pieren.   

1.2 Pæleramning 
Første aktivitet på pieren vil være ramning af stålrørspæle. Der er i alt ca. 120 
– 130 stk. Ø500 mm stålrørspæle med en pælelængde på ca. 16-18 m, som 
skal bringes ned i havbunden. Pæle indtil en vanddybde på ca. 1,0 m etableres 
med kørende materiel fra land med en rammemaskine af type som Junttan 
PM23 eller tilsvarende på larvebånd og med hydraulisk rammehoved. Der vil 
ske kørsel med denne på stranden og ud til ca. 1 m vanddybde.  
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Figur 1. Ramning af pæle på lavt vand indtil 1 m vanddybde.  
 
Pælene som skal placeres på vanddybder på over 1,0 m nedbringes fra en pram med en størrelse på ca. 
11 x 23 m. Stålrørspælene hentes i depot på stranden og hejses ud på prammen med gravemaskine. 
Rammemaskinen køres ombord på prammen fra en nærtliggende havn, hvorefter den sejles til 
lokaliteten. Prammen fixeres ved hjælp af ankre eller ben ned på bunden. Når den enkelte pæl er 
nedbragt, flyttes prammen til en ny position og fixeres, hvorefter næste pæl nedbringes. Der kan 
forventeligt nedbringes ca. 5 - 6 pæle om dagen ved enten ramning eller vibrering.  
 
Metoden med ramning fra pram fremgår af nedenstående Figur 2. Det er ikke givet at det er netop 
denne pram eller maskine, der anvendes. Illustrationen er medtaget for at vise metoden til 
nedbringning af pæle på vanddybder over 1,0 m. 
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Figur 2. Ramning af pæle fra pram på vanddybder over ca. 1 m foregår i princippet på denne måde.  
 
Det forventes ikke umiddelbart at være rammehindringer på stedet, men i det omfang at der træffes 
rammehindringer under nedbringningen kan der blive behov for at udføre en mindre lokal opgravning 
for at fjerne rammehindringen. Materialerne opgraves og lægges til side på havbunden, hvorefter 
rammehindringen fjernes. Herefter lægges materialerne tilbage i det hul, som er opgravet. 
Erfaringsmæssigt vurderes det, at der med de aktuelle aflejringer, højst vil være rammehindringer for 
10 af pælene.  

1.3 Overbygning 
Når pælene er etableret, påbegyndes overbygningen. Stålprofiler til at bære trædækket i overbygningen 
monteres på stålpælene fra flåde/pram. I den forbindelse kan der blive tale om svejsning eller boring i 
stål. Stålprofilerne hentes i depot på stranden og hejses ombord på flåden/prammen med 
gravemaskine.  
 
Når stålskelettet er etableret på stålrørspælene, monteres trædækket herpå. Til denne operation 
anvendes en flåde/pram. Træ til dækket løftes ombord på flåden/prammen med gravemaskine eller 
kran. Generelt vil der, ud over materiel til løft, kun være tale om anvendelse af mindre håndværktøj 
som vinkelsliber, hammer, sav mv. til opbygning af overbygningen.  
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1.4 Flydepontoner 
På indersiden af pieren etableres nogle få flydebroer/flydepontoner. Derudover etableres en badeø på 
ca. 2 m vanddybde sydsøt for pieren. Badeøen fastgøres til ankerklodser på havbunden. Flydepontoner 
forventes leveret på lastbil til stedet og løftet af lastbilen med kran.  

1.5 Jordarbejder 
I forbindelse med etablering af pieren bliver der ikke tale om jordarbejder, hverken uddybning eller 
opfyldning. Jordarbejder vil alene omfatte etablering af midlertidige adgangsveje mv. på land eller i 
meget begrænset omfang på vand, hvis det er nødvendigt at fjerne rammehindringer på vand. 

1.6 Etablering af rørledning på havbunden 
Rørledningen på 37 m på havbunden udlægges efter, at pierens bærende konstruktioner er etableret. 
 
1.7 Øvrigt 
Alle materialer til brug for etablering af pieren leveres fra land og køres til stedet med 
lastbiler/sættevogne. Ud over prammen til brug for ramning mv. vil der ikke være tilførsel af materialer 
eller andet fra vandsiden.  
 

2 Materiel der anvendes 

Til nedbringning af stålrørspæle anvendes en rammemaskine af typen Junttan PM23 eller tilsvarende.  
 
Til nedbringning af pæle på vanddybder over 1,0 m anvendes den samme rammemaskine. Den eneste 
forskel er, at nedbringning af pæle på disse vanddybder foregår fra en pram på ca. 11 x 23 m.  
 
Prammen på ca. 11 x 23 m anvendes også i forbindelse med etablering af overbygningen.  
 
Herudover anvendes gravemaskine, mobilkran, lastbiler og/eller dumpers til transport af materialer til 
etablering af pieren. 
 

3 Byggeplads 

3.1 Skurplads, arbejdsarealer mv. 
Der etableres skurplads umiddelbart ovenfor skrænten ud for den planlagte pier. Her placeres 
mødeskur, mandskabsvogne med badefaciliteter mv., samt værktøjscontainer og lignende. Samlet set 
vil der til denne entreprise være tale om 5 - 10 skure i alt. Det forudsættes, at oplagsplads til stålrør, 
sten, brædder mv. placeres midlertidigt på stranden ud for pieren. Området afspærres for 
offentligheden med hegn.  
 

3.2 Affaldsproduktion, forurening og gener 
I forhold til affald er det begrænset, hvor meget der vil blive genereret under arbejdets udførelse.  
 
Stålrørspæle og øvrige elementer i form af stålprofiler, bjælker, brædder mv. vil medføre en begrænset 
affaldsproduktion. I forbindelse med tilskæring af bjælker, brædder mv. vil der forekomme en mindre 
forurening fra dette. Der vil løbende blive ryddet op på de offentlige arealer, så der ved arbejdstids 
ophør er ryddet for affald.  
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Det er et lovgivningskrav, at der, i perioder hvor der ikke naturligt er lys, skal være lys på 
arbejdspladsen. Dette vil f.eks. være nødvendigt i vinterperioden. I denne periode vil der være etableret 
nødvendigt arbejdslys, som følger kravene til dette. Det vil være i form af hvidt nedadrettet lys, der ikke 
generer skibstrafikken i området.  
 
Sedimentspredning, undervandsstøj og forstyrrelse beskrives og vurderes nærmere i VVM-redegørelsen 
for projektet samt i den tilhørende Natura 2000 konsekvensvurdering.  
 

3.3 Adgangsveje og transportbehov 
Alle materialer til brug for etablering af pieren leveres fra land. Transportbehovet til søs vil alene bestå i 
transport af pram og rammemaskine (på pram) til og fra lokaliteten.  
 
Der etableres en midlertidig vejadgang fra det offentlige vejnet og frem til arbejdsområdet/skurpladsen 
oven for skrænten (skrænten er ca. 4-5 m høj). Arbejdsvejen fungerer som arbejdsvej til levering af 
materialer, tilkørsel af materiel mv. Adgang til skurpladsen sker fra det offentlige vejnet via Himmark, 
Brokbjergvej, Karlsmindevej og Ærvej eller fra selve resort-området. 
 
Desuden etableres der en midlertidig arbejdsvej ned over skrænten og ned til stranden, hvor pieren skal 
etableres. Den midlertidige kørevej placeres, hvor den permanente kørevej til strandcafeen er planlagt.  
 
Entreprenørmaskiner vil skulle køre på stranden for at komme frem til arbejdsområdet ved pieren. 
Kørslen vil foregå på en ca. 400 m lang strækning mellem udløbet af Gildbæk og pieren. Der vil om 
nødvendigt blive udlagt køreplade for at komme frem til arbejdsområdet.  
 
Pier Antal køretøjer I alt Gennemsnit pr. 

arbejdsdag 
(ÅDT) 

Håndværkere mv. 1000 personbiler 1000 personbiler 10 køretøjer 
Jordtransport 0 lastvogne 100 lastvogne 2 køretøjer 
Affaldscontainere 0 lastvogne 
Betontransport 0 lastvogne 
Byggematerialer 100 lastvogne 
Øvrige materialer 10 varebiler 10 Varebiler 1 køretøjer 
I alt  - - 13 køretøjer 

Tabel 3-1. Transportbehovet i anlægsfasen. 
 

3.4 Afspærringer, skiltning og evt. lyssignaler 
I forbindelse med arbejdet på pieren indhegnes arbejdsområdet i nødvendigt omfang. Der holdes en 
passage åbent for gående for passage på langs af stranden. Under byggeperioden vil pieren blive 
afspærret og der vil udføres midlertidig afspærring af stranden, i perioder hvor der arbejdes på tværs af 
stranden. 

3.5 Sejladssikkerhed 
Ud over småbåde og lystbåde er det meget begrænset hvad der foregår af skibstrafik i det aktuelle 
område pga. den meget lave vanddybde (under 2 m). Det ændrer dog ikke ved, at området hvor pieren 
skal etableres bliver afmærkes i henhold til retningslinjer fra Søfartsstyrelsen i byggeperioden.  
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Mathias Munch Andersen

From: Marianne Tychsen <mtyh@sonderborg.dk>
Sent: 23. april 2020 12:32
To: Helene Lindskov Kjær
Cc: Susanne Vestergren Koch Nielsen; Jonas Nørgaard Klügel
Subject: VS: Nordals Ferieresort - Ansøgning om pier

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

Sønderborg Kommune giver hermed samtykke til at Rambøll, på vore vegne, indsender ansøgning vedr. Nordals 
Ferieresort om nødvendige dispensationer til Kystdirektoratet på matr. nr. 466 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Sønderborg Kommune 
Ejendomskontoret, By & Landskab 
 

 
 
Marianne Tychsen 
Ejendomskonsulent 
T 88 72 54 62 M 27 90 54 62 
mtyh@sonderborg.dk 
www.sonderborgkommune.dk 
 
 
 
 

Fra: Helene Lindskov Kjær <helkj@ramboll.dk>  
Sendt: 22. april 2020 09:49 
Til: Susanne Vestergren Koch Nielsen <svni@sonderborg.dk> 
Emne: Nordals Ferieresort ‐ Ansøgning om pier 
  
Hej Susanne 
  
Jeg er i gang med at udarbejde ansøgningen til Kystdirektoratet om anlæg på søterritoriet (til 
pieren) ved Nordals Ferieresort.  
Da Sønderborg Kommune ejer matr. nr. 466, Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, har jeg brug for en 
samtykkeerklæring fra Sønderborg Kommune på, at jeg må indsende ansøgningen på jeres vegne. 
Er det noget, du kan hjælpe mig med? 
  
  
Med venlig hilsen 
Helene Lindskov Kjær 

Byplanlægger 
1103667 - Miljøplanlægning 
  
M +45 51615492 
helkj@ramboll.dk 
_________________________________ 



2

Rambøll 
Olof Palmes Allé 22 
DK-8200 Aarhus N 
https://dk.ramboll.com 

Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417 
Hjemsted: Hannemanns Allé 53, 2300 København S 
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