










Fra: Lars Hansen <chef.oh@gmail.com> 
Sendt: 19. august 2022 16:37 
Til: Thomas Larsen 
Emne: Re: Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet - Strøby - 22/19815 
 

Hej Thomas 

 

Ansøgningen er sendt på vegne af Grundejerforeningen og ikke for mig personligt. Det er tanken at 

alle foreningens bådejere skal kunne benytte bøjerne når de er ledige. 

Vi har testet placeringen i forhold til nabogrunden. Udstrækningen fra ankerpositionen er ca. 5 

meter ankerkæde og en jolle på ca. 4 meter. Den østlige bøje vil blive placeret, så det samlede svaj 

ikke rækker ind over nabogrunden. 

Hovedårsagen til ansøgningen er anvendelse af bøjerne i forbindelse med dårligt vejr eller svigt af 

ophalerspillet. 

Vi vil dog også gerne have mulighed for at benytte bøjerne i kortere perioder af en til to dage, i 

forbindelse med fiskeri og anden sejlads når vejret er godt. 

Bøjerne vil ikke blive anvendt til permanent fortøjning, da jollerne har faste pladser på land. 

 

På vegne af  

Grundejerforeningen Tammoseholm 

 

med venlig hilsen 

 

Lars Hansen 

 

Den man. 8. aug. 2022 kl. 11.45 skrev Thomas Larsen <tla@kyst.dk>: 

Hej Lars 

  

Jeg har et par spørgsmål til ansøgningen. 

  

Er ansøgningen sendt på vegne af grundejerforeningen og skal en evt. tilladelse også udstedes til dem? 

  

Som jeg forstår stedet, så er det grundejerforeningen, som benytter landarealet og ellers på anden måde 
varetager anlæg osv. ved placeringen. 

  

Hvis de to bøjer alene er til dit private behov eller du søger som privat, så bedes du uddybe behovet for to 
bøjer, og hvordan du tænker at du som privat med private anlæg kan sameksistere med 
grundejerforeningen. Den østlige bøje vil når den anvendes til båd for svaj komme til at berøre naboen 

mailto:tla@kyst.dk


mod øst. Er der gjort overvejelser om, at placere bøjerne mere ud for grundejerforeningens ejendom, 
således at evt. gener for naboer minimeres? 

  

Du kan med fordel indsende en erklæring fra naboen, hvor de tilkendegiver, at de ikke har noget mod den 
valgte placering. Ellers vil vi først erfare det modsatte langt inde i høringsperioden, og vi vil ikke afvise at 
det kan få betydning for sagens udfald. 

  

Som vi forstår benyttelsen, så der det alene under dårlige vejrforhold. En tilladelse vil derfor formentlig 
være med vilkår om, at der ikke må fortøjes fast til bøjerne. 

  

Når jeg modtager supplerende bemærkninger fra dig, så vil vi kunne gå videre med sagen. 

  

Med venlig hilsen 
 
Thomas Larsen 

Landinspektør, Specialkonsulent l Kystzoneforvaltning 

+45 91 35 74 42 l tla@kyst.dk 
 
Miljøministeriet 

Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 
 
Se Kystdirektoratets nye kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120 
 

 
 
Naturstyrelsens persondatapolitik      

Fra: Lars Hansen <chef.oh@gmail.com>  
Sendt: 1. juli 2022 10:31 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; Lars Hansen <larsh@gst.dk>; info@tammoseholm.dk 
Emne: Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 

  

Vedlagt fremsendes ansøgning om tilladelse til at udlægge to fortøjningsbøjer ved strøby. 

  

Med venlig hilsen  

Lars Hansen  
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