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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: '  1 Journal nr.: i

Projekttype: ; ‘ Sagsbehand/er: 3

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

[Holbæk Kommune v. Kasper Enevoldsen, Afdelingsleder, Ejendom & Anlæg }

Adresse

[Kanalstræde  2  i

Lokalt stednavn Postnr. By

[  l {4300  \ [Holbæk]

Telefon nr. Mobil nr. E—mail

{72367531  [ H {kasha@holb.dk)
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

[NBC Marine v. Kim von der Recke  ]

Adresse

[Hejreskovvej 8 J

Lokalt  stednavn Postnr.

[] 34901

Telefon  nr. Mobil  nr.

M9170072l p6120772}

C. Offentliggørelse af oplysninger

...

(£2? Miljøministeriet

Kystdirektoratet

By

%Kvistgård  l

E—mail

[krabcmarinedk  l

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

32019-03-18 ] :Kasper Lomholdt, leder af Sidesporet  i

D. Anleeggets placering

Adresse

Bryggen 1 I

Postnr. By Kommune

[4300  & [Holbæk  ] lHolbæk  l

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

l  1
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E. Beskrivelse af anlaegget i sin helhed

Kan evt. uddybes  i bilag

Bemærk: Nødvendige  bilag skal  også vedlægges, se rubrik  /

[Efter renoveringen af Filmtorvet  i  2016 er området i stigende grad blevet et mødested for mange aktiviteter  i  Holbæk
By med aktiviteter som udendørs storskærmsbiograf, koncerter, bagagerumssalg, folkekøkken, veteranbiltræf, sport

m.v.

Sidesporet ønsker at udvikle Fiimtorvet som et lokalt samlingssted for unge i Holbæk.

Noget som de unge finder populært ved Filmtorvet er muiighederne for at bade i havnebassinet.

Sidesporet vil styrke mulighederne for at dyrke de maritime aktiviteter. Dette er baggrunden for projekt
Fiådestationen ved Filmtorvet.

Flådestationen tilbyder bademuligheder med udspring i bassin/sauna. opholdsareaI/café, fiskeplads/griil, scene til
mindre koncerter, anløbspiads for mindre både m.v.

Flådestationen ved Fiimtorvet indebærer etablering af en maritim platform for badning, fiskeri, musik etc.

Flådestationen vil betyde en styrkelse af den tiltraekningskraft Filmtorvet allerede har i dag overfor  i  særlig grad de

unge i byen.

Mange unge omfatteri dag Filmtorvet som ”deres” mødested i Holbæk. Her er der mulighed for at de unge kan
mødes på deres præmisser med musik. grill og hyggeligt samvær. Her er plads til musik og 'Iidt larm i gaden' under
risiko for at genere naboerne.

Etape 1 har en selvstaendig værdi som projekt. Etape 1 omfatter etablering fiydebro og landgangsbro. Flydebroen er

ideel til brug for badeaktiviteteri havnebassinet. Landgangsbro giver en særlig vandoplevelse. Desuden sikrer
iandgangsbroen at flydebroen kommer så langt ud i havnebassinet, at de badende undgår urenheder, tang m.v. som
ofte eri vandet tæt ved kajen. Flydebroen vil kunne anvendes ved anløb af mindre både og kajakker.

Med etape 2 etableres yderligere flydebroer, der rummer faciliteter til udspring, fiskeplads, scene m.v.

Samarbejdspartnere ved udførelsen:

Edvars&Edvars (Skitseforslag, Projektforslag, Detaiitegning)

NBC Marine (Flydebroer m.v.)

Manta Contractors Aps (Rådgivning og tilsyn)

Unik Consult (Projektrådgivning)

Finansiering og etablering af etape 1  — Holbaek Kommune har bevilliget 455.000 kr. Etape 1 forventes klar til

ibrugtagning pr. 1.juni 2019. Sidesporet påtænker et udspringstårn mod vest, men at vi endnu ikke har

finansieringen på plads

Finansiering og etablering af etape  2  er endnu ikke afklaretj
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan  evt. uddybes i bilag

Se medsendte bilag.

G. Uddybning

Skal der  i  forbindelse med anlægget foretages uddybning?
,

3r“
{F ‘ Nej

Ja

 

Hvis ja skal maengden 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?
! ,_ ,

>f— Ja

JFF I Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives ;  ,

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

1I

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlaegges:
-  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

Ev.

\

r—o-

andet relevant materiale:

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står  i  ansøgningen, er i over stem else med

forhold.

Dato Fulde navn  (benyt blokbogstaver) ,  Unders /«

32019—03-22 ] [Kasper Lomholdt ; [ i ”;

Ansøgningen sendes med post til: 7

Kystdirektoratet (

Højbovej 1
Postboks 100

7620 Lemvig

Eller via e-mail:  kdi@kzst.dk
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Vejledning til ansøgningsskema
(vedrørende ansøgnlng om tllladelse tll 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 lngeniørfirma.

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 anglves. Disse oplysninger kan findes  i  ejendommens skøde eller

lndhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.mil'o ortalen.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 WM 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
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særllgt  i  forhold til

—  nuværende arealanvendelse
-  de tilstedeværende naturressouroers 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
påvirkningene varighed, hyppighed og reversibilitet

I

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 l. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan

behandles:
— Søkort med anlægget indtegnet
—  IVlatrlkelkort med anlægget indtegnet. lVlatrikelkort kan findes på www.mil'o ortalen.dk.

Anlaeg 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.
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Er der  i  forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts—

mæsslgt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst mullgt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63
eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdire ktoratet
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Flådestationen etape 1

Eksisterende flåde

PROJEKT: FLÅDESTATIONEN, HOLBÆK HAVN

DATO: 08.03.2019
MÅL: 1:200

EDVARS & EDVARS ARKITEKTER MAA-UIA
AHLGADE 1 C, DK4300 HOLBÆK 
TLF.: +45 61551866 - MAIL: JES@EDVARS.COM

TEGN. NR. 01
EMNE: BELIGGENHEDSPLANPLAN ETAPE 1
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Flådestationen etape 2

Eksisterende flåde
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PROJEKT: FLÅDESTATIONEN, HOLBÆK HAVN

DATO: 08.03.2019
MÅL: 1:200

EDVARS & EDVARS ARKITEKTER MAA-UIA
AHLGADE 1 C, DK4300 HOLBÆK 
TLF.: +45 61551866 - MAIL: JES@EDVARS.COM

TEGN. NR. 02
EMNE: BELIGGENHEDSPLANPLAN ETAPE 1+2



Holbæk
% Kommune

EJENDOM & ANLÅEG

Dato: 13-03-2019

Sagsb.: Alex Bertelsen

Dir,tlf.: 72362047

E-mall: alejb@holb.dk

Fuldmagt:

Holbæk Kommune  —  Ejendom og Anlæg giver hermed fuldmagt til at Sidesporet kan ansøge
om tilladelse til flådestation, I Holbæk Ny havn.

Ansøger hæfter selv for alle omkostninger  i  forbindelse med opførelsen  samt  drift og vedlige-
holdelse heraf.

Ansøger skal selv sørge for at indhente alle evt. dokumenter og tilladelser samt sikre sig, at
alle gældende love og regler er overholdt.

y/,,' . ,, ,. (;s,—
k, (qsx  '  \  PLXU \ilfixfi‘/

Kasper Enåvoldsen,
Afdelingsleder Ejendom  &  Anlæg

Postboks 89

Kanalstræde  2  l  4300 Holbæk  l  tlf.  72 36 36 36  l  e-mail postQholb dk



NBC Marine
  Beton flydebroer 2018

Træ- Betonbro Bredde Længde Højde Fribord Vægt pr. m Bæreevne pr. m2

TB 1020 2.00 m fra 8.00 m 1.00 m 0.50 m 420 - 650 kg 180 - 260 kg

TB 1024 2.40 m fra 8.00 m 1.00 m 0.50 m 420 - 650 kg 180 - 260 kg

TB 1030 3.00 m fra 8.00 m 1.00 m 0.50 m 420 - 650 kg 180 - 260 kg

TB 1036 3.60 m fra 8.00 m 1.00 m 0.50 - 0.65 m 420 - 650 kg 180 - 260 kg

Afhængig af afstand mellem elementer

Helbeton Bredde Længde Højde Fribord Vægt pr. m Bæreevne pr. m2

HB 10 2.70 & 3.30 m 10 - 25 m 1.05 m 0.45 m 1000 - 1400 kg 450 kg

HB 12 3.30 & 4.30 m 15 - 25 m 1.20 m 0.55 m 1800 - 2400 kg 550 kg

HB 14 3.30 & 5.80 m 15 - 20 m 1.40 m 0.70 m 2100 - 3500 kg 700 kg

HB 16 3.30 & 5.80 m 15 - 20 m 1.60 m 0.80 m 2450 - 3500 kg 800 kg

Bølgebryder Bredde Længde Højde Fribord Vægt pr. m Bæreevne pr. m2

VB 20 3.30 & 5.30 m 15 - 23 m 2.00 m 0.45 - 0.80 m 2100 - 4500 kg 450 - 800 kg

VB 20HD 3.30 & 5.30 m 15 - 23 m 2.00 m 0.5 - 0.80 m 2700 - 3850 kg 450 - 800 kg

                               NBC Marine
                    Hejreskovvej 8                                   Mandal Allé 25                                   tlf. 49 17 00 72                                   info@nbcmarine.dk

                    3490 Kvistgård                                 5500 Middelfart                                fax. 49 17 52 72                                  www.nbcmarine.dk



Flådestationen

- projektbeskrivelse for maritimt samspil 
mellem natur og kultur

Niels Bo Sohl Christensen og Mikkel Lundstrøm

2019-01-04

Flådestationen 1



Baggrund og vision

Baggrund

• Filmtorvet ved Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk udgør en spændende plads, der kan danne 
rammen om et udendørsliv for kystnære aktiviteter i den østlige del af havneområdet.

• Holbæk Kommune har i sommeren 2016 istandsat arealerne i tilknytning til Filmtorvet med det formål at skabe et grønt 
opholdsareal i havneområdet.

• Containere på Filmtorvet omfatter Havnemarked med salg af lokale produkter og Syrisk Café. Filmtorvet rummer en 
udendørs storskærm, samt platforme til fiskeri og café.

• Sidesporet har bidraget til at skabe liv på hele området omkring Filmtorvet med udendørs folkekøkken (flygtningeprojekt), 
storskærmsvisning af film,  sportsbegivenheder m.v., koncerter, bagagerumssalg, og veteranbiltræf. 

• Sidesporets aktiviteter indenfor bl.a. musik, film, wellness og madkultur tiltrækker fastboere og turister fra hele det 
nordvestsjællandske område. 

• Sidesporet driver sine aktiviteter på non-profit basis med en fast stab af medarbejdere og støtte fra en stor kreds af frivillige 
fra lokalsamfundet (se www.sidesporet.dk).

Vision

• Sidesporet vil gerne bidrage til at Filmtorvet med dets unikke placering ved fjorden bliver et center for 
kystnære aktiviteter på og omkring fjorden. På den baggrund foreslås etablering af ‘Flådestationen’, 
som et maritimt aktivitetssted baseret på synergien i samspillet mellem kulturen (Filmtorvets kulturelle 
aktiviteter) og naturen (havneområdets maritime aktiviteter). 

• Det maritime aktivitetssted vil være offentligt tilgængeligt for alle uden betaling.

Flådestationen 2

http://www.sidesporet.dk/


Flådestationen - beskrivelse
Flådestationen planlægges opbygget med 4 flåder i havnebassinet ved Filmtorvet med følgende funktioner:

• Flåde 1 (forankres til kajkanten med en 10 m lang bro, som samtidig løser højdeforskellen på omkring 2 m mellem kajkant og vandoverflade)                                                                         
• Opholdsareal/café

• Flåde 2 (kobles til flåde 1)
• Udspring i havnebassin
• Sauna

• Flåde 3 (kobles til flåde 1)
• Fiskeplads
• Grill

• Flåde 4 (kobles til flåde 1)
• Scene til mindre koncerter ved vandet
• Anløbsplads for kajakker og mindre både

På kajområdet etableres container til
• Omklædning
• Lager

Flådestationen 3

Nuværende flåder



Flådestationen - oversigt

Flådestationen 4
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Fiskeplads m. 
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sauna

Filmtorvet
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omklædning og 

lager

Hver flåde måler 8 x 5 m

10 m

Havnebassin

Ankerplads for 
BBQPartyBoats

Anløbsplads for
kajakker og småbåde



Finansiering

Flådestationen 5

• Anskaffelserne foreslås finansieret med støtte fra fonde.

• Sidesporet varetager drift og administration.

• Sidesporet vil tilbyde bidragsydere mulighed for at blive eksponeret i forbindelse med Sidesporets 
aktiviteter på Filmtorvet. Det kan fx være med skiltning, banner-reklamer m.v.

• Endvidere vil Sidesporet tilbyde bidragsydere muligheder for kunne benytte Filmtorvets mange 
tilbud på favorable vilkår. 



Flådestationen Holbæk Havn
Edvars & Edvars arkitekter

Skitseoplæg 30. januar 2019

Flådestationen Holbæk Havn _ Udarbejdet af Edvars & Edvars arkitekter _ Skitseoplæg 30. januar 2019



Placering i Holbæk Havn
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Flådestationen

Runde både

Eksisterende flåder

Flådestationen

Boldbane

Cafe & havnemarked

Boldbane

Cykelbane

Skatebane

Storskærm

Biograf

Toilet & bad

Placering i Holbæk Havn
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