
Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Bilag i

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring afkystbeskyttel
se.

A. Oplysninger om ansøger
Ansøger er den, som ønsker at etablere kystbeskyttelsen. og ansøger er ikke nødvendigvis ejer af
ejendommen. hvor kystbeskyttelsen placeres. Er der tale om flere ansøgere, kan oplysninger om disse
fremgå af samtykkeerklæringer (udfyld pkt. A) vedlagt ansøgningen.
Samtykkeerklæring kan findes på den kompetente myndigheds hjemmeside.

Navn
Ole Zilstorff Dalgaard

Ädresse
Højbovej i

Postnr. By L7620
Lemvig

Telefon nr. Mobil nr. E-mail
99636363 99636363 ozd@kyst.dk

Er ansøger ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres?
Ja

D Nej. Oplysninger om ejer fremgår afsamtykkeerklæring vedlagt ansøgningen

B. Oplysninger om eventuel reprsentant for ansøger
Punktet udftldes. hvis ansøger ønsker at lade sig repræsentere eksempelvis afnabo, rådgiver, entre
prenør el. Denne vil være kontaktperson til den kompetente myndighed under sagens forløb.
Husk samtykkeerklæring fra ansøger. Eksempel på samtykkeerklæring (udfyld pkt. B) kan findes på
den kompetente myndigheds hjemmeside.

N avn

besse
ByPostnr.
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Telefon nr. Mobil nr. E-mail

Hvis projektet strækker sig over flere matrikler. skal disse nævnes under punkt 0 “Andre oplysnin
ger”
Hvis ejendommen. hvorpå projektet ønskes etableret, ikke udelukkende ejes af ejeren som oplyst
under punkt A, skal der vedlægges samtvkkeerklæringer fra samtlige andre ejere. Eksempel på sam
tykkeerklæring kan findes på den kompetente myndigheds hjemmeside.

Postnr. By Kommune
Lemvig Kommune

Matrikel nr.

Hvad er projektets karakteristika?

Beskriv hele projektets dimensioner og

Udførelse af kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Der ansøges om
om tilladelse til en tillægsfodring som vist med grøn på bilag 1. Der er de seneste
ca. 35 år udført denne form for kystbeskyttelse på strækningen.

Kystdirektoratet, kystbeskyttelse Drift og Anlæg har ved den seneste budgetopfølgning
fundet lidt reserver. Derfor er det besluttet at hæve mængden ved Fjaltring med op til
600.000 m3 sand fra de indvindingsområder, hvor Kystdirektoratet har tilladelse til
indvinding af sand. De anvendte sandmaterialer vurderes til at være brugbart til
sandfodring da det er indvudet indenfor de tilladte indvindingsområder og derved har en
høj renhedsgrad.

Strækning er ca. 3,6 km som markeret med grøn på det vedhæftede kodbilag. Det
vurderes at det vil tage ca. 65 døgn, hvis der kun bliver anvendt i fartøj til opgaven.

9eskriv hele projektets udfor» wing

Den kystnære fodring udføres ved split eller rainbow afhængig af hvilken type fartøj
der anvendes. Den kystnære fodring forventes at kunne have en påvirkningsudstrækning
fra 7 meter kurven og ind til 150 meter landværts 5 meter kurven.

C. Projektets placering

Adresse

Ej erlav
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1k Projektets indvirkning på miljoet

Beskriv indvirkningens storrelsesorden og rundige udstrækning

Se bilag med WM-screening

Beskriv indvirkningens art

Se bilag med WM-screening

Beskriv indvirkningens grænseoverskridende karakter

Se bilag med WM-screening

Beshii’ indvirkningens intensile! og kompleksilet

Se bilag med WM-screening

Beskriv indvirkningens sandsynlighed

Se bilag med WM-screening

Beskriv indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppiglied og revers/bil/tel

Se bilag med WM-screening

Beskriv kumulationen afprFktets indvfrkninger t;ied indvirkningerne afandre eksisterende og/eller
godkendte projekter

Strækningen er op til den kystnære fodring der er givet tilladelse til i sags nr.: 19/00537-11.



Bes&iv mulighedenfor reelt at begrænse indvh*ningerne

Ikke relevant

E. Hvad søges der om beskyttelse mod?

Erosion (kysten nedbrydes af havet) Oversvømmelse
UdJi’ldpunkterne F-L Ut/frid punkterne F-.J og M-N

F. Beskrivelse af eksisterende og/eller godkendte forhold
Findes der allerede kystbeskyttelse eller tilladelse til kystbeskyttelse på ejendommen?

0 Nej

0 Ja. hvilken Skråningsbeskyttelse

x Sandfodring

Hofde

2 Bolgebryder

0 Dige

o Andet:

Hvis ja, angiv dok. nr. for evt, tilla
delse:
Eller

Omtrentligt år for etablering: Første høfde er anlagt i 1875.

Hvis ja. er der kumulation med det ansøgte projekt og eksisterende og/eller godkendte for
hold?
XNej

o Ja

i

eskriv hvilke forhold og kumulationen
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Hus eller anden bebyggelse med faste installationer

lnfrastruktur (vej, sti, kloak m.v.)
Andet (landbrugsjord, ubebygget

D areal. produktionsskov, have),
hvilket:

_________________________________________________

Ved sager om kommunale fællesprojekter: Ansøgers overvejelser omkring værdien og levetiden af
det, der ønskes beskyttet i forhold til udgifterne til etablering og vedligeholdelse afkystbeskyttelsen
over en længere periode på 25-50 år:

G. Værdier
Hvilke værdier ønskes beskyttet?

Hvorfor er kystbeskyttelse nødvendig?
Beskriv hvppigheden aftidligere oversvonmielser og/eller

Kystbeskyttelsen er nødvendigt for at opretholde sikkerheden langs vestkysten indenfor
fællesaftalestrækningen Lodbjerg - Nymindegab. Sandfodringen bliver foretaget
for at vedligeholde klitternes styrke langs hele fællesaftalestrækningen. Kystbeskyttelsen
foretages for at nedsætte risikoen for oversvømmelser.

Beskriv erosionens omfang og

Kysten er dynamisk, og de meteorologiske forhold og kystens udformning,
helt fra yderste revle til klitrækken, er af afgørende betydning for omfanget af erosionen.

Beskriv skader efter oversvommelse eller erosion n.v.

Ikke relevant.
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Dette er ikke et kommunal fællesprojekt.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal, der er fredskovspligtigt ef
Ler skovloven, oplyses, om det er muligt at placere anlægget uden for det fredskovspligtige areal?

Der er ikke fredsskovpligtige arealer på eller ved strækningen.

Beskriv de samfundsmæssige interesser, der begrunder, at kystbeskyttelsesforanstaltningen udføres p
det fredskovspligtige areal.

Der er ikke fredsskovpligtige arealer på eller ved strækningen.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med “skovbryn aflovtrcver
og buske” der er omfattet af § 27 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet
forsat kan opretholdes, når projektet er udført.

Der er ikke skovbryn af løvtræer og buske på eller ved strækningen.

H. Skovloven
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være
nødvendige for at udføre de kystbeskttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov
om kystbeskyttelse m.v.
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Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med “saet; mose;; hede,;
s’trandenge eller strandsumpe. ferske enge og biologiske overdrev, soni ikke er omfattet afnaturbe
qnwelseslovens Ç 3 pga. for lille storrelse” der er omfattet af § 28 i skovloven, beskrives, hvorvidt
områdets økologiske funklionalitet forsat kan opretholdes, når projektet er udført.

Der er ikke fredsskovpligtige arealer på eller ved strækningen.

I. Jagt- og vlldtfon’altningsloven
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v.. efter anden lovgivning, som ville være
nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § i lov
om kystbeskyttelse rn.v.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger skal udføres i et vildtreservat, beskrives den nærme
re begrundelse for dette indgreb.

Der er ikke vildtresevat på eller ved strækningen.

Beskriv projektets omfang og anlægsfasen, herunder hvilke maskiner, der skal anvendes og hvilket
:idspunkt på året projektet ønskes gennemført.

Der er ikke vildtresevat på eller ved strækningen.

Hvis de ansøgte kystbeskvttelsesforanstaltninger ønskes udført på særligt for det pågældende vildtre
servat sårbare tidspunkter. fx yngletid, rastetid el.lign., beskrives hvorfor det er nødvendigt.

Der er ikke vildtresevat på eller ved strækningen.

J. Lov om vandløb og lov om vandpianlægning
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være
nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger. der søges om tilladelse til efter § i lov
om kystbeskyttelse m.v.

‘Oplysninger om de ansøgte kystbeskvttelsesforanstaltningers indvirkning på vandLøb, grøfter, kana
ler, rørledninger og dræn, søer eller andre lignende indvande.

Der er ikke ske indvirkning indvande på eller ved strækningen.
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Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på diger. sluser, broer og
andre anlæg i og ved vandløb.

I
Der vil ikke ske indvirkning på eller ved strækningen.

Oplysning om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger har indvirkning på vandløb eller søer, der
er omfattet afet miljømål efter bekendtgørelse om miljomål for overfladevandområder eller grund
vandsforekomster.

Der vil ikke ske indvirkning på eller ved strækningen.

IC. Kystbeskyttelsesmetode mod erosion

Hvilken type kystbeskyttelse søges derom Er der tale om:
Ii I ladelse til:

Fodring (sand/ral) Etablering afny kystbeskyttelse

o Skråningsbeskyttelse Genopbygning af anlæg til oprindelig stand

o Hofde Ændring afkystbeskyttelsens dimensioner og!
eller materialer

o Bolgebryder ø Fjernelse af eksisterende anlægt

o Andet: er der alene tale omfiernelse afet eksisterende an
læg! er en forudgående tilladelse ikke nodvendig

L. Nodvendige bilag til ansogning om beskyttelse mod erosion

Se kortbilag.
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M. Kystbeskyttelsesmetode mod oversvom melse

N. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod oversvømmelse
NreclL,,,tcie,1cle liste skal vedlægges anvogningen

Kort, der viser matrikelgrænser og hojdekurver. På kortet skal bebyggelse/infrastruktur samt
højvandsbeskyttelsens placering fremgå tydeligt.
Målsatte snittegninger, der viser kysibeskyttelsens opbygning og materialevalg. -‘Topkote,
hældninger, bredde m.v. af konstruktionen skal fremgå afsnittegningerne.

vilken type kystbeskyttelse

D ige

Ho] vandsm ur

ra I)

Andet

Fodring (hævning af terræn med sand/

Er der tale om:

o Etablering afny kystbeskyttelse

o Genopbygning af anlæg til oprindelig stand
Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner
og/eller materialer

o Fjernelse af eksisterende kystbeskyttelse*

er der alene tale wufiernelse afet eksisterende
2nlæg, er en forudgående tilladelse ikke nodvendig
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• Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til
at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet at’
sagsbehandlingen. hvis dette skønnes nødvendigt.

• En beskrivelse at’, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet afkystbeskyttelsesforanstaltnin
gen.

• En redegørelse for, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen mod oversvømmelse over tid, her
under at den eksisterende adgang til og langs stranden bevares.

• Fotos af stedet, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser ejendom og det omkring-
liggende område.

• SamtvkkeerklærinQer

1) Ved flere ansøgere

2) Når der er en repræsentant for ansøger

3) Når kystbeskyttelse etableres, på anden ejendom end ansøgers

4) Fra ejere afnabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt, negative på
virkning af deres ejendom

0. Andre oplysninger af relevans for ansøgningen
Kan evt. iu1cvbe.v i bilag

s. - -
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P. Offentliggørelse af ansøgningen

Det er den kompetente myndigheds praksis, at ansøgningen offentliggøres på den kompetente myn
digheds hjemmeside.
Det sker som led i den horing og orientering, som den kompetente myndighed er forpligtiget til at
gennemføre.
Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af sagen. I henhold til persondataloven vil person-
følsomme oplysninger og oplysninger om rent private forhold, uanset denne accept ikke blive offent
liggjort. Det samme gælder oplysninger, som efter offentlighedsloven er undtaget fra aktindsigt

Jeg er indforstået med at oplysninger, fra ansøgningen offentliggøres på den kompetente myn
digheds hjemmeside

Q. Erklæring og underskrift

‘Undertegnede (ansøger eller partsrepræsentant) erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i
overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato Fulde navn i’benyt blokbogstaver) Underskrift
7. juni2019 Ole Zilstorff Dalgaard &
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