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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

iKajakpoIobane  ønskes etableret på  søtenitoriet.- ud for matrikel  1574h Nykøbing F  Bygrunde  —  Ejet af
Guldborgsund Kommune

 

 

Adresse

åSophieho/men 4
1— —.

Lokalt stednavn Postnr. By

[ :4800 I [Nykøbing F  ; ,

I  Telefon nr. Mobil nr. I  E-mail

{54731000 lkommuneauldborgsund.dk  ]
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B. Evt. repraesentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

;Nykøbing F Roklub — kontaktperson Jens  Aagren Nielsen

Adresse

*,Sophieholmen  17

Lokalt stednavn ' Postnr.

4800i

Telefon  nr. Mobil nr.

21776282

C. Offentliggørelse af oplysninger

— Miljøministeriet
Kystdirektoratet

By

Nykøbing F

E-mail

post@jens—aagren.dk

Ansøger giver ved  underskrift  tilladelse  til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets

hjemmeside www.kyst.dk. lhenhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller

andre  oplysninger fn'holdt for aktindsigt, uanset  denne  accept ikke blive offentliggjort.

Dato Underskrift ,

i4.5.2019 ;  g

\
\

x

D. Anlæggets placering

 

Adresse

iSophiehoImen 4

Postnr. By

'4800 Å Nykøbing F  ]

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

51574h Nykøbing F Bygrunde

Kommune

?Guldborgsund Kommune
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E. Beskrivelse af anlægget  i  sin helhed

Kan evt. uddybes  i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også  ved/ægges, se  rubrik I

iDer ansøges om at etablere kajakpolobane  i  tilknytning til Nykøbing F. Roklub.

Formålet hermed er at tilvejebringe trænings- samt turneringsfaciliteter for kajakpolospillere på Lolland-Falster. Der
er etableret et hold i regie af Nykøbing F Roklub  — som træner i Rødby svømmehai — men  ikke  har mulighed for
udendørstræning.
Vi ønsker at tilbyde en ny aktivitet på vandet og samtidigt at tiltrække nye brugere til Nykøbing F Roklub.
Målgruppen er primært 12-45 årige.
Placeringen af banen er lagt  i  tilknytning til Nykøbing F Roklub. Det er dog ikke muligt at anlægge en bane i
lystbådehavnen. Derfor ansøges om etablering af bane Nord for roklubben  .

Den ansøgte placering er  i  forbindelse med Sejlklubben Vikingens faciliteter til optimistsejlads.
Kajakpolobanen placeres  i  et  uudnyttet  hjørne af havnen.
Det vurderes at anlægget ikke forhindrer andres rekreative anvendelser af området
Placeingen er ikke til gene for sejlads ud/ind af Slotsbryggen.

Baggrunden for ansøgningen er at Nykøbing F Roklub tilbyder kajakpolo  —  med eksisterende udstyr  — og at deri
2018 er opstartet et træningshold for Lolland-Falster  —  med pt 20 aktive spillere.

Danske Kano og Kajakforbund har hjulpet i forbindelse med opstart at træningsmulighed på Lolland—Faister.
Konsulent Silas Kraul har besigtiget området  —  og bakker op omkring ansøgningen, da området er ideelt til træning
såvel som stævner.
Det er intentionen at kunne deltage  i  Danmarkstumeringen — samt at afholde stævner  i  forbindelse hermed.

Hermed arbejdes for aktiviteter på vandet  i  tilknytning til Nykøbing F  —  og særligt Slotsbryggen. Her forefindes
rekreative faciliteter samt restauranter mm

Nordea Fonden har 25. april 2019 meddelt at de vil støtte Kajakpoio på Slotsbryggen med 100.000 Kr. Tilsagnet er
givet  til aktiviteter der skabe gode Iiv.

Udformnin af anlae et  :
Banen måler 35 m  x  23 m.
Der  opstilles  2  stk. flydende  mål  i  hver ende heraf. Målene har en størrelse på 1.5  m  x 1  m  — og placeret 2 meter
over vandoverfladen. Maks højde på mål  —  3  rn. Målramme og holder herfor er udført  i aluminium samt
flydematerialer.

'  Banen  markeres med de 4 hjørnepunkter som faste aniæg — f.eks. som mindre gul plastic bøje — fastgjort til
betonanker med stålkæder.

lforbindelse med træning anvendes banen uden yderligere markeringer.

l  forbindelse  med kajakpolokampe udlægges flydetov for markering af banen.

Der er krav til vanddybde på minimum 1.2 meter. Dette krav er  opfyldt  med den ansøgte placering.

Der er ikke behov for oprensning e.l.

Det vurderes, at anlægget af kajakpolobanen ikke får indvirkning på strømforhold eller den eksisterende stensætning
og spuns i området.
Kajakpolobanen etableres udenfor sejlrenden der leder til Slotsbryggen.

Området ved Sophieholmen  4  er omfattet af kommuneplanramme NYKF R1 —— der udlægger området til fritidsformål.
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan  evt. uddybes i bilag

?Betonankre med markeringsbøjer nedsænkes fra båd — evt. med  hjælp fra Nykøbing F dykkerklub.  i

Efterfølgende sættes banemarkering (4  hjørner) og flydemål  fast  hertil — f.eks. med metalkæder.

Markering og mål er som udgangspunkt udlagti  perioden  fra maj til  oktober.

Uden  for  denne  periode opbevares mål  i  Nykøbing F Roklub.

G. Uddybning

Skal der  i  forbindelse med anlægget foretages uddybning?
»

äl— Ja

€17 Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives m3

Beskrivelse  af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes  behandlet:
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H. Opfyldning

1
Skal der  i forbindelse  med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

[FE Ja
!

ii;— ]  Nej
l

Hvis ja  skal  mængden af opfyldningsmateriale angives m3

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

[

l

l

l. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:
- Søkort med indtegnet anlæg
-  Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over  det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler. broer mv.
-  Målfest oversigtskort med hele anlægget indtegnet
-  Samtykkeerklæn'nger fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale: i

 

J. Erklaering og underskrift
 

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er.i overensstemmelse med de faktiske
forhold.

 

Dato Fulde  navn  (benyt blokbogstaver)

I$152019 {Jens Aagren Nielsen

 

Ansøgningen sendes med post  til:
K ystdirektoratet

Højbovej 1
Postboks  100
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7620 Lemvig

Eller via e-mail:  kdi@l_rzst.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.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 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 l. 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.mil'o ortalen.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.
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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

Kystdirektoratet  .  Højbovej 1-  7620  Lemvig

Tlf.  99 63 63 63  -  CVR36876115  -  EAN  (drift)5798000893313  .  EAN  (anlæg)5798009812599  -  kdi@kyst.dk  -  www.kyst.dk 8

Gr.  02-04  Nr.  142a



,

xx

Tv;— '.

‘9»

I

,.r  "  ', L.": , V

'vviqa,
,;  ,  _ ' L, \  —

;  "=.  ; , .! *. "fi—

":f’ . . »  \  »- .. ) \  \  x
3.2 . ' ,,

 

3, X ". 4  .;

, >, a

‘ 5 .:7\ "'

"  w; ' »  . f***
'  . J'a- '  , «i.,

, Jwæ.  '  '
P», »" ' x ,,.H .  ,  .  M

N41

\E  ' x! V  .
l. . f

~1542

V

7,4,-

“K

mod”

W” ' "

.)"

 

4

\l‘.



Bila til ans nin  .

Kajakpolobane ønskes etableret på
søterritoriet.- ud for matrikel  1574h  Nykøbing

F  Bygrunde  —  Ejet af  Guldborgsund  Kommune

Placering af kajakpolobane  —  anført på søkort.

24' 36" 43' 11°'52' 12' 24"

. 5 54°46AB'N
\53 Husvigan D %

'a-

” ”% Q  NYKØBING F new
» [  1:10000(56°)WGS-84

*t 5.8 L '
xx? \i ' O mo 50 o 100 zoom

[i ‘53

KONG FREDERiK iX's BRO
\fI‘IIW -\_ KC GENNEMSEJUNGSFAG

\\ 45 Nå [" PASSAGE SPAN

\\ \‘i: 5! Siloer

fixX

1.
lipåL

&) ~63:%

+20»! .,
T HR.?!

1  .

N

I

D

51

Vå;

Fl 6- a SS(Bridge)

Siren (1)303  \  X

1»
03 \P  X

'  YK 9. (aceas) VK

n \  *”, åa 1.3.3
\\ Has "  ,
l  \

Rå; \ 6 >
'  \ ' Åm!"

6”

12'

Bl


