
Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

M iljømi n isteriet
Kystdtektoratet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering
at anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf.
eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, nâr alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

og udvidelse

99636363

Dato for modtagelse: Journal nr.:

Projekftype: Sagsbehandler

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

Navn

Kystdirektoratet Hojbovej i . 7621, Lemvig

IIf.99636363 . CVR:36876,I5. IAN (drif057981,n0893313.EAN (anlwg)5798oo9812599 . kdi@kyst.dk. vv.kyst.dk
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B. Evt, repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Miljøminlsterlet
Kystdirektoratet

Kystdirektoratet . Hojbovej I’ 7620 Lemvig

Tlf. y 636363. VR 36876115’ FÅN (dri[t)579H000893313 . EAN (anlæg)5798009812599 ‘kdi@kyst.dk. nnv.kyst.dk

Navn

Tine Pedersen

Adresse

Kaiia(vejen 40

Lokalt stednavn Postnr. By

9670 Løgstør

Telefon nr. Mobil nr. E-mail

98671805 31477950 tp©limflordsmuseet.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmatedalet 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 y —

Underskrift

—/--

D. Anlæggets placering

Adresse

Anlægget er udelukkende placeret pä søterritoriet

Postnr. By Kommune

9670 j Løgstor Vesthimmerland

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

Søterritoriet er ikke udmatrikuleret. Nærmeste matrikel nr. 111 a

Gr. 0204 Nr. t4a



Miljoministeriet
Kystdirektoratet

E. Beskrivelse at anlægget i sin helhed
kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I
Limordsmuseet ønsker at etablere en snorkelsti i Limfjorden ud for Løgstør. Snorkelsti, der skal være Ca. SOm lang,på 1-2 ni dybde og dække forskellige bundforhold, vil indeholde 8 infoskilte, der fortæller om det marine liv.Snorkelstien placeres tæt på det offentlige badehus med omklædningsfaciliteter. Limfjordsmuseet ønsker også atudbyde guidede snorkel-ture på snorkelstien for både skoleelever og museets gæster.
Anlægget der søges tilladelse til er en snorkelbane placeret ud for badehøfden lige vest for indsejlingen til Løgstørhavn. Formålet med banen er, at kunne tilbyde elever i skoletjenesten, samt turister muligheden for at snorkeldykkeunder sikre forhold, samt muligheden for at opleve og lære mere om det marine undervandsliv på et stenrev.
Anlægget vil bestå af 150m3 sten, udlagt på et areal 4 x 50 meter, 5 reetballs med en diameter på O,5meter samt enankerkæde rundt om revet.
Der vil være placeret 8 poster langs kæden, som vil bestå at en betonilise 50 x 50 x 10cm, hvorpå der monteres engennemsigtig akryl-plade (bilag 3). Under akrylpladen lægges en lamineret planche
Anlægget vil i sommer halvåret være afmærket med to jordbærbojer 280mm på positionemeN56.96. 763
E09.24.191

N56.9671 5
609.24. 148

Kysidirektorater Hojbovej I 7620 Lemvig
tlf. q 6j 63 63•CVR3ÔS7hII5’ EAN(drift)57g8000Sq33l3. EAN(anlwg)5798009812599 .kdi@bst.dk.\flvwkyst.dk 3
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Miljøministeriet
Kystdirektoratet

F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag

Placering af sten, reeffialls og poster sker ved udsejling og brug af kran. Ankerkæden udlægges vha. båd.

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

FJa

E Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives

__________________________________________

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

Kvstdirektoratet . HiIjhIlvej I 7620 Lemvig

lif. 996:36:363. CVR 36876115 BAN (drift)579800089i:31:3. BAN (anlrg).5798nn98I2599 . kdi@kvst.dk. nvw.kvst.dk 4
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Mi jørn ifl Isteriet
Kystdirektoratet

H. Opfyldning

Skal deri forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?
FJa

F Nej

Hvis ja skal mængden at opfyldningsmatehale angives 150

Beskrivelse at opfyldningsmaterialets kvalitet:

Natursten 30—50cm i diameter. 5 reefballs 50cm i diameter støbt i armeret beton samt 110 meter ankerkæde.

I. 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.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt, andet relevant materiale:

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der stär i ansøgningen. er i overensstemmelse med de faktiskeforhold.

Dato 2 Fuldenavnçb€nokbogstaver; Underskf& ç7J
Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej i
Postboks 100

Rvstdikonit . I . 7620 Lemvig
Tlf. gy 636363. (NR :168761t5- LÅN (diift)37gh000So:3313 EkN (anlæg)5798009812599 . kcIichçt.dk. ‘;nv.kyst.dk
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