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:
Grundejerforeningen Drøsselbjerg Klint
Adresse
: v. formand Ib Jensen, Hellasvej 1,
4200 Slagelse

Lokalt stednavn

Postnr.

By

Drøsselbjerg Strand

4200

Slagelse

Telefon nr.
51927510/86287510

Mobil nr.

E-mail
Ibjensen51@gmail.com
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)
Navn
Ing. Henning Fardan
Adresse
Dionysosvej 9
Lokalt stednavn

Postnr.

By

Drøsselbjerg

4200

Slagelse

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

40526041

40526041

henning@fardan.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger
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
10-09-2019

D. Anlæggets placering
Adresse
Ud for Jarlsvej 7, 45 meter ude for enden af den godkendte badebro.

55° 28.188’ N – 11° 10.913’ E

Postnr.

By

Kommune

4200

Slagelse

Kalundborg

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
6ct, Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed
Kan evt. uddybes i bilag
Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I
Der ansøges om udsætning af en tømmerflåde. Tømmerflåden udsættes sammen med badebroen i tiden 1. juni til
15. september. Tømmerflåden skal bruges til badning for medlemmer af grundejerforeningen og gæster.
Tømmefløden bringes i lade for vinteren, kontrolleres for stand og evt. skader. Flåden rengøres og spules med
ferskvand, så den er klar til følgende sæson. Vedr. flådens konstruktion, forankring, nøjagtige placering, håndtering
mm., se venligst vedlagte bilag. Optagning og udsætning foretages af samme entreprenør hvert år. Med placeringen
af flåden, mener vi ikke, at det kan give anledning til forstyrrelse af sejlads, miljø eller andre forhold ,
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag
Tømmerflåden svømmes ud til den aktuelle position, og fastgøres til forankring, som beskrevet i vedlagte bilag,
tidligst 1. juni hvert år og indtages senest 15. september. Da forankringen er svært overdimensioneret til en
tømmerflåde på ca. 200 kg, med kæder, ankre, elastiktov og sjækler med overdimensioneret brudstyrke, ser vi ingen
fare for, at flåden kan løsrive sig, da alt udstyr samtidig vil blive nøje tjekket inden hvert års udsætning. Det skal
bemærkes, at Topdanmark Forsikring A/S har tilbudt at forsikre tømmerflåden mod ansvar og skade (se bilag fra
Topdanmarks tilbud). Topdanmark oplyser, at hvis der ved en eventuel skade ikke er tale om misligholdelse af
tømmerflåden og forankring, vil forsikringen dække. I forsikringsbetingelserne, under ansvar-særlige vilkårproduktinformation, side 5, står der, ” Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, der skyldes manglende
opfyldelse af myndighedernes til enhver tid stillede krav og forskrifter”. Vores bestyrelse mener derfor, at foreningen
vil være ekstra garderet i tilfælde af skade, hvis tømmerflåden bliver godkendt af Kystdirektoratet. Vi er indforstået
med, at en tilladelse fra Kystdirektoratet kun vil være gældende, når flåden samtidig er forsikret. Tilbud fra
Topdanmark er vedlagt..

G. Uddybning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden 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?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives

m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

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 står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske
forhold.
Underskrift
Dato

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

10. sptember 2019

Henning Fardan
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Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig
Eller via e-mail: kdi@kyst.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.miljoportalen.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 VVM 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 I. 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.miljoportalen.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 hensigtsmæssigt 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
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Målforhold ca. 1:1.000

Position af tømmerflåde

Flåden placeret 15 m længere ude, for enden af den 30 meter lange godkendte badebro, ud for Jarslvej 7, 4200 Drøsselbjerg Strand.
Position til forankring:
55° 28.188’ N – 11° 10.913’ E

Tømmerflåde position:
55° 28,188’ N – 11° 10,913’ E
15 meter længere ude, for enden af bestående 30m lang
godkendt badebro.

Fastgørelse af ankerkæde til tømmerflåde

2 stk. rustfri fladjern til forankring af tømmerflåde. Boltet på begge sider af
midterste trykimprægnerede regel placeret midt på tømmerflåden med 6 stk.
8mm A4 rustfrie bolte.
Kvalitet A4, syrefast m. 6 huller og et ”øje” svejset på midten for den dobbelte
ankerkæde, 13,5mm kædeleds tykkelse.
6 mm x 700 mm fladjern (rustfrit A4.syrefast)

6 mm

70 mm

Set forfra

Set fra siden

8,2 mm Ø

700 mm

30 mm øje for
ankerkæde

HF 1. sept. 2019

12 stk. rustfri stålbånd 40 x 1,5 x 1.250 mm som vist på tegningen. 4 huller i begge ender som vist.
Til fastgørelse af flådens flydeelementer.

40 mm

1.250 mm
mm

4 stk. huller 5 mm Ø

10 mm

40 mm

10 mm

40 mm

10 mm

Forankring af tømmerflåde (Vanddybde 1,7-2,5 meter)
Hver 75 kg ankerring er
beregnet til at kunne holde
både mellem 1.500-6.000 kg

Ankerring 75 kg
kg

a

1

1
a

a

a
a
2

Ankerring 75 kg

2
a

Betonklods 90 kg
Varmgalvaniserede ankerkæder:

3

a+b
6
,
5

4
1 sikringskæde
6 fjedertov

6
,
5

6
,
5

1)
2)
3)
4)
5)
6)

4 meter 13,5 mm
3 meter 13,5 mm
2 meter 13,5 mm dobbelt
4 meter 30 mm (fjedervirkning)
1,5 meter 13,5 mm dobbelt
4 meter 16 mm elastisk
fjedertov m. gummifjeder og 16
mm 3,5 m sikringskæde.
a) 10 mm rustfri sjækel A4
b) 15 mm rustfri sjækel A4

Brudstyrker på kæder og ankertov:
Kæde 1), 2),3 og 5) :enkelte:
6.400 kg
Kæde 4):
16.000 kg
Fortøjningstov 6) elastisk 16mm 6.700 kg
Fortøjningsfjeder, gummi for 16 mm tov,
Mooring Compensator.
Kædelængde totalt 12 meter
Kædevægt total 110 kg
Alle sjækler mindst samme brudstyrke som
Stærkeste kæde/tov.

a+b

5
2xa

Tømmerflåde

Alle dele i forankringen tjekkes grundigt før og efter
udsætning/optagning af flåden. Udsætning i perioden 1. juni til
midt i september. Flåden bringes i lade med badebroen uden
for sæson og spules med ferskvand sammen med badebroen.

Dimensionering af Tømmerflåden i Drøsselbjerg Klint

Tømmerflåde 3 x 2,4 meter:
4 stk. 142 liter sort lukket PVC-flyderør 25 x 270 cm. Godstykkelse 8 mm. Hulrum fyldt med
flamingo-skum. Doneret af Musholm Laks.
10 stk. 40 mm brede 1,5 mm rustfrie metalbånd for montage af PVC-rør (5 bånd pr. 2 flyderør)
5 stk. langsgående trykimprægnerede regler for bundramme 3.000 mm
24 stk. tværgående terrassebrædder 2.400 x 28 x 120 mm trykimprægnerede
2 stk. tværgående terrassebrædder 2.400 x 28 x 120 mm trykimprægnerede for
tværramme (lodretstående).
2 stk. langsgående terrassebrædder 3.000 x 28 x 120 mm trykimprægnerede for
sideramme (lodretstående).
500 stk. fladhovedet rustfrie, syrefaste terrasseskruer 5 x 100 mm
2 stk. 6 mm Rustfrit A4-befæstningsbeslag til ankerkæde (se tegning)
10 stk. rustfri, syrefast vinkelbeslag 75 x 75 mm for bundramme
100 stk. rustfri, syrefast A4 beslagskruer.

2.400 mm

3.000 mm
HF. 1. September 2019

