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Kystdirektoratet

1 1. november

Vcdr.:

O førclsc

af duc d’Albc

På vegne Assens Havn / Assens Kommune
stålrørs duc d'Albe på Søterritoriel.

ansøges

Baa

hermed

2019

ø Havn.

cl stk 2

om Lilladelse til at placerc

Som vist på vedlagte plan og dctailskitscn
agtcs der nedrammet to ca. Ø500 mm stålrør,
via påsvejste bjælkcr. Der påsættes to fendre på duc d’Albens anstødsside
(øst).
Den eksisterende
færgefart Assens Baagø har behov for en sådan afviser
med stærke østlige vinde kunne ramme havnens stenmoler.
Duc d’Alben vil ikke genere
screening er vedlagt.

eller påvirke

miljøet

på nogen måde. Formelt

duc d’Albe.

der samles

Færgen

anmeldelsesskema

ed Venlig hilsen

x.

Kopi: Assens

Havn / Ole Knudsen

Tlf:

L45 0.) 21 50 21
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Ansøgning

om tilladelse

Dette ansøgningsskema
af anlæg på søterritoriet.

benyttes

til anlæg på søterritoriet

ved ansøgning

om tilladelser

til etablering,

renovering

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

Bemærk:

En ansøgning

kan først behandles,

Til Kystdirektoratets

7 "

Projekl'type:

,

Kommune

op/ysninger

på tlf. 99 63 63 63

foreligger,

notater:

Dato formodtagelse:

Assens

når alle nødvendige

og udvidelse

/Assens

, ,

”

Jouma/nn.‘
,

,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sagsbehandler:

Havn

Adresse
Nordre Havnevej 12, 5610 Assens
Lokalt stednavn

Postnr.

By

Baagø Havn

5601

Baagø, Assens

Telefon nr.

Mobil nr.

Email

6471 3165

Kystdirektoratet
-

olknu@assens.dk

HøibOVEJ 1

‘82?
_
Miljøministeriel

Postboks 100

DK 7620 Lemvig

- Tele1on (+45)99636363
run 2;: n7 m 1:
1

Fax(+45)9963

6399

kdi@kysl.dk

v www.kysl

dk
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B. Evt. repræsenlant

(entreprenør!

rådgiver

,

Navn
l M. S. Rosbæk

eller lignende)

Aps

, !

, n

Adresse

Færgevej 4 755’
Lokalt

stednavn

Postnr.

Svendborg

Telefon

5700

nr.

M0bll

C. Offentliggørelse

E-mail

[Qaaek

IQ

af oplysninger

giver ved underskrift

Kystdirektoratets

nr.

20294021

6221 5021

Ansøger

Svendborg

lilladelse

til, at oplysninger

hjemmeside www,kyst.dk,

fra punkterne

D-J må offentliggøres

lhenhold til persondataloven vil personfølsomme

på

oplysninger, eller

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjon,
[Data

Underskrift

i 72, november2019

MSR

D. Anlæggets
[WWW,

l

placerlng

i,”

Adresse

Kommune
Baagø

Assens

Assens

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
4c Baagø

By

Kystdirektoratet Høibovejl
...

W
...

Postboks100 -DK7620Lemvig Telefon(+45)99636363
. Fax(+45)99636399 kdiakysmk -www.kysLdk
mm :; rn m 1:

MIIlømInisteriel
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Kystdirektoratet
Damm(canalAulhonly

E. Beskrivelse

af anlægget

i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag
Bemælk: Nødvendige bilag skal også ved/ægges, se rubn'k I

-Eks. færgeleje

skal repareres
via nedramning
direkte opad/ i ] eks. færgeleje.

nedrammes

- En ny duc d'A/be bestående
hjørne. Duc d’Alben
stenmo/e.
-

Duc d'A/ben

pæle.

Pæ/ene

af to ca. Ø500 mm stålrør rammes ved indsej/ingens

skal sikre at færgen

placeres

af 9 supplerende

til Baagø

ikke rammer

SØ

den derværende

som:

N:55017,819
Ø." 90 48,304

I
I

EystdiTEktrorarert

Hajijovefl

”Å
m)

Postboks

100

DK 7620

Lemvig

Telefon

(+45)

9963

6363

F‘a‘x
(145397763
639977-7kd7i@kysl
El; - Exiwkysfii

nm u 27 m 1:
Miljaministeriel

3
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F. Beskrivelse

af planlagte

arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag
Der rammes pæle fra udlagt flåde.

G, Uddybning
Skal der i forbindelse
l”

Ja

!?

Nej

med anlægget foretages uddybning?

Hvisja skal mængden for uddybningen angives
Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen

i7
efterfølgende

, ,, "

..

y7.,,—..,,,—,,,,f,,,ä,

tænkes behandlet:

EyåtdirektoraxeiHøjbovej
17fligégég17667776K777626fe7r7n§i7g7
7172mm
(+45)997673"6737673
Fax(+45)99636399
. kdiakysmk www.kysLdk
'

W
—

(\IR7KR7K11‘

Mlljøministeriel

4

Gr 0204 Nr 1423

gig:
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H. Opfyldning
Skal der i forbmdelse

Fi

Ja

W

Nej

Hvisja

skal mængden

Beskrivelse

opfyldning

af opfyidningsmateriale

på sølerritoriet?

,

angives

,

"

, [T1a,

kvalitet:

bilag

bilag skai vedlægges
Søkon med indtegnet

-

foretages

af opfyldningsmaterialets

I. Nødvendige
Følgende

med anlægget

anlæg

Mairikelkon med indiegnet anlæg

-

Pian- og skitsetegning
Målsatte
sninegninger

over det samlede anlæg
over eventuelle
moler, broer

-

Målfest overSIgtskon med hele anlægget indtegnet

-

Samtykkeerklæringer

fray berørte

mv

grundejere

Evi. andet relevant maierlaie:

L,,,,,

,,

,,,,,,,,,,

,

,, , ,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

J. Erklæring og underskrift
LUndenegnede

ansøger erklærer

at oplysninger

der står l ansøgningen.

er i overensstemmeise

med de fakiiske

J

forhold
' Dato

Fulde

12. november 2019

,,,,A,

,, ,,,”

Ansøgningen

,,,

,,,,,,,,

navn (benyzb/okbogstaver)

i MORTEN SUNDE ROSB/EK

L,, ,,,,

“m.

.,.,,,
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.,,7
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Underskrift
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sendes med post til:

Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks
100
7620 Lemvig
Eller via e-mail:

kdi@kyst.dk

'kjåiäiiéiååg;åt;£
fiiéjtåéfve]l” Poétåoks
ido DK762DLemvug Telefon(+45)99536363 Fax(+45)95635399 kdiei'y—nfdk
. ;iJ/QIyWsivdI
.i.

—

('HR'ÅER7R1

Miljøministeriet

5

1<

Gr 02m Nr 1423

sAgTHQL

53—9—
...HI/Hj—
Gy e
,,9

/ARRØ

”%)/XV
",,—XJ!

//4

_

TLMx
3f

W0‘35U' -_

Screening for miljøgener og miljøpåvirkninger

Sag: Reparation
af BaagøFærgeleje2019
Sted: BaagøHavn,Lillebælt

November
m.

5.

2019
ROGäæäfä Apr,—

Rådgivende
ingeniører
‘,

Faerpeve]4 - 5700 Svendborg

q

Tlf.62235021 . Privat62217.
55?
Mobil2029 4021 -Fux 6221 21!
ERJ. A9.

Screening

for miljøgener

Baagø

Færgeleje

Skema

I. Vurdering

Vurderes

(let som

Lillebælt

og miljøpåvirkninger:
2019

afmiljøpåvirkning

en mulighu

Ja

c

Bemærkninger

at projektet / anlægget kan få
en indvirkning på miljøet met
hensyn til følgende kriterier?
Projektets

karakteristika
><

X

Dimensioner

Kun nedramning afmindre
Areal 1,05 m2

Kumulation
projekter

Anvendelse

med andre

duc d’Albe

X

X

af

Kun 3,5 tons stål

naturressourcer

X

Affaldsproduktion

Ingen

Forurening

X

og gener

Ingen
Byggestøj

Risikoen for ulykker,
navnlig under hensyn
anvendte

materialer

X
til de

Ingen udover almindelig

og

teknologier

-nuværende

genere ingen. ] hus mere end 500 m væk.

arealanvendels
Lillebælt

byggerisiko

X

-det naturlige miljø;
bæreevne med særlig
på følgend
opmærksomhed
områder:

X

a)våd0mråder

Ingen inleraklion

)Zw

_,

b) kystområder

lngen gener

X

c) bjerg —0g skovområder

Irrelevant

X W

og

d) reservater

Ingen påvirkninger

naturparker

e) områder,

eller fredet

registreret

M—

._

X

der er
ved

Ynglende

national lovgivning!
område
Særligt beskyttede
i
udpeget af medlemsstater
henhold til direktiv
og
79/409/EØF
Z
92/43/EØF

fugle ses ikke på stedet

Rastende fugle ses ikke på stedet

Skibstrafikken,

_

X

irrelevant

Marsvin og Spættet Sæl
Findes i Lillebælt. Normalt mere end 2 km væk.
Marsvin /sælpiuger kan anvendes ved ramningen,
om dette kræves.

X

hvor de

f) områder,

Il‘l‘elevam

fællesskabs-lovgivningen
fastsatte miljøkvalitetsnor—
mer allerede er overskredet
g) tætbefolkede

områder

X
lngen, irrelevant

h) vigtige

landskaber

set ud

fra et historisk, kulturelt
eller arkæologisk

5 ns unkt..

X

.

Ingen, Irrelevant

—

4

Evt. kommentarer

til skema

Skema

af den potentielle

2. Betydning

Påvirkningens
omfang (geogra—
fisk område og
antallet

personer,

1:

ingen

Påvirkningens
grænseoverskrid
-cnde karakter

Påvirkningsgrad
og—
kompleksitet

af

Påvirkningens
sandsynlighed

varighed,
hyppighed
rcvcrsibilitct

der

berøres

Uddybende

miljøpåvirkning

kommentarer

til skema

2:

og

Anmeldeskema

WM-screening

Nedenstående
skema angiver de oplysninger,
som skal indgives til myndighederne
ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens
bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen
om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens
bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysnlnger om de lndvirkninger,
projektet kan forventes at få på miljøet,
medsendes disse oplysninger.
Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen
og Energistyrelsen.
Skemaets
oplysningskrav
er vejledende og fastsat under hensyntagen
til kriterieme i lovens bilag 5.

Basisoplysninger
Projektbeskrivelse
Navn, adresse,

Tekst
(kan vedlaegges)
telefonnr.

Er vedlagt

og e—mail på bygherre

Assens
Nordre

ansøgningen,

Kommune,
Havnevej

Tlf.:64713165
Navn, adresse,

telefonnr.

og e—mail på kontaktperson

Projektet

berører følgende

kommune

eller kommuner

Assens

placeret i, som den eller de kommuner,
tænkes påvirket af projektet)

hvis miljø kan

i målestok eks. 1:50.000 — Målestok angives.
angives anlaeggets placering på et søkort.

Havn
Assens

Ole Knudsen

olknu

rosbaek

assensdk

rosbåekok
til havnen

”

Ja

reglerne

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering
planer og programmer og konkrete projekter (WM).

af

Kommune

tegn. vedlagt, plan havnen

Kortbilag i målestok1:10.000
eller 1:5.000 med indtegning
af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for
strækningsanlæg).
til WM

2 14/11— 2019

(WGS—84 datum).

som projektet er

Forholdet

12, 5610

Dette er Revision

Baagø Havn, Baagø Lillebælt
Duc d'Albe ved SW side af indsejlingen

(omfatter såvel den eller de kommuner,

Oversigtskort
For havbrug

Assens

M. S. Rosbæk Aps, 62215021

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug
angives anlæggets geografiske
placering angivet ved
koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger
i

bredde/laengde

som bilag 1

;:

7:

Nej
x

Hvis ja, er der obligatorisk

WM—pligtigl.

Angiv punktet

på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til Iov om miljøvurdering
af
planer og programmer og af konkrete projekter (WM).
Projektets

x

karakteristika

Søterritoriet

Det

Duc d’Albe fylder
Øvrige spørgsmål

3. Projektets areal og volumenmæssige
udformning
Er der behov for grundvandssænkning
i forbindelse med
projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2

nye befæstede

. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Réstofforbrug
i anlægsperioden
på type og mængde:
andmængde
i anlægsperioden
ffaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg
i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, havi
anlægsperioden

i

Ikke relevant

angivet

karakteristika

som mm/åå — mm/åå
Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af
Ikke relevant
råstoffet/produktet
i driftsfasen:
Råstoffer — type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter
— type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer — type og mængde i driftsfasen

1,05 m2 på Søterritoriet
uden relevans.

3,5 tons stål. Anlægsperiode

Øvrige spørgsmål

af regnvand i anlægsperioden

nlægsperioden
Projektets

Der anvendes

areal i m2

Projektets samlede bygningsmasse
i m3
Projeklets maksimale bygningshøjde
im
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder
orbindelse med projektet

Håndtering

på bilag 2:

ejer, matr. nr, og ejerlav

2. Arealanvendelse
efter projektets realisering.
fremtidige samlede bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projekteti
m2

Projektets

angiv punktet

Tekst

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet
omfatter angives navn og adresse på de eller den

pågældende

Hvisja,

uden relevans.

foråret 2020

andmængde

i driftsfasen

6. Afialdstype
og årlige mængder,
driftsfasen:
Farligt affald:
ndet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning

Håndtering

af regnvand:

Projektets

karakteristika

7. Forudsætter
vandforsyning?

projektet

som følge af projektet

i
Ikke relevant

til vandløb,

sø, hav:
a

etablering

Nej

Tekst

af selvstændig

8. Er projektet
standardvilkår

eller dele af projektet omfattet af
eller en branchebekendtgørelse?

9. Vil projektet
standardvilkår

kunne overholde alle de angivne
eller krav i branchebekendtgørelsen?

10. Er projektet
dokumenter?

eller dele af projektet

11. Vil projektet

kunne overholde

omfattet

de angivne

X

af BREF—

X

BREF—

dokumenter?
12. Er projektet

eller dele af projektet

omfattet

af BAT—

X

konklusioner?
Projektets

karakteristika

13. Vil projektet
konklusioner?

kunne overholde

Ja
de angivne

Nej

Tekst

BAT—

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens
vejledninger
eller bekendtgørelser
om støj eller eventuelt

X

Bekendtgøre/se

om byggestøj.

lokalt fastsatte støjgrænser?
15. Vil anlægsarbejdet
fastsatte

vejledende

kunne overholde de eventuelt lokalt
grænseværdier

rbejdet er kortvarig bygge (ramme)—støj. Varighed
Ingen ejendomme i nærheden.

for støj og vibrationer?

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet
kunne overholde de vejledende grænseværdier

er udført,
for støj og

vibrationer?
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens
vejledninger,
regler og bekendtgørelser
om luftforurening?

X

6 timer

18. Vil anlaegsarbejdet

grænseværdier

kunne overholde

de vejledende

for luftforurening?

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet
kunne overholde de vejledende grænseværdier
luftforurening'?
20. Vil projektet
støvgener

give anledning

til støvgener

er udføn,
for

eller øgede

Hvis »ja« angives

omfang

og forventet

udbredelse.

lanlaegsperioden?
l driftsfasen?
Projektets

karakteristika

a

21. Vil projektet give anledning
lugtgener
lanlægsperioden?

til lugtgener

Nej

Tekst

eller øgede

ldriftsfasen?
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for
belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse
naboarealer og omgivelserne
] anlægsperioden?

I driftsfasen?

X

23. Er anlægget

omfattet

bekendtgørelse

om kontrol med risikoen for større uheld

af risikobekendtgørelsen,

Ja, 2 små Led Iys nedadrettet
NØ og SØ hjørner

opsættes som markering af lejets

jf.

med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?
Projektets

placering

24. Kan projektet

rummes

Ja
inden for lokalplanens

Nej

Tekst

generelle

formål?
25. Forudsætter
projektet dispensation
bygge- og beskyttelseslinjer?

fra gældende

26. Indebærer projektet behov for at begrænse
anvendelsen
af naboarealer?
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring
af udlagte råstofområder?

for anvendelsen

? Principiel
søterritoriet

dispensation
for arbejde / opførelse
i Natura 2000 område.

af duc d'A/be på

28. Er projektet tænkt placeret
kystnærhedszonen?
Projektets

X

placering

29. Forudsætter
(Skov

indenfor

Ja

projektet

er et bevokset

rydning

areal

med

Duc d'A/be ligger pr. definition,
Nej

på havet/

kysten.

Tekst

af skov?

træer,

som

danner

eller

indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af
højstammede
træer, og arealet er større end 1/2ha og mere
end 20 m bredt.)
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for
realiseringen
af en rejst fredningssag?
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens

Ca. 100 m
Sand / græstilvækstarea/et

vest for havnen

§ 3.
32. Er der forekomst
hvilke?

af beskyttede

arter og i givet fald

33. Afstanden
område.

fra projektet

34. Afstanden
internationale

fra projektet i luftlinje til nærmeste
naturbeskyttelsesområde
(Natura 2000—

områder, habitatområder,

i luftlinje til nærmeste

Kun planter på land (særligt græs)

>

fredede

fuglebeskyttelsesområder

2 km
Baagø Havn ligger samlet !"Natura 2000 område.
alt udenfor havnens værker er Natura 2000.

og

Ramsarområder).
35. Vil projektet

medføre

påvirkninger

af overfladevand

Hvis ”ja" angives

eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske
ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster’?
36. Er projektet

placeret

i et område

med særlige

i et område

med registreret

drikkevandinteresser?
37. Er projektet
'ordforurening?

placeret

38. Er projektet placeret
er udpeget som område

i et område, der i kommuneplanen
med risiko for oversvømmelse.

39. Er projektet

i et område,

placeret

oversvømmelsesloven,

er udpeget

der, jf.
som

risikoområde

for

oversvømmelse?
Projektets

placering

Ja

Nej

Tekst

hvilken

påvirkning

der er tale om

Det vil sige

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området,
der sammen med det ansøgte må forventes at kunne
medføre en øget samlet
forhold)?
41. Vil den forventede

påvirkning

af miljøet

miljøpåvirkning

(Kumulative

kunne berøre

nabolande?
42. En beskrivelse af de tilpasninger,
ansøger har
foretaget af projektet inden ansøgningen
blev indsendt og
de påtænkte foranstaltninger
med henblik på at undgå,
forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige

Placeringen af driften af en duc d'AIbe vil ikke genere/ påvirke
noget.
Duc d'AIben bliver en naturlig del af den eks. havn /
færgeleje.

skadelige virkninger for miljøet?
43. Undertegnede
Dato:

erklærer

14. november

herved

på tro og love rigtigheden

2019

af ovenstående

oplygling'érf'

Bygherre/anmelder:

Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt
med de oplysninger og
vejledninger,
der henvises til i skemaet. Det forudsættes
således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning,
som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger
men alene tage
stilling til overholdelsen
af vejledende grænseværdier
og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige

hjemmesider.
Farverne

»rød/gul/grøn«

miljøet væsentligt

angiver,

hvorvidt

det pågældende

og dermed være WM-pligtigt.

tema kan antages

»Rød« angiver en stor sandsynlighed

for WM—pligl. Hvis feilet er sort, kan spørgsmålet
ikke besvares
fleste tilfælde vil kommunen være WM—myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse
oplysninger til en offentlig myndighed.

at kunne medføre,

af skemaet

for WM-pligt

med ja eller nej. WM-pligten

er omfattet

af straffelovens

at projektet

afgøres

vurderes

at kunne påvirke

og »grøn« en minimal sandsynlighed
dog af WM-myndigheden.

§ 161 om strafansvar

ved afgivelse

af urigtige

l de

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

M.S. Rosbæk Aps <rosbaek@rosbaek.dk>
29. november 2019 11:46
$Kystdirektoratet (kdi); Ole Knudsen
Opførelse af duc d'Albe Baagø Havn. Lillebælt
20191129121338.pdf; 1 - Pejle- og nivelleringsplan 2019.pdf

Kategorier:

Grøn

Til orientering vedr. duc d'Albe
-Med venlig hilsen
M.S. Rosbæk Aps
Rådgivende Ingeniører, FRI
Færgevej 4
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 50 21

/

_ u;

Kystdirektoratet

29. november

Vedr.:

O førelse

af duc d’Albe

Baa

ø Havn

I fonsættelse
af fremsendte andragende 0m placering af duc d’Albe
på Baagø, - fremsendes
hermed detailtegning
visende duc d’Alben.
Vi imødeser

tilladelse

til etablering

2019

Lillebælt.

ved indsejlingen

til faergelejet

af duc d’Alben.

Fx—

”Me
/

/

Kopi: Assens Havn / Ole Knudsen

Tlf.

Mobil,

[-4552 21 50 21

Pe[/1.'+45

62 22 55 96

C:\lJsers\Susan\OncI)rive\Rosbaek\Ass-Boge\BaagD

”A

l Rl

Færgelejt: 2019\KD2.doc

+45 20 29 4O 21

E—mail:rusbnekévrosbaelndk

/

si

wW

0'55

0.65

-2

4d
1.15

\\

1.35
xx
\\
X—

\

\‘

-2

\

-

\‘\

Q

\~

4c

3

2.15
“~\

0.45

2 10

\\

_3
\\

\ ”X

-

1.15
X—
\\
X—

\

, <: _____ 2.35

3.45

”x

.x

‘\

3.95

* \T; 3.55

Ø

x

*x\

2'50
X,

///

\\\
\

xx

29 "
5.25

2 34 2'3 289
2.50/ / / / 430729;)

xx \ X

\k:/

3-00

4.60

5.34
339

5 34
I

4'054.69
7
4.09

-4

yduc"Alb

(

2019

».

/

4.65

.

.

2.50

4.85

33.57

3.00

/

4.69

/ /4 9

x

/ /
/ / / /
/

\~

2.64/ '4'1

/ /

2. 55

NN. .55

.Ag

///\\

/ /

2.15

4.54

4.95

//

4.69

/

4.55

/
/

/
/
/

//

/

3-04

/

3.80

'4
3.94

/
/

3.00

//

3.00

/

-3

3.39
2.94
3.55
3.00

3.05
3.20

(‘09

4d

gt 5‘5“?“
3.30

3.09
3.04

3.45
3.70

3.10

u

NV
Wä“0'a

3.54

.2009‘
3'05

3.50

-3

3.15

Kote 0.00 vestover:
55° 17,727 I 009° 47,955

2.39

2.45

55° 17,731 I 009° 47.981

3.25

_2

2.95

3.45

55° 17,739 I 009° 48,017
55° 17,745 I 009° 48,051

1.95

3.05

55° 17,753 I 009° 48.082
3.30

2.

2.

3 00

-2

. 0

3.29
.00

2.45

N OTE R:

3.14

Basis

er DWR (Betonspuns

NW 1.23)

Opmålt på GPS (Garmin) ( +I- 2 m. i planen).
2.90

Dybder

> 2 m. opmålt

16. dec. '07

2.60
3.25
Koter

%

på land

Dybdelinier
Ny Havn

3-29

Pejletjuli2010

.00

2.85

3.10

D'Albe:

N: 55° 17,819
Ø: 09° 48,304

2.45
3.05

3.05

-3
2.35
2.15

Assens

Kommune

Baagø Havn 2019
iäääø
Færgevej

4. DK—5700 Svendborg,

TH.
Mobiltlf.
Fax.
Private.

..
7:

Consulting

iQUBhöPk Åpä

Engineers

Projekterende,

Denmark

Pejle og nivelleringsplan

5021
4021
2186
5596

& FRI

tilsynsførende,

TEGN.: PKN

(45) 6221
2029
(45) 6221
(45) 6222

og rådgivende

ingenilrer

BEREGN.
: MSR

M. af l.

KONTROL.
: MSR

SCALE: 1:500
DATE. :

CASE. -

DATO.
: 08.11.19 SAG.:

DRAW

NO.

TEGN.
No:

:

1

