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Kære Thomas.

Morten har indsamlet dokumentation som aftalt og vi sender hermed vores ansøgning om ændret
varmeløsning på færgen Fritz Juel.

Du må endelig kontakte os, såfremt behovet opstår!

Mange tak for vejledning og venlig hjælp så langt.

Varmeste hilsner og taknemmelighed over om mulig fremskyndelse.

Præcis lokation for færgen.

WGS84 /
5504o599N 1203620.1 “E
WGSB4 0DM
55°40.998’N 12°36.335’E
WGS84 decimal (lat, Ion)
55.683307, 12.605578
ETRSB9 UTM32N (ost, nord)
726653, 6176727
ETRS89 UTM33N (ost, nord)
349462, 6173432



Miljøministeriet
Ky std re klora let

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og
udvidelse af anlæg på soterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, tør 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.:

Overgang til Gran
ProjeMtype: varmelosning. Sagsbehandler:

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

Navn

Thomas Blachman

Adresse

Lokalt stednavn Postnr. By

Holmen 1436 Kbh k

Kystdirektoratet. Hojbovej i • 7620 LenMg

lif. 6 6363 • CVR 36876115 • EAN (diift)5799000893313 EAN (nlg)5795oo98z599 ‘kdi@lst.dk ‘ wiw.kystdk . .
Gr UZ 04 Nr wa
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Telefon nr. Mobil nr. E-mail

Kystilirektontet Hojbovej i • 7620 Lcmig

tL 99636363 • CYR 36876ii • EAN (dzlft)rçoooSg33t3. EAN CQnl)51g8ooç81ng9 . kdl’kyst.dk iv.kit.dk •Gr O.C4 %r L3ia



B. Evt, repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Mi ljømin iste net
Kysdirektorate1

Navn

Vølund Varmeteknik

Adresse

industrivej nord 7b

Lokalt stednavn Postnr.

Herning 74û0

Telefon nr. Mobil nr.

97172033

By

Herning

E-mail

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansogningsmaterialet må offentliggøres pâ Kystdirektoratels
hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfolsomme oplysninger, eller
andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato Underskrift

13 aug. Thomas Blachman

D. Anlæggets placering

Kystdirektoratct. Hojbovej • 7620 Lemiig

‘lif. 99636363. CVR 36S76u5 • EAN (drift)fl8oco89l3 . LAS (onln),rç8oo98iogg . kdk3’st,dk. ½ww.lrst.dk
Gr. 02.04 Nr.
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Adresse

Daneskiold-samsoes allé 55 z

Postnr. By Kommune

1436 Kobenhavn københavn

Matrikel nr. og ejerlavsbelegnelse

Christianhavns kvarter, københavn 618

Kystilirektoratet Hojbovej i - 7620 Lemvig

TI!. 99636363. CVR36876Lt5. EAN (ddft)5798ooo8933i3 . EAN (anlæg)5798009812599 -kdi@kyst.dk.www.kyst.dk
cr02.4 Nr.
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Miljøministerlet
Kyscdtrekloratet

E. BeskriveTse at anlægget sin helhed
Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal ogsâ vedlægges, se nibhk I

I ønsket om at udskifte det nuværende ikke klima venlige og defekte Oliefyr som opvarmer Færgen Fritz Juel - Vil vi
gerne anmode om jeres accept til at skifte til Vandbåren Jordvarme - Volund Varmeteknik (vores rådgivende
instans), mener at den optimale losning er:

I stk. Jordvarmeanlæg monteret indvendigt i båden

2 stk. kompakte vandspolekabinetter 140o - Disse er lavet til formålet, er flytbare og monteres så de står fast under
færgen, indenfor matriklen.

Vølund A/S og Sternberg VVS A/S Er Kommet frem til losningsmodellen, som udfra deres optik, ikke ville kunne
gøres smartere, gronnere eller med mindre indvirkning på sine omgivelser.

Vi håber i al ydmyghed at i ligeledes vil se vindingen i at få lukket det defekte oliefyr og få åbnet et nyt kapitel med en
gron og bæredygtig varmelosning ombord pà Fritz Juel.

Om muligt vil vi gerne hurtigst muligt have udskiftet den nuværende og uholdbare varmekilde.

Kystdircktoratet. Hojbovej 1. 76o Lemvig

Tlf. 99636363. CVR36876113. EAN (drift)5798000893313 EAN (anlæg)5798009812599 kdihst.dk. www.kvst.dk
Gr 02.041*. 1422



Miljøministeriet
Kystdirektora:e:

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

Spolerne er lavet til at stå på havnebunden, herfra kan de udvinde varmen at det vand som det har beroring med -Det er ren sprit som kører i slangerne som i worst case ved slangebrud, bare vil fordampe i modet med
vandoverf laden.

Spolerne er flytbare og det finske firma som producerer dem bruger dem ligeledes i de finske søer.

De volder ingen problemer for beplantning eller dyreliv ligeledes.

De to spoler vil blive placeret under selv færgen og vil på ingen led være til gene for anden aktivitet i området.

0. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

r

r Nej Det skal der ikke - havbunden bibeholdes intakt.

mHvis ja skal mængden for uddybningen angives

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

Kystdircktoratet- Hojbovej i - 7620 Lemvig

flf. 99636363- cVR36876ti5- LAN (drift)5798aoo893313 - EAN (anlæg)57980098i2599 kdi@kyst.dk- wnv,kyst.dk
Gr. 02-O4Nr. 14?a
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Kystdirektoratet. Hojbovej i • 7620 Lemvig

Tlf. g 636363’ CVR 3687611.5 • EAN (dHft)5798000893313 ‘ LAS (D&g)fl8oo9B125gg . Tcdi@iq.st.dk’ ‘ii.Iç.it.dk
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Miljøministeriet
Kystdirektorate

H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

r

Nej

m
Hvis ja skal mængden af optyldningsmateriale angives 3

Beskrivelse af opfyldningsmatedalets kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:
- Sokort 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
- Samtykkeerklædnger fra berørte grundejere

Evt, andet relevant materiale:

J. Erklæring og underskrift

Kystdirektoratet - Uojbavej i - 7620 Lemvig

lif. 99636363- CVR 36876115’ EÅN (drift)5798000893313 ‘ EAN (afllæg)5798009812599 . kdibStdk - www.kyst.dk
Gr 02-04Nr. 1423



Mi Ijøm i nisteriet
Kystdirektoratet

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

Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Hofbovej I
Postboks 100
7620 Lemvig

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning ti) 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 (projektansvarFg)
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt C. Offentliggørelse at 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 13. 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 at 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.

Kystdircktoratet . Hajbovcj , • 7620 Lcmg

Tlf. 99636363 R36B76115. EAN (drift)3798000893313 . E4N (anlæg)5798009812599 . kdi@k3st.dk. ,;ns.kst.dk 10
Gr. o204 Nr. 142a



Mi Ijøm ifl stenet
Kystdirektorate:

Anlæggets
- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnhg under hensyn til de anvendte materialer og teknologier

Kystdirektoratet. Hojbovcj 1.7620 Lemvig

tf. 99636363. cVR 6S76ti • EAN (d1tR)57g8oooS9333’ EAN (nlT&579Boo98i2sgg. kdl@kst.dk. sww.stdk
ur. Nr.



Miljeministerlet
Kystdirektoratet

Anlæggets betydning for den miljomæssige sårbarhed i området særligt i forhold til
- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet
- det naturlige miljos bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er

fredet eller omfattet at national og international natur- og miljøbeskyttelses
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er at 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 at arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets
påvirkning på miljøet.

Punkt cL 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 at 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, for en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan
behandles:

- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.milioportalen.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.
- Mållast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne at 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.

Kystdirektoratet. [{ojbovej t• 7620 Lemg

Tlf. 99636363 • CVR 36876115’ EAN (drfft)fl8000893313 ‘ EÅN CInIn)s8oogBz59 • kdI5kt.d1c i www.lqist.dk
. 02.04»’
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Miljøministeriet
Kystd irektoretel

Er der i forbindelse med anlægget lavet en stromningsanalyse eller lignende, er det hensigts
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansegningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes pà tlf. 99 63 63 63
eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet

Kystdirektomtet . Hojbovej 1.7620 Lemvig

Tlf. 99636363’ CVR36SyStt5. EAN (drift)5798000893313. EAN (anlæg)5798009812599. kdli@Iwst.dk.vnnv.kvst.dk
Gr.o04 Nr.



© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Ortofoto fra COWI
COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier
eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din
instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil
kunne retsforfølges.

Signaturforklaring
Matrikelkort rød

Matrikelskel
Optaget vej
Viste punkter





Kollektor

Kollektor

Kollektor.

Subject:

Water Heat Exchanger

Størrelse:

Initialer:

Tegn.nr.:

TE

A3

Dato:

05-09-2019

Industrivej Nord 7B

7400 Herning

Telefon nr.: 97172033

e-mail: info@volundvt.dk

Skala:

-
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Kollektor.

Subject:

Water Heat Exchanger

Størrelse:

Initialer:

Tegn.nr.:

TE

A3

Dato:

28-08-2019

Industrivej Nord 7B

7400 Herning

Telefon nr.: 97172033

e-mail: info@volundvt.dk

Skala:

1:20
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