
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  notaten

Dato  for  modtagelse: Journal  nr.:

Projekflype: Sagsbehandler:

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

Navn

 

 

Adresse

Lynæs  havnevej 15B

Lokalt stednavn Postnr. By

Lynæs 3390 Hundested Lynæs
 

Telefon nr. Mébfir. ' — — E—lnail _
47939119 23 3? /5’“o L Gert.M¢ller@outlook.com

1

"l



&  Miljøministeriet
Kystdirektoratet

"B:. Evt". repraqsen'tänr:;(entrep'renør; rådgiver-eller lignende)
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ILokaIt stednavn Postnr. By
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C.; .fhntlfggøzelse af oplysriinger

Ansøger giver ved  underskrift lillad'else til. at ansagningsmateriaiei må offentliggøres på  Kystdire‘ktoratets

hjemmeside www.kysl.dk.  l  henhoid  til  persondalaloven  vil personføisomme  oplysninger. eller

andre  oplysninger  frihnldt for  aktindsigt. uanset denne  accept  ikke blive ofieniliggjort.
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10.1 1 .2019 Bestyrelsesformand  Gert  Møller
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LE Miljøministeriet

Kverdlrektoratet

E. Beskrivelse af anlægget  i  sin helhed

Kan  evt. uddybes  i bilag

Bemælk:  Nødvendige bilag ska!  også vedlægges,  se  rubrik I

Vores forslag til en apnormering af bademuiighederne. er en  ophuidstrappe. i  sær beregnet III  familier  med børn. l

Det er et supplement lil badehusel og npievelsesbroen, der er rigtig meget besøgl. De nærliggende  Strande  er meget

brugt af sulferne. så  dene  sted med  aklive  bademuligheder er  stedet  hvor de havbadende  mødes,  og der er  mange

af dem,
Det er sammenbyggede sekiioner på 150 cm. Der er to  typer.  en med  tlin  af normal  trinhcajde  på 20 cm. vist på bilag

3 og Ian er med  lrinhøjde  på 40 cm. wsl på bilag 2.
På bilag 1 kan man se vores forslag med  2  trappemoduler og  4  ophoidsmoduler.
De bærende  vanger  er smandsbestandig aluminium. trinene er imprægneret træ. Sektioneme ijernesä

vinterpenoden. Opholdstrappe vil være et godt ailernativ, og vil tage presse! 21! de eksnslerende trapperpä

oplevelsesbmen, der er umulige for børn. Badetrappen vil  blive  samle! ai badeklubbens friviflige, og Iigeledes  stå for

op og nedtegning,  i  samarbejde med havnen.

Vedlagt som bilag:
1. Modulerne samlet i 6 sektioner
2, Siddemodul med 40 cm niveauer.
3. Trappemodul med 20 cm trinhøjde

4. Matrikelplan for Lynæs  havn  med moduleme indtegnet på del af oplevelsesbroen

5. Badetrappen indtegnet på qtfoto af oplevelsesbroen

6. Beskrivelse

V
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F. Beskrivelse af p‘anlagte arbejdsmemder

Kan ev:  uddybes !  h/lag
   

  

 

G. Uddybnmg

Ska! den forbindelse meu anlæggal iolelages uddybning’7

Ja

w  Ne;

s  [a ska! maengden loruddyhnlngen anglves

Beskrivelse a! hvordan  SBdlmenlel  fra ud(lyhnmgen eflerfolgende  (ænkcs  behandler
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w— Miljømlnisteriet
Kystclil'ektoral'ei

H. Opfyldning

Ska: der  i  forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søtern'toriet?

[h Ja

Fi Nei

Hvis ja ”skal mængden af opfyldningsmateriale angives mal

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets  kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende biiag skal  vediægges:

—  Søkar! med  indtegnet  aniæg
- Matrikelkon med indlegnel anlaeg

-  Plan- og skitsetegning over det samlede  anlæg
-  Målsatte  sniflegninger  over eventuelle  molar. broer mv.
-  Målfasz  oversigtskort med heie anlægget  indtegnet
—  Samtykkeemlæfingar  fra berørte  grundajera

EV.

.--

andet relevant materiale:

J. Erkiæring-og underskrifl

Undertegnede ansøger erklærer. at  oplysninger. der står i anscgningen. er  i  overensstemmelse med de faktiske

forhold.

Dato Fulde navn  manytwokbagsrmrj era rm

[f f,- 29/”: 66/17” ,”;ééczf'fc '
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Højbavej 1
Postboks  100
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Bestyrelsesformand for Lynæs havn

Gert Møller

Vedr: Bade/opholdstrappe, monteret på opfevelsesbroen.

Det rekreative område med badehus og oplevelsesbroen har ingen strandbred, eller steder hvor børnene

kan soppe, og hvor forældrene kan være sammen med dem, om de første havvandsoplevelser. Det samme

gælder voksne der kan sidde/Iigge på trinene, og bade når det er aktuelt. Der er de tre voksentrapper, som

ikke dækker det behov.

Vores forslag er en lang opholdstrappe hvor man kan sidde oppe eller nede ivandet. Det gælder børn som

voksne, og erstatter strandbredden. Der er sektioner med 40 cm trinhøje trin, som er gode at sidde på, og

sektioner med 20 cm trin til at gå op og ned af som almindelige trapper. Både de høje og de lave trapper er

i  150 cm brede sektioner der sættes sammen. Det vedlagte forslag består af 2 trappesektioner og 4

siddesektioner, I' alt 9 meter.

De betyder at de voksne og småbørnene kan være sammen om vandoplevelserne,

De er forankret i havbunden, med mulighed for at blive  taget  op om vinteren.

Den forankres til oplevelsesbroen ca. midt på. Materialerne er aluvanger med imprægnerede trætrin.

Vangerne fabrikeres, og vi monterer selv træfladerne.

Vedlagte  bilag er:

1. Trappesektionerne samlet

2. Siddemodul.

3. Trappemodul.

4. Matrikelplan

S. Luftfoto

Med venlig hilsen

Lis Christensen

Formand for Lynæs havbadeklub,

Bilag 6



Modulerne monteres langs OpIevelsebroen.
De enkelte moduler er størrelsesmæssigt ens, og kan  placeres  efter behov.

F.eks. kan trappemodulerne placeres yderst og dermed omkrandse sidde-modulerne.

Habnd

Eller

Trappemodulerne placeres  i  midten så det dermed er nemmere at nå  alle  sidde—moduleme.

Habnd

Bilag 1



Ca.  1600

(—-300—}€———’EUD——-—>

1500

% 1100

-'.I-

Havbund

4 Sldde—modu ler.
Vanger:  100*100  mm. T-profil aluminium.

Trin:  150*80 mm. marineimpr. fyrtræ.

Forankring:100*10 mm. aluminium  støbt  i beton.

m-nAJ-mnrf-JL-I.MmJian.-

Bilag 2
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Ca.  1600

Havbund

2 trappe-moduler.
Vanger:  100*100 mm. T—profil aluminium.

Trin: 150*40 mm. marineimpr. fyrtræ.

Forankring: 100*10 mm. aluminium støbt i beton.

15

1100
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Bilag 3
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Bilag 5


