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Hej KDI og Thomas. 
 
Mange tak for snakken, vejledningen osv.  
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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 veiledningen på side 6. før skemaet udfyldes.
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og veiledning rettes til Kystdirektora‘let 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  Ior  modtagelse: L :, Journal nr.: i 1

iekttyps: :  5 Sagsbehandler:  1 1

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

Navn

Nordfyns kommune (Bogense  Havn  og  marina)  1

Adresse

Bogense Rådhus,  Østengads  23  ?

Lokalt stednavn Postnr. By

15400 Bogense  *

Telefon nr. Mobil nr. E-mail

64828282  *. 24602714  L havn@nordfynskommune.dk '1

Kyndimktanuel -  lløjhovej  l  -  76201Amvig

11199 63 63 63  -  CVR  36876115  -  FAN (drim5798000893313 -KAN  (unlmg)5798009m2599  -  kdiaäkymdk ~ wwwkyndk l
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B. Evt. repræsentant (entreprenør. rådgiver  eller lignende)

Navn

Thomas  FIøiborg-Lading

Adresse

Sejlelkajen 13

Lokalt slednavn

Telefon nr. Mobul nr.

24602714 ‘

C. Offentliggørelse af oplysninger

Postnr. By

5400 Bogense  '

E-mail

havngnordfynskommunadk

«

Ansøger giver ved underskrm tilladelse lil, al ansogningsmaterialet me onenlllggørel pl! Kyurdlreklorilelu

hjemmeside www.kysl.dk. I henhold (II persondataloven vil personlølsomme oplysmnger. eller

andre oplysninger mnoldt lar akundsigl. uansel denne accept ikke blive offentligglorl.

Dato Underskrift

3. Februar ' 2620 ‘

D. Anlæggets placering

Adresse

Sejlerkajen 13  «

Postnr. By

5400 Bogense‘

Malrikel  nr. og ejerlavsbelegnelse

254a, Bogense  bygrunde

Kyuldnclnomlet  -  Hujhnvej  l  -  7M0 umvl;

Kommune

Nordlynu  kommune

m. 91] b] 53 63 - cvn 3mm :s .  un (dummfloooflexam -  mm (-nlml)mfl009fllasoq -  lunakyn .dk .  wwkyum ,
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m  Mlljomlnlsterlet_
Kystdirektoratet

E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed
Ken evt. uddybes  i  bilag

Bemærk: Nødvendige  bilag skal også  ved/ægges, se rubn'k  I

Anlægget besiår af lo shelters på flydende platforme
Plafiormene er bygge! af trykimprægneret fyrretræ med polystyren  (220mm) som opdriflsmiddel, med en bæreevne
på ca 3 tons Og et brodæk  afjatoba  træ.
Selve shelterne er bygget et fyrretræ og krydsfiner.  Malet og beklædt med tagpap.

Herudover lænkes shelleme afmærket med gule reflekser.

Hven Shelter måler 4,2 meter  x  4,2 meter, Selve shelterne  (tom) har en højde på æ. 140cm  over  vandoverfladen. Og
platformen en dybdegang på ca. 4-5 cm(lom).

Shelterne ankres op med 40kg p—ring og 4 meter 18mrn galvaniseret kæde.

Hvert shelter er størrelsesmæssigt beregnet til to—tre voksne eller 34 børn.

De plaseres umiddelbart sydøst for Bogense marinas nordvestlige dækmole.

Her er de beskyttet mod bølgegang samtidig med at området er afmærket og ikke seilbar! for stone skibe.

Området er pl. Ubenyttet og meget lawandel (ca. 50cm).

Shelterne vil kunne ses fra  havnekontoret.  Og dermed er de næsten  allid  under opsyn.

Shelterne vil være  udlagle  og lilgængelige i april til og med oklober.
November  til og med mans vil shellerne være pa  land  for a! undgå vinterslorme og ekstreme vandstande.

I  shelterne opsænes kart over området med placeringer a1 loilefler. miljøslalioner osv. Samt en beskrivelse af

retningslinjer for ophold  i  shelterne.

Vores iorhäbning er al shelterne vil blive brug! som rasteplads og ovematningssled for kajakroere og andre

småbådssejlere. '
På shelterne vil  også  være en melalplade til at stills sin  grill  eller  lrangia  på.”
Da shelleme er fastgjort til bunden med en kæde og  p-ring  vnl shellerens  indgang  altid være  i  la.

Kyndiwluunm  -  llujhawjl  -  7620 Izmvlu

111.911 b3 (.:. ng  -  CVR 31.876115  -  PAN ldnmswuoooflqggm  .  HAN "Munmmmuum  .  “Wk,“ dk  .  h- dl .1
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F.  Beskrivelse  af planlagte arbejdsmetoder
Ken  avl. uddybes Ibl/ag

G.  Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foraages  uddybning?

r“ Ja

I7 Nei

Hvis  ja skal mængden for  uddybningen  angives

Beskrivelse a' hvordan sedimenlet fra uddybningen enerfølgende tænkes behandlet:

Kyndimklnmlel- Ilajbavcj 1 -  mo  Icnwig
111. 99 63 63 53 -  CVR36876I15 -  m  (dfifl)mflo00893313 -  w (mmmsmsusw - malm:  dk - m.m.dk
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Kystdirektoratet
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m  Mlllcmlnlslenet—
Kyslo-rektoralet

H.  Opfyldning

Skal der  i  forbindelse med anlæggeq foretages opfyldning på salem'loriel?

r  Ja

W  Nei

Hvls  ja skal mængden a! opfyldningsmateriale angives m'

Beskrivelse a! opfyldningsmaterialets kvalilet

l. Nødvendige  bilag

Følgende bilag skal vedlægges.
—  Søkon med lndlegnel anlæg

- Malnkelkon med mdlegnet anlæg
-  Plan- og skitsetegrung  aver  det samlede anlæg

-  Målsane  snmegninger  over eventuelle moler.  broer  mv,
-  Målfest overSIglskorl med  hele  anlægget  indlegnel

-  Samtykkeerklæn'nger I‘ra  berørte  grundejere

Evt andel relevant materiale:

J.  Erkiæring  og underskrift

Undenegnede ansøger  erklærer.  al  oplysnlnger,  der står  i  ansøgnmgen. er i  overensstemmelse med de faktiske

Forhold.

Dalo Fulda navn roanyrwaomwd Undersluifi

3. februar 2020 Thomas Fløjborg-Lading

Ansøgningen  sendes med post til:

Kystdirektoratet
Højbovsj 1

Postboks  100

Kyndinhonm  -  llnjhowj  l  -  7620  lgmvig

111.99 63 63 6] .cvx 36876115 -  FAN (drifl)maooo893313. W('M)mfloo98us99 , idiygdk -m,kysun 5
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m).Flydende shellerdlm .  4,2m
forankres med p
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Omrsdel er lawsndel ug ikke seilbsn,
fm andel end sms [aller ag kajakker.
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shelleme vil  kunne Ses fis
hsvnekunlurels vinduer. og vil daffer
altid være unde upsvn.  ;
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