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
Mariager Sejlklub - Henrik Nygaard (MAS formand)
Adresse
Fjordgade 11
Lokalt stednavn

Postnr.

By

9550

Mariager

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

-

20 13 09 74

Mas1formand@gmail.com
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)
Navn
Sarah Kirkegaard Andersen
Adresse
Gl. Viborgvej 39
Lokalt stednavn

Postnr.

By

8920

Randers NV

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

86 41 84 10

60 47 66 16

SKA@a1consult.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger
Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at punkterne D-J fra 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

2020.04.14

D. Anlæggets placering
Adresse
Fjordgade 11
Postnr.

By

Kommune

9550

Mariager

Mariagerfjord Kommune

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
På matrikel nr. 13a. Ejerlav: Mariager Bygrunde
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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
Mariager sejlklub ønsker at udvide lystbådehavnen i Mariager, med en ny brovinkel og en ny mastekran med tilHørende rørfundament placeret inde i den nye brovinkel. På broen ønsker man også at etablerer et nyt
tømningssystem. Ved de 2 broer ønskes det ligeledes at uddybe 2 områder, så der opnås større vanddybder.
Alle eksisterende og nye forhold se på tegning nr. 100 og 101.
Eksisterende forhold:
Mariager lystbådehavn har i dag, en havn med 110 faste pladser og ca. 20 gæstepladser herudover.
Lystbådehavnen er placeret i centrum af Mariager.
Fremtidige forhold:
Følgende projekter planlægges udført:
1. Ny brovinkel på 3 x 16,5 m etableres vinkelret på A-broen, så den flugter med broen på modsatte side af
A-broen. Den nye mastebro suppleres med en skrå brodel for at mastevognene bedre kan manøvrere rundt.
a. Mastekranen etableres på broens nordside og i midten af broens længderetning.
b. Nyt tømningssystem til bådenes spildevandssystem etableres for enden af broen.
2. Uddybning ved A-broen.
a. I forbindelse med dette broafsnit ønskes uddybet til et nyt bassinområde på ca. 1.000 m2 til
kote -3,0.I dag er der iht. havnens håndpejlinger ca. en bundkote på -3,0 á -1,2 mod landdelen
dvs. uddybningsmængden er vurderet til ca. 1.500 m3.
b. Uddybningsmaterialet køres til nærtliggende grusgrav der er godkendt til modtagelse af
uddybningsmaterialerne.
3. Renovering af brodæk på B-broen.
a. Bådepladserne justeres i størrelse og antal hvilket medfører at nogle af agterfortøjningspælene
flyttes.
4. Uddybning ved B-broen.
a. I forbindelse med dette broafsnit ønskes uddybet til et nyt bassinområde på ca. 3.150 m2 til
kote -2,0. I dag er der iht. havnens håndpejlinger ca. en bundkote på -2,0 á -0,5 mod den sydlige
stenskråningen dvs. uddybningsmængden er vurderet til ca. 3.000 m3.
b. Uddybningsmaterialet udlægges så vidt muligt på kystarealet øst for havnen som et led i
kommunens planer om en ny sandstrand. Eventuelle overskydende materialer køres til nærtliggende grusgrav.
Broen etableres som traditionelle pælebåret træbro.
Mastekranen leveres som totalleverance og installeres på et rørfundament der rammes eller vibreres ned i
havbunden.
Projektets dimensioner
Alle dimensioner på de fremtidige træbroer og uddybede områder er nævnt i afsnittet ”Fremtidige forhold” ovenfor.
Mastekranen bliver en T1/T2 1600 kran (Vægt ca. 1.600 kg) med et udlæg på op til 8 m samt en højde på
minimum 11 m. Dette suppleres med et manuelt udskud på ca. 2,5 m. Ved maksimalt udlæg skal kranen kunne løfte 500 kg.
Mastekranen forsynes med stige og vil kunne fjernbetjenes trådløst.
Kranen får et rørfundament med en diameter på ca. 0,5 m, som vibreres ca. 10 m ned i havbunden.
Tilkoblingen fra nyt tømningssystem på broen til det kommunale
spildevandssystem på land, sker via en tilslutning til eksisterende spildevandsbrønd.
Kumulationer med andre projekter
Det er ikke A1 Consult bekendt, at der er andre igangværende projekter i det respektive projektområder.
Anvendelse af naturressourcer
Til træarbejderne anvendes kun godkendt og certificeret træ.
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Affaldsproduktion, forurening og gener (i byggefasen)
Det vurderes, at der ikke vil være en større affaldsproduktion. Der anvendes primært stål og træ og
affaldsproduktionen holdes på et minimum.
Uddybningsmaterialer ved A-bro kan iht. analyser klassificeret som lettere forurenet, med overskridelse af
grænseværdierne for Cadmium og benz(a)pyren.
For Cadmium er målt 0,76 mg/kg jord. Grænseværdi for klassificering som ren jord er 0,5 mg/kg jord.
For Benz(a)pyren er målt 0,38 mg/kg jord. Grænseværdien for klassificering som ren jord er 0,3 mg/kg jord.
Uddybningsmaterialerne ved B-bro kan iht. analyser klassificeres som rent.
I byggefasen kan der forekomme gener i form af støj og vibrationer. Nærmeste naboer ligger i en afstand af 75-100
m af konstruktionerne, og vurderes ikke at blive generet af støj og vibrationer i forbindelse med udførelse.
Risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier
De nævnte arbejder udføres af erfarne entreprenører og adskiller sig ikke fra andre lignende projekter. Det vurderes
derfor ikke at der er nævneværdig risiko for ulykker. Entreprenøren pålægges at udarbejde en plan for sikkerhed og
sundhed inden arbejdets opstart, som skal godkendes af A1 Consult.
Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området
Anlæggene kommer til at ligge i et kystmiljø og i en eksisterende lystbådehavn, men vurderes ikke til at have nogen
miljømæssig eller sårbar påvirkning af området ej heller påvirke særlig historisk eller kulturelle interesser.
Anlæggene ligger uden for skovbyggelinje og strandbeskyttelseszonen, samt uden for bygge- og beskyttelseslinjer.
Anlæggets potentielle påvirkninger
Det vurderes at anlægget ikke vil have nogen negativ påvirkning på miljøet eller befolkningen i området.

F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag
Pæle til træbroer, agterfortøjningspæle og rørpæl til mastekranens fundament udføres fra hhv. land eller vandsiden
med en hydraulisk gravemaskine med påmonteret vibrator.
Uddybningsarbejderne udføres fra graveskib med hydraulisk gravemaskine hvor uddybningsmaterialet ligges direkte
ind på stranden eller graves op i lastrum eller pram før det læsses på lastbiler som kører det til enten kysten eller i
grusgraven hvor materialerne deponeres.
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G. Uddybning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden for uddybningen angives

4.500

m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:
Projektet indeholder uddybning af ca. 4.150 m2 havneområde og rene uddybningsmaterialer lægges på kystarealet
øst for havnen som et led i kommunens planer om en ny sandstrand (Se tegning 100). Området ligger uden for
strandbeskyttelseslinjen. Overskydende uddybningsmaterialerne, som ikke kan udlægges på strandarealet, køres til
en nærtliggende grusgrav der er ved at blive fyldt op med rent og lettere forurenet jord. Tilladelser mm. Afklares med
miljøstyrelsen.
Uddybningsmaterialerne er jf. de geotekniske boringer dyndede og sandede aflejringer. Ifm. lastbiltransporten vil
materialerne blive håndteret så de ikke spredes på vejen. Miljøprøver er udtaget i uddybningsområderne i samråd
med kommunen.

H. Opfyldning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives

Op til 3.000

m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:
Opfyldningsmaterialet skal klassificeres som rene friktionsmaterialer fra uddybningen.

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.
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-

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.
Dato

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

2020.04.16

Sarah Kirkegaard Andersen

Underskrift

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig
Eller via e-mail: kdi@kyst.dk
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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
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
Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig
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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.
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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Mariager Sejlklub, MAS projekter 2020-2021
Situationsplan, Eksisterende og fremtidige forhold

Signatur

Mål

1:1.000

Renovering af brohovedet på B-broen, med justering af pladsantal og bredder
Ny brovinkel på 3x16,5 m, vinkelret på A-broen
Ny mastekran med nyt rørfundament - egenvægt 1600 kg(?), lastkapacitet 500 kg
Nyt tømningssystem til bådenes affalds og toiletvand på den nye brovinkel
Uddybning ved B-broen
Uddybning ved A-broen/brovinklen til mastekranen
Strandbeskyttelsesområde

Sag

Sag nr. 20.003

A1 Consult A/S
Gl. Viborgvej 39
info@a1consult.dk

8920 Randers NV

www.a1consult.dk
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Mariager Sejlklub, MAS projekter 2020-2021
Situationsplan, Søkort
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1:1.000

Sag
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Signatur
Renovering af brohovedet på B-broen, med justering af pladsantal og bredder
Ny brovinkel på 3x16,5 m, vinkelret på A-broen
Ny mastekran med nyt rørfundament - egenvægt 1600 kg(?), lastkapacitet 500 kg
Nyt tømningssystem til bådenes affalds og toiletvand på den nye brovinkel
Uddybning ved B-broen
Uddybning ved A-broen/brovinklen til mastekranen
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