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Hermed vedhæftet ansøgning om placering af tømmerflåde ved Harrevig. 
  
  
Vi håber materialet er fyldestgørende ellers står jeg gerne til rådighed for nærmere oplysninger. 
  
Med venlig hilsen 
Hjerk-Harre Beboerforening 
Jette Dalsgaard 
Tlf. 51989757 
dalsgaard@fibermail.dk  
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<32?.— Miljlministeriet
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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 vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63
elier via e—mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En  ansøgm'ng kan  først  behandles, når alle nødvendige  oplysninger  foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato  for modtageise:

Projektrype:

Journal  nr.  :

Sagsbehandler:

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

Navn

f-ijerk—Harre Beboerforening

Adresse

Skfbsvej 2, Herre, 7870 Rosfev

Lokalt stednavn Postnr.

Harrevig 7870

Telefon nr. Mobil nr.

51989757 51989757

Kystdirektoratet  -  Højhm'ej 1-  7620 Lcmvig

$00:

By

Roslev

E-mail

dalsgaard@fibermail.dk
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Adresse

Lokalt stednavn Postnr.

Telefon nr. Mobil nr.

C. Offentliggørelse af oplysninger

‘32?_ Miljøministeriet

Kystdirektoratet

BV

E-mail

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggjøres på Kystdirektoratets

hjemmeside www.kyst.dk. l henhold til persondataioven vil persenfølsomme oplysninger. eller

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset de exaccept ikke blive offentliggjort.

Dato ///6 "520 Underskrift

D. Anlæggets placering

Adresse

Harrevig Strand — indkørsel Skibsvej 2

./

Postnr. By Kommune

7870 Roslev Skive

Matrikel nr. og ejerlavsbeteg nelse

l vandel ved Harrevig strand men indkørsel Skibsvej 2, 7870 Roslev

Kystdirektoratet -Højbovej 1 -  7620  Lemvig
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E. Beskrivelse af anlægget  i  sin helhed
Kan evt.  uddybes  :" bilag

Bemærk:  Nødvendige bilag skal også  vediægges, se rubriki

Der har i mange år været placeret en tømmerfiåde ved Harrevig Strand til glæde for områdets beboer og turister. Vi
kan ikke umiddelbart se der før har været søgt om en sådan tilladelse. Vi har ønske om at placere en tømmerflåde  i
plast 3x4 meter  i  2  moduler. Tømmeriiåden sættes ud hvert år omkring maj måned — samtidig med badebmen og
tages ind i september måned også samtidig med badebroen. Tømmerfiåden produceres via et lokalt firma AHflex
Nordic. Der vil blive monteret trappetrin og håndtag for at kunne komme op på tømmerflåden og iflg. En snak med jer
vil der blive monteret reflekser på siderne af tømmerfiåden, for sejl trafikkens skyld. TømmerfIåden hari alle årene
været placeret ca. 100 meter fra land og vandet er som bekendt lav ved Harrevig, så der er ikke meget sejtands så
langt ind mod land.

Der vedhæftes beskrivelse af tømmeriiåden.
Vi står altid til rådighed for yderligere uddybning af ansøgningen

Kystdirektoratet  -  Højhnvej 1 -7620 Lemvig
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan  evt. uddybes i bilag

G. Uddybning

Skal der  i  forbindelse med anlægget foretages uddybning?

! Ja

17 Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives m3

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

Kystdirektoratet  .  Højbovej 1 -7620  Lemvig
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H. Opfyldning

 

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyidning på søterritoriet?

F  Ja

J7 Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives m3

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal  vedlægges:
—  Søkort med indtegnet anlæg
—  Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlaeg

-  Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfest 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, eri overensstemmelse med de faktiske
forhold.

Dato Fulde navn (Denytblokbogsraver) e skrift

11.06.2020 Jette Dalsgaard

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks  100

Kystdirektoratet  -  Højbovej 1-  762n  Lemvig
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Ca. placering af tømmerflåde ved Harrevig 


