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
Forsvarsministeriet Materiel- og indkøbsstyrelsen
Adresse
Lautrupbjerg 1-5
Lokalt stednavn

Postnr.

By

2750

Ballerup

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

+45 7281 4000

+45 4017 7563

fmi@mil.dk
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)
Navn
Forsvarsministeriet Materiel- og indkøbsstyrelsen
Adresse
Lautrupbjerg 1-5, Att.: Søren Kodal, MA-VUV07
Lokalt stednavn

Postnr.

By

2750

Ballerup

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

728 15 567

4017 7563

fmi-ma-vuv07@mil.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger
Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at 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

9. oktober 2020

D. Anlæggets placering
Adresse
Off-shore ved Frederikshavn
Postnr.

By

Kommune

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed
Kan evt. uddybes i bilag

Projekts formål
Forsvaret ønsker at placere to permanente testobjekter på henholdsvis 10 og 20 meters dybde ud fra
flådestation Frederikshavn.
Projekts baggrund
Søopmålingens televærksted med tilhørende enheder skal ved årets udgang flytte fra Holmen til
Flådestation Frederikshavn. Ved Peberholm har søopmålingen et tilsvarende testobjekt. Testobjektet
anvendes til at verificere (kalibrere) de multibeam ekkolodder, der anvendes til dataopsamling af
dybdedata for søkortproduktion.
For at sikre kvaliteten af opmålt data, er det nødvendigt for hver enhed at sejle hen over testobjektet
mindst en gang om året. Samt i relation til ændringer i multibeam ekkolod installationen.
At skulle forlægge enhederne fra Frederikshavn til Peberholm, vil være meget tidskrævende. Derfor vil et
eller flere testobjekter ud for Frederikshavn være en væsentlig ressourcebesparelse for Forsvaret.
Søopmålingen ønsker at øge antallet af testobjekter fra én til to, da vi på den måde kan opdage og
korrigere dybdeafhængige fejl.
De to testobjekter vil estimeret blive besejlet omkring 40 timer årligt.
Projekts udformning
Testobjekterne er en trekantet betonplade, som måler 3 x 3 x 3 meter med en tykkelse på 30 cm. Da det er
meget vigtigt, at testobjekterne ikke flytter sig over tid (20 år) skal de placeres på 3 pæle, som er funderet i
havbunden, således at de ikke synker ned fremadrettet.
Det skønnes, at pælene skal mellem 6 og 9 meter ned i havbunden.
Se bilag B (Tegning af testobjektet)
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Lokationer for de 2 testobjekter:
Forsvaret ønsker at placere de to testobjekter på følgende positioner:
Lægtvands testobjekt - vanddybde: 11.9m
E: 10.6039884536982516, N: 57.3847935920430032 Geo/WGS84
E: 596425.7404 m, N: 6361357.6639 m UTM32/WGS84
Dybvands testobjekt - vanddybde: 20.1m
E: 10.6537039819783690, N: 57.4411802163883252 Geo/WGS84
E: 599261.4403 m, N: 6367705.2567 m UTM32/WGS84
Se bilag A (Søkort) for mere information
Fiskeristyrelsen har på anmodning udpeget to områder, hvor det ikke skønnes, at fiskerne har de store
interesser. De to foreslåede lokationer ligger inden for disse områder.
Placeringen af det nordlige objekt er valgt til at være tæt på et område, der i 2007 har været undersøgt i
forbindelse med mulig etablering af en vindmøllepark.
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Søopmålingen har i 2019 foretaget opmåling i de to omtalte områder. Data i det sydlige område er
endvidere suppleret ultimo august 2020. Havbunden på de 2 lokationer er fundet egnet til etablering af
testobjekter, idet der i umiddelbar nærhed ikke er fundet større sten. Ud fra de tilgængelige oplysninger
vurderes det, at overfladesedimenter vil være sand i det sydlige område og silt i det nordlige. Hvis der
måtte være behov for dybdedata til at underbygge forholdene omkring lokationerne, kan Kystdirektoratet
ved henvendelse til Søopmålingen i Geodatastyrelsen rekvirere højopløselige datasæt omkring de 2
lokationer.
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Anvendelse af naturressourcer
Projektet kræver ikke anvendelse af naturressourcer. Pælene som anvendes, er stålrør med diameter på
Ø250 mm
Affaldsproduktion, forurening og gener
Det er planen at vibrere de 2 x 3 pæle i havbunden, hvorfor gener for havmiljøet vil være minimale.
Risiko for ulykker
Ved placering og løft af tunge genstande er der altid en risiko for de personer, som udfører arbejdet. Derfor
bliver dette arbejde udliciteret til en ekstern leverandør. En leverandør er ikke valgt på nuværende
tidspunkt.
I forbindelse med etableringen vil der på den sydligste af positionerne kortvarigt (4-6 timer) være monteret
en mast med GNSS modtager for opsamling af fasemålinger til beregning af en 3D koordinat på objektet.
For at undgå påsejling, vil der være et afviserfartøj, som forbliver tæt på objektet mens der opsamles GNSS
data. Efter GNSS dataopsamling nedtages masten igen.
Risikoen for en ulykke, som måtte belaste miljøet må betragtes som minimal.
Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området
De to udpegede lokationer ligger udenfor NATURA 2000-områder. Det vurderes, at projektet ikke vil
påvirke nationalt eller internationalt beskyttede naturtyper eller arter. Testobjekterne ønskes placeret ca.
2-3 sømil fra de nærmeste Natura 2000-områder, Fuglebeskyttelsesområde SPA 11 og Habitatområde SAC
4, jf. bilag C.
Det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af fuglebeskyttelsesområdet, da testobjekterne
ikke besejles mere end anslået 40 timer årligt. På udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er
der desuden kun fugle, der primært opholder sig kystnært – tejst, fjordterne, havterne og splitterne.
På udpegningsgrundlaget for habitatområdet er spættet sæl, gråsæl og marsvin, der er følsomme over for
undervandsstøj. Det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af disse, da de anvendte
sonarfrekvenser ligger højere end det hørbare spektrum for havpattedyr (200-400 kHz). Da pælene vibreres
ned, vil støjen i forbindelse med anlægsfasen være minimal. Ramning med hydraulisk vibrator er en kendt,
afværgende metode til fundering nær sårbare områder.
Det vurderes, at der ikke er risiko for påvirkning af de kortlagte marine naturtyper, 1110 sandbanke og
1170 stenrev, da pælene vibreres ned, og pga. afstanden til Natura 2000-området.
Anlæggets potentielle påvirkning af området
Det vurderes, at anlægget ikke har nogen miljømæssig påvirkning af områderne.
I en given radius omkring begge testobjekter må der ikke trawles eller ankres, da dette vil blive fanget af
testobjekterne. Der vil ligeledes være en risiko for, at et trawl eller anker kan trække betonpladen af
pælene, hvorefter den skal genplaceres.
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag

På hver lokation vibrerer ekstern leverandør tre pæle ned til en dybde, hvor pælene vil være fast
funderede. Der anvendes en skabelon på havbunden, der vil sikre, at den rigtige indbyrdes afstand og
vinkel mellem de 3 pæle er indenfor givne tolerancer. Herefter nedsænkes de trekantede testobjekt på
hvert af de to lokationer, og det sikres, at de er vandrette. Orienteringen af objekterne er ikke
afgørende, hvilket betyder, at skabelonen på havbunden vil afgøre orientering.
På den sydlige lokation etableres et midlertidigt tårn, for at fastlægge et 3D koordinat for et punkt på
objektets overflade, der angiver objektets centerposition. Efter dataopsamling nedtages tårnet,
hvorefter der ikke vil være sejladshindringer mellem det trekantede objekt og overfladen. Det
forventes, at dataopsamlingen vil vare 4-6 timer og at der i den forbindelse vil være et afviserfartøj i
området, for at undgå en potentiel påsejling af masten.
Søfartsstyrelsen kontaktes med et ønske om, at udsende en efterretning for søfarende, der bekendtgør,
at der på hvert af de to lokationer er etableret et undervandsobjekt.
Forslag til indførelse i søkort vil være et ”hold symbol” # med angivelse af, at fiskeri samt ankring vil
være forbudt. Der bør angives en 500 m zone omkring objekterne, der viser dette.

G. Uddybning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden for uddybningen angives

m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:
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H. Opfyldning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives

m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal vedlægges:
Søkort med indtegnet anlæg – se bilag A
Matrikelkort med indtegnet anlæg - NA
Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg – Se bilag B
Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. - NA
Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet – Se bilag A
Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere – NA
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)

Underskrift

Søren Hjorth Kodal

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
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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
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.
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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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REV.

Dato

Signatur

A

2020-09-22

FMI-MA-VUV07

Ændring
Oprettelse

Eventuelle hulle til
midlertidig fastgørelse af
12 meter mast
Samlet masse: < 4 ton

Løfteøje

Hvert hjørne mærkes
A, B og C

DENNE TEGNING MÅ IKKE
OVERLADES TIL, KOPIERES ELLER
UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE

Armeret beton klods med
stålkanter og løfteøjer

A

300 mm

3000

Stålkanter
Zn

300 mm

Justerbar
bæreplader
Ø200

Zn

Zn

Ca. 1 meter

Zn

Zn

Havbund

Ø250/8 stålrør

Overfladebehandling:
Siliconemaling
Anslet dybde; 6 til 9 meter

OPL. BOG/
TEKPUB
MGS:

Template revision: 2019.1

NSN:
TITEL:

Bilag B
Søopmåling Target
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TEKPUB xxx-xxx

461.000, Søopmåling
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-
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-
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-
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