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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 
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   
 

 

selvejende institution Onsevig Havn 
 

     
 

Adresse   
 

 

Byskovvej 114 
 

     
 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

Onsevig Havn 4913 Horslunde 
 

     
 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

51510561 51510561 Peterd.petersen@man-es.com 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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 B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)  

 

Navn   
 

 

- 
 

     
 

Adresse   
 

 

 
 

     
 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

   
 

     
 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

   
 

     

 
 

     

 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 
 

 

15/10 2020 Peter Dan Petersen 
 

     

 
 

     

 D. Anlæggets placering    

 

Adresse   
 

 

Onsevig Havn 
 

     
 

Postnr. By Kommune 
 

 

4913 Horslunde Lollands kommune 
 

     
 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

Byskovvej 21F Vindeby by, Vindeby 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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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  

 

Ansøgning om areal udvidelse på 
Onsevig Havn 
 
 
Onsevig havn søger hermed godkendelse for de to arealer på Onsevig Havn som vist på 
dokumentaion i Deres sags nr 19/03339. hvor arealet er dokumenteret. (vedhæftet i mailen for 
denne ansøgning) 
 Arealet ”vejudvidelsen” bag slæbestedet og arealet bagerst på pladsen ind mod land, der 
ligger udenfor det med rødt omkranset område. Vi er en gruppe frivillige der har lagt massere 
af arbejde i at vedligeholde havnen efter bedste evne, vi har lavet en bommert grundet 
uvidenhed, vi havde i den periode hvor det blev udført fokus på genopbygning af havnen samt 
på hvordan vi kunne sikre en økonomi fremadrettet. Vi har end ikke vidst at havnen har et 
matrikel nr. Jeg kan f.eks. nævne at i forbindelse med etablering af det nye dige byggeri i land i 
2009, var det vigtigt for os at holde fast i det stykke land havnen har i land, da vi troede at uden 
det har havnen ingen adresse. 
 
Onsevig Havn er en selvejende institution, drevet af ulønnede frivillige, Økonomien i havnen 
har gennem tiderne kun kunne klare almindelige vedligeholdes arbejder på et lavt niveau, 
hovedparten af økonomien har gået til uddybning af havnen, hvilket skal foretages med 3-4 års 
mellemrum, da havnen på sin vis er fejlkonstrueret på den måde at ydermolen, virker som en 
fangarm af tang mv. der føres ud af Onsevig bugten af Marrebæks strømmen. Vi kæmper i dag 
med at sikre indtægter vi lider under affolkning af området og dermed færre fastliggere, vi 
arbejder for at få flere trailerbåde og skabe synlighed f.eks. med DM i Fladfisk I 2020 skulle vi 
have afholdt både DM for H-både og DM i Fladfisk begge er aflyst pga. COVID 19, det giver en 
meget anstrengt økonomi der pt truer havnens eksistens. 
 
I nov. 2006 var der en stormflod, der mere eller mindre ødelagde havnen, hvor vi igennem et 
par år fik fundraset penge via EU midler, A. P. Møller fonden, Lokale og anlægsfonden mv. fik 
skrabet midler sammen til udbedring af skaderne, bl.a måtte vi lave ny Vest mole samt 
Nordmole. I den forbindelse lavede vi en vejudvidelse for at trailerbåde kunne bruge 
slæbestedet, indtil da kunne kun mindre trailere både bruge det. Det var i samme periode at vi 
prøvede at se nye muligheder for havnen og lavede DM for Fladfisk, i 2010 havde vi 82 
deltagere med trailere. Dette ville ikke kunne lade sig gøre uden vejudvidelsen. Som vist på fig. 
x. Siden har vi været oppe på 170 deltagende både. 
 
Vedr. udvidelsen af arealet på pladsen ind mod land, er det sket da hele arealet som blev 
jævnet ud af en stor maskine, hvorefter der blev lagt et kørelag på pladsen, der ellers var et 
stort mudderhuld. Det udvidede areal bruges i dag til opbevaring af havnens grej dvs. ekstra 
havnebøjer, diverse pæle samt 3 containere der er opsat midlertidigt for opbevaring af 
sejlklubbens kajakker og noget af havnens grej, idet det lange kajakhus har været brugt af DM i 

 

http://www.kyst.dk/
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Fladfisk. Containerne vil blive fjernet når vi ophøre med at arrangere DM i Fladfisk. VI har lavet 
områder på pladsen for at lave grøn beplantning således at Disse dele ikke vil være så synlige. 
 
Hele pladsen fra havnen og ind mod land er opfyldt idet det tidligere var normalt at der blev kørt 
rester af nedbrændte gårde mv. ud på havnen, men det er mig bekendt ikke sket efter medio 
1990’erne, husker skilte med hen kastning af materiale forbudt mv. Det er totalt stoppet nu. 
 
Der er en anmeldelse omkring forurening, dette område er ikke forurenet, opgravet havneslam 
ligger langs vejen godkendt i 199x’erne samt andet område på pladsen som ligeledes er 
godkendt. I de sidste udgravninger af havnen var målingerne så fine at slammet ikke skulle i 
depot, dette var bl.a. årsag til at det sidste ikke blev brugt. Vi lavede i forbindelse med 
genopbygning af havnen en miljøbedding, hvor malingrester mv. blev samlet op, dette var et 
projekt i samarbejde med Dansk Sejlunion. Anmelderen har skriver om aktindsigt mv. han har 
haft alle bilag, alle betalinger fra havnen bliver bl.a. oplistet og udleveret i regneark ved den 
årlige generalforsamling, hvor anmelder altid deltager. 
 
Det udfyldte område har ikke været brugt til fiskeri siden som jeg husker det stod der vist i 
sommeren rejeruser hvilket ophørte i begyndelsen af 197x’erne. Arealet ligger på et område, 
der var brugt som dok for vindmølle fundamenter i 1990-92, et område som blev genetableret 
af mener Monberg & Thorsen, Bugten har aldrig været brugt til nogen form for reaktivt område 
dvs. badning eller andet. Vi prøver skridt for skridt at lave området ind mod land kønnere og 
kønnere, med bevoksning og stier. Bl.a. fordi at vores sheltere der er ca. 30 m fra det omtalte 
område er meget velbesøgte og nyt er under etablering. 
 
Det er vores inderligste håb at de vil se positivt på vores ansøgning, det er meget uheldigt hvad 
der er sket både på den ene og den anden måde, Vi er som skrevet tidligere en gruppe frivillige 
der har lagt massere af arbejde i at vedligeholde havnen efter bedste evne, det der er sket i 
god tro. Men begge dele er i dag et stort plus for havnen. Vejudvidelsen ved beddingen er en 
forudsætning for alle trailerbådene og DM i Faldfisk. Det bagerste område er med til at 
forskønne havnen, idet havnemateriel mv. kan ”gemmes” af vejen. 
 
 

   

 
 
 
 

   
 

 
F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

http://www.kyst.dk/
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Vi vil ikke lave nyt men få godkendelse for at rette op på gl. fejl. 

 

   

 
 

 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: 

 

 

 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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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: 

 

Det må være en blanding af Grus, Jord og sten 

 

     

 
 

     

 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. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

 Se jeres sags nr. 19/03339  
     

 
 

     

 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  

 15. november 2020 Peter Dan Petersen   
     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 

http://www.kyst.dk/
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7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 
 
 

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 

  

http://www.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
http://www.miljoportalen.dk/
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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.  

http://www.kyst.dk/
http://www.miljoportalen.dk/
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt 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 

http://www.kyst.dk/
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Onsevig Havn  
Byskovvej 114 
4913 Horslunde 
onsevig@onsevighavn.dk 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/03339-4 
Ref. Thomas Larsen 
19-03-2020 
 

Partshøring og varsel om påbud – Onsevig Havn, opfyld mellem 2009 
og 2010 
 
Kystdirektoratet modtog d. 29. november 2019 en anmeldelse om opfyld på 
søterritoriet ved Onsevig Havn og ud for matr. nr. 21f Vindeby By, Vindeby, som er 
ejet af den selvejende institution Onsevig Havn. 

Opfyldet er etableret ud for ovennævnte ejendom og i forlængelse af havnens areal, 
som jf. vores oplysninger er helt eller delvist ejet af den selvejende institution 
Onsevig Havn. Hvis dette ikke er korrekt, bedes dette oplyses.  

Det kræver tilladelse fra Kystdirektoratet at etablere opfyld, anlæg mv. på 
søterritoriet, jf. kystbeskyttelseslovens § 16a, stk. 1 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019). 

Kystdirektoratet har ved gennemgang af vores elektroniske journal ikke kunne 
fremsøge en tilladelse til de opfyld som er sket mellem 1999 og 2002, og dernæst 
opfyld som er sket forår 2009 og 2010. Der kan dog være en rimelig antagelse i, at 
det opfyld der er sket mellem 1999 og 2002 er lovligt, idet der er sket 
matrikulering. Arealet som er opfyld mellem 2009 og 2010 er ikke matrikuleret, og 
Kystdirektoratet er ikke i besiddelse af, dokumenter som viser at opfyldet er sket 
med vores tilladelse. Der er vedlagt bilag, som viser luftfotos fra de nævnte år. Det 
opfyldte areal anvendes til bl.a. container og bådopbevaring. 

Det medfører at opfyldet fra perioden mellem 2009 og 2010 skal lovliggøres retligt 
eller fysisk. Opfyldet kan således lovliggøres ved fjernelse eller ved indsendelse af 
en ansøgning til Kystdirektoratet om bibeholdelse (retlig lovliggørelse). 
Kystdirektoratet har en forholdsvis restriktiv praksis vedrørende opfyld, idet 
opfyldt vanskeligt lader sig fjerne, når det først er tilladt. En ansøgning om retlig 
lovliggørelse er derfor ikke ensbetydende med, at opfyldet vil kunne 
imødekommes. 

Vi skal derfor inden 17. april 2020 bede om at få oplyst, om opfyldet er fjernet og 
i bekræftende fald skal der fremsendes dokumentation herfor (gerne i form af 
erklæring og/eller billeddokumentation). Derudover er der indenfor fristen 
mulighed for at fremsende bemærkninger til sagen eller mulighed for at fremsende 
en ansøgning. 

http://www.kyst.dk/
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Det er Kystdirektoratets vurdering, at der kan være tale om en lovovertrædelse, der 
kan medføre straf. I henhold til reglerne i retssikkerhedslovens § 10 (LOV nr. 442 
af 9. juni 2004) skal Kystdirektoratet derfor gøre opmærksom på, at der ikke er 
pligt til at give oplysninger, som kan have betydning under en eventuel straffesag. 
Det er således frivilligt, om I vil benytte Jer af retten til at komme med 
bemærkninger til sagen. Hvis I vælger at udtale dig, vil oplysningerne indgå i 
sagen. 

Varsel om påbud 

Kystdirektoratet varsler påbud om, at opfyldet som er etableret mellem 2009 og 
2010 (og med senere opfyld) skal være fjernet inden 17. april 2020. 

Det betyder, at hvis ikke opfyldet er fjernet inden denne dato, så vil vi udstede et 
påbud om at det skal være fjernet inden for en kort frist. Kystdirektoratet gør 
opmærksom på, at det må påregnes, at der vil blive foretaget opfølgende 
besigtigelse af forholdet efter udløbet af den endelige påbudsfrist, og såfremt 
opfyldet mod forventning ikke er fjernet her, vil sagen uden yderligere varsel blive 
overgivet til strafferetlig forfølgelse.  

Vejledning om fremsendelse af en ansøgning og praksis 

Vores administrationsgrundlag for søterritoriet, hvor opfyld er beskrevet fra side 
67 og udvidelse af lystbådehavne fra side 49, kan læses på vores hjemmeside 
www.kyst.dk eller via dette direkte link: 

https://kyst.dk/publikationer/administrationsgrundlag/administrationsgrundlage
t-for-soeterritoriet/ 

Vores ansøgningsskemaer findes også på www.kyst.dk. 

Det er Kystdirektoratets praksis, at der ikke gives tilladelse til at opfyld, uden det 
tjener et formål. Ligeledes tillades opfyld ikke, hvis der er tale om bortskaffelse af 
affald. Desuden vægtes det, at opfyldsmaterialet er dokumenteret rent. Denne 
praksis er baseret på, at søterritoriet ikke ender som losseplads for landmaterialer, 
samt at der kan tillades opfyld, når det særligt understøtter en havns maritime og 
marine behov.  

Retsgrundlaget 

Efter § 16 a, stk. 1, nr. 1, i kystbeskyttelsesloven må der på søterritoriet kun med 
tilladelse fra miljøministeren foretages inddæmning og opfyldning. 

Efter § 19 b kan miljøministeren blandt andet meddele påbud om at fjerne et 
opfyld, som vedkommende har foretaget, udført eller anbragt i strid med § 16a. 

Ifølge § 20, stk. 1, nr. 2 og nr. 5 kan den, der overtræder § 16 a eller undlader at 
efterkomme et påbud straffes med bøde.  

Miljøministerens kompetence efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, og § 19 b, udøves 
af Kystdirektoratet jf. § 21 i bekendtgørelse nr. 949 af 30. juni 2017 om 
henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet. 

http://www.kyst.dk/
http://www.kyst.dk/
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Et eventuelt påbud efter § 19 b kan ikke påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 

Efter § 18 b i kystbeskyttelsesloven skal søgsmål til prøvelse af afgørelser efter 
loven eller de regler, der er fastsat i medfør af loven, være anlagt inden 6 måneder 
efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. 

 
Med venlig hilsen 
 

 
Thomas Larsen 
Landinspektør, Specialkonsulent l Kystzoneforvaltning 
+45 91 35 74 42 l tla@kyst.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Anmeldelse og fotos, luftfotoserie  

http://www.kyst.dk/
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Databehandling af personoplysninger 

Dine afgivne oplysninger vil blive brugt til behandling af din sag ved Kystdirektoratet. Kystdirektoratet er 
dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Kystdirektoratets adresse er Højbovej 1, 7620 Lemvig, CVR nr. 
33157274. Du kan kontakte Kystdirektoratet på kdi@kyst.dk og telefon.: 99636363. Afgivelsen af oplysningerne 
kan være en forudsætning ifølge en lov, som Kystdirektoratet administrerer efter. Hvis dine oplysninger ikke 
registreres til brug for sagen, kan det eventuelt betyde, at sagen ikke kan færdiggøres. 

De oplysninger, du indsender anvendes i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. 
Kystdirektoratet indhenter også oplysninger til brug for behandling af din sag fra hjemmesider som OIS, 
Tinglysning.dk. Vi har følgende oplysninger om dig i sagen: Navn, adresse, cpr.nr., ejerforhold vedr. den 
ejendom, som forholdet vedrører.  Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis videresendelse er nødvendig for din 
sag f.eks. hvis din sag påklages og skal videresendes til klagenævnet.  

Indsigt i oplysninger 

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter 
anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode 
om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.  

Klage 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, dpo@nst.dk og telefon.: 93 59 70 11 og få oplyst 
dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 
00, mail dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine persondata. 

Aktindsigt 

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven kan det betyde, 
at der vil blive givet fuld aktindsigt i dine oplysninger. 

Oplysningerne opbevares efter arkivloven i 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares 
længere tid f.eks. en længerevarende retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med 
offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen.  

Hjemmel 

Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: Finansloven, 
budgetvejledningen, persondataforordningen, arkivlovgivningen og delegationsbekendtgørelsen for 
Kystdirektoratet/Naturstyrelsen og kystbeskyttelsesloven.  
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Fra: Ole Paulsen <info@ole-hypnoterapeut.dk> 
Sendt: 29. november 2019 14:55 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Anmeldelse af forurening 
 
Kategorier: blå 
 
Hej Lone. 
Jeg kan ikke finde anmeldelsesblanket på jeres hjemmeside. 
Det drejer sig om Onsevig havn, 4913 Horslunde. Jeg vil hermed anmelde Onsevig havn´s 
bestyrelse for bevist, at forurene havnearealerne i et stort omfang. 
Jeg har igennem 10 år ved bådeoptagning påtalt, at når der spules bundmaling, skal det foregå på 
den etablerede bedding med opsamlingsanlæg. Og hver gang jeg påtaler det, får jeg den besked 
“er man utilfreds med forholdene, kan man søge en anden havn”. Jeg har søgt aktindsigt på 
havnens regnskaber, men har fået afslag, fordi jeg formentlig ville konstaterer hvornår der sidst er 
blevet tømt for det forurenede spillevand i form af en faktura. Jeg undre mig meget, at anlægget 
ikke er blevet tømt i de 10 år jeg har benyttet havnen. Men det kendetegner også den kraftige 
forurening der er på havnebunden, i særdeleshed ud for slæbestedet, man bør nok undersøge 
havnebunden med nye prøver. Hele parkeringsarealet med stabilbelægning bliver brugt som 
spuleplads. Endvidere bruges byggeaffald beton/musten til langsomt landindvinding ved 
parkeringsarealet. Arealet er blevet udvidet i væsentlig omfang de sidste år, og mig bekendt uden 
lovlig landvindingstilladelse. Tillige benyttes arealerne også til parkering af store containere og 
diverse skure. Dette mener jeg strider direkte imod den fastsatte kystlinje. Den ene container er 
på 5 år stående mindre end 1,5 m. fra vandspejlet. 
Der vil blive fremsendt en billedeserie snarest som dokumentation for ovenstående. Skulle det 
have interesse i en gennemgang på havnen af de ovenstående ting, står jeg gerne til rådighed. 
  
Med venlig hilsen 
Ole Paulsen 
Vadbrovej 2, 4913 Horslunde  
Tlf. 20231526 
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