
Fra: Knud Elverskov <knud.elverskov3@yahoo.dk> 
Sendt: 30. oktober 2020 12:08 
Til: Anne Villadsgaard 
Emne: Ansøgning til Kystdirektoratet om tang i hobby blåmusling anlægm 

Att.,Anne Villadsgaard 
Vedhæftede filer: Bilag 1 Kystdir.pdf; Bilag2 søkort.pdf; Bilag3 matrikelk.pdf; Bilag4 

Havnekort.pdf; Bilag5 detailkort.pdf; Bilag6Samtykke.pdf; Ans1.1.pdf; 
Ans1.2.pdf; Ans1.3.pdf; Ans1.4.pdf; Ans1.5.pdf 

 

 

Til Kystdirektoratet 

Højbovej 1 

7620 Lemvig 

 

 

Kære Anne Villadsgaard 

 

Hermed en ansøgning om at hænge nogle tangliner op på et hobby blåmuslingeanlæg i Skovshoved, 

nord for København. 

 

Forhåbentlig falder det inden for jeres bagatelgrænse. 

 

Venlig hilsen 

 

Knud Elverskov 

 

 



SV: Hobbyopdræt af blåmuslinger ved Skovshoved Havn - 2OP327O knud.elverskov3.../ndbakke

TI Thomas lårsen <tla@kyst.dk> 19. oh. k1.07.50
r-r 

Til: Knud Elverskov <knud.elverskov3@yahoo.dk>, $Kystdirektoratet (kdi) <kdi@lay51.dl61

Cc jet@gentofte.dk <jet@gentofte.dk>,Stig Prussing (FST) <spr@fiskeristyrelsen.dk>

Hej Knud
Cc: Fiskeristyrelsen.

I det Kystdirektoratet ikke er myndighed for hobbyopdræt tii brug for muslingeanlæg, så har vi ikke et hjemmelsgrundlag til at udtale os om
hobbyopdrættes placering.
Vi skal grundlæggende gøre opmærksom på, at lineanl€egget ønskes fæstet til et broanlæg iforbindelse med et slæbested

{søsætningsrampeanlægget), som er omfattet af kystbes§lttelsesloven. Det i sig selv vurderes ikke at være en anvendelse som kræver tilladelse efter
kystbeskyftelsesloven. Vi skal henledes partemes opmærksomhed på, at såfremt hobbyanlægget forringer, forhindrer eller medfører skade ved øget
belastning a{ broanlægget, så kan det ikke forventes, at anlægget kan tillades reetableret, forstærket eller konstruktivt ændret. Hvorvidt der ilorvejen
sker anden aktiyitet, såsom badning, sejlads osv. i området har vi ikke oplysninger om, men det vil i givet fald være anlægsejemes ansvar, såfremt
skade eller gener påføres andre som følge al hobbyopdrætsanlæggets etablering og drift.

Endeligt skal vi gøre opmærksom på, at lineanlægget ikke må benyttes til tangproduKion uden forudgående tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Med venlig hil*n

Thffilrffi
Landinspektør, Spedalkonsulent I KystsonefmElhing
+45 91 35 74 42 I da@lysLdk

Xti.. og Frdsv{imin}Btsriet
Kystdirektoratet I H4bovej 1 I 7620 Lemvig I Tff. +45 99 63 63 63 t kd(@tlÆt-dk I ww.ht§f,dk

Fr:a: Knud Elverskov <knud.elverskov3@yahoo.dk>
SendE 13. oktober2020 10:50
TI: $Kysfidirektoratet (kd| <kdi@kyst.dk>
Cqi@gentofle.dk
Errne: Hobbppdræt af blåmuslingerved Skovshored ftavn -AIL SpecialkonsulentThomas Larsen

Kære Thomas Larsen

jeg har fået registreringsnummer 20-R1 1-43 af Fiskeris§nel-n og vil nu geme gå i gang.

.leg saanrbejder med Ungdomsskoleme i Gentofte Kommune og har derfor fået tilladelse af Havnefoget Jesper ljott til - under forudsætning af at Kystdirektoratet
godkender det - at plæere mr.slinge linen ved m kæbro på ydersiden af den sydlige mole og ud til en bøje vinkelret på b,roen og parallelt med molen jvf vedlagte
køtstils.r- Uufingdlrur lør så hales ind til broen ved besøg af skoleklasser og ungdomsgrupper.

ftar lFffitoratet nogle indrendings mod dette?

Venlig hilsen

Knud Elverskov
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SV: Ansøgning til Kystdireltoratet om tang knud.elverskov3..,4 ndbakke

JesFr liott (jet) <jet@gentofte.dk> 28. okt kl. 1200

Til: Knud Elverskov <knud.elverskov3@yahoo.dk>

Hej Knud

Det ser fint ud.
lngen kommentarer herfra.

Med Venlig Hilsen

Jesper'llott
Havnefoged

Gentofte kommune lTeknik og miljø I Park og Vej I Havne

Skovshoved Havn 4 I 2920 Charlottenlund

Tlf. 39 64 1 3 88 I vagt 'nf. 26 30 26 1 1

Sådan behandler vi dine oplysninger

Når Gentofte Kommune behandler personoplysninger om dig, sørger vi for, at oplysningeme behandles i overensstemmelse med databeslq/ttelsesforordningens krav. [æs

om kommunens behandling af personoplysninger og dine rettigheder hen hllp:/.^r,wwgentofte.dklDatabeslq,aebe

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Knud Efuerskov <

Sendt 28. oktober 2020 1 1:50

Til: Jesper Tjott (iet) <lET@§e$ste.dk>
Emne: Ansøgning til Kystdirektoratet om tang

Hej Jesper

Her er forslag til ansøgning.

Venligst kommentår

Venlig hilsen

Knud

Til Kystdirektoratet
Højbovej 1

7620 Lemvig

Att Anne Villadsgaard

Kære Anne Villadsgaard

Hermed en ansøgning om at hænge nogle tangliner op på et hobby blåmuslingeanlæg i Skovshoved, nord for lØbenhavn.

Forhåbentlig fulder det inden forjeres bagatelgrænse.

Venlig hilsen

Knud Elverskov



@ Mirjøministeriet
Kystd irektoratet

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 6,1ør skemaet udffldes.
Eventuelle spørgsmåltil ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63
eller via e-mail kdi@§st.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse: Joumal nr.:

Prcjekttype: Sagsbehandler

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

Navn

Skovshoved Havn

Adresse

Skovshoved Havn 4

Lokalt stednavn

Telefon nr.

Postnr.

2920

Mobilnr.

26302611

By

Charlottenlund

E-mail

Elverskov

Kystdirel«toratet . Højbovej 1 . 7§zo t emvig

Tlf. gg 6g 6g 6a . CVR B687611s . BAN (drift)5798ooo89$B . EAN (anlæg)SZqSooqSpSgq . kdi@lsxst.dk . www.§st.«lk 1

Gr. o2-o4 Nr. 142a



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Knud Elverskov

Adresse

Postnr.

292A

Mobilnr.

40424958

By

Charlottenlund

E-mail

Knud.elverskov3@yahoo,dk

Miljøministeriet
Kysid irektoratet

2

Gr. o2-o4 Nr. 42a

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskriff tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets
hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller
andre oplysninger ftiholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offenliggjort.

Dato Underskrifi

Trunnevangen 5 st tv

Lokalt stednavn

Telefon nr.

39644950

'/,,t^

D. Anlæggets placering

Adresse

Skovshoved Havn 4

Postnr. By

2924 Chartoftentund

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

76a Skovshoved

U,^.1 fr*A

Kommune

Gentofie

Kystdircltoxatet . Højbovej r . 76zo Iæmvig

Tlf' q9 6g 6g 63 ' cvR 36876115 ' BAN (drift)sæsooo8qaars . EAN (anlæg)sæsooqsp599 . kdi@§s.tlk . www.§srdk



\@ Mitjøministeriet
Kystd irektoratet

E. Beskivelse af anlægget i sin helhed
Kan evt. uddybes i bilag

Bemæ*: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Supplering af hobby blåmusling anlæg med enkelte tangliner

Ansøgeren Knud Elverskov er blevet registreret som hobby blåmuslingeavler hos Fiskeridirektoratet med kontrol
nummer 20-R1 143

Kystdirektoratet har efterfølgende i mail dateret 198-102020 sign Thomas Larsen meddelt at man ingen
indvendinger har mod projektet (Bilag 1)

Anlægget består af en enkelt bæreline fra en bro på ydersiden af havnen 10 meter ud til en bøje. På bærelinen
påheftes strømper til muslingeproduktionen.

Der ansøges hermed om tilladelse til at hænge et mindre antal tangliner (max. 10 meter) op imellem
muslingestrømpeme.

Der vil ikke blive udført noget yderligere anlægsarbejde eller anskaffet ekstra materiel.

Det vurderes at tanglineme ikke vil medføre nogen miljøbelastning eller i øvrigt påvirke omgivelseme

Skovshoved Havn v/ Havnefoged Jesper tjott er indforstået med udvidelsen * under forudsætning af at
Kystdirektoratet ikke har indvendinger -

KystdirelCoratet . Høftovej 1. 76zo l*mvig

TH. gq 6g 6g 6g . CVR g68z6rrs . EAN (drift)szq8ooo89$$ . EAN (anlæg)b798oo98ps99 . kdi@lqfst.dk . www.lvst.dk 3

Gr. o2-o4 Nr. 142a



@ Mirjøminisreriet
Kystd irektoratet

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

Simpel manuel påsætning

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretrages uddybning?

Ja

r, Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen.efterfølgende tænkes behandlet:

K1ætdirektoratet . Iløftøllej r. Z6zo Iæmvig

Tff. 99 69 6A 69 . C\/R 96876flS . EAN (alrift)S798ooo8$BB . EAN (anliæB)sZq8oog8l2sgg . kiti@lVst.ilk . www.bsuilk 4

. 
C,r.o2-o4Nrr42a
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aw Miljøministeriet
Kystd irektoratet

H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretiages opfildning på søtenitoriet?

Ja

{ Nej

Hvis ja skal mængden af opffldningsmateriale angives

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

L Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:
- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlde anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast ovensigtskort med hele anlægget indtegnet
- Sam§kkeerklæringerfraberørtegrundejere

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

2S-10-2020

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovei 1

Postboks 100

Kystdirektoratet . Højbovej 1. 76zo Lemig

Tlf. qg 6g 6g 6S . CVR 968761$ . FÅN (alrift)S798ooo89æB . EAN (anlæg)S798oo98p599 . kdi@§st.dk . www.§st.dk

m'

Fulde navn (bnyt btokbogstave,

Knud Elverskov

5

t42aGr. o2-o4 Nr


