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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   
 

 

Mariager Sejlklub, Henrik Nygaard MAS Formand 
 
Mariagerfjord Kommune,  Anders Lynge Haagensen 

 

     

 

Adresse   
 

 

Fjordgade 11 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 9550 Mariager 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

 20130974 Mas1formand@gmail.com 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/


Gr. 02-04 Nr. 142a 

   

 
   
   

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig   

Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • EAN (anlæg)5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 2 

 

 
 

     

 

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 
 

 

25. januar 2021 
Henrik Nygaard-Pedersen 
 
Anders Lynge Haagensen 

 

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

Fjordgade 11 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

9550 Mariager Mariagerfjord Kommune 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

På matrikel nr. 13a. Ejerlav: Mariager Bygrunde 
 

     

 
  

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  

 

Projektet søges og gennemføres i et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Mariager Sejlklub, med 
Mariager Sejlklub som koordinator. 
 
Projektet består i opretning/renovering af en defekt stensætning og opretning af en strandkant, nordøst for 
lystbådehavnen, ved nyttiggørelse af rene sedimenter fra uddybning i forbindelse med fornyelse af faciliteterne i 
Mariager Lystbådehavn, beskrevet og godkendt i KDI-20/01329 
 
Etablering af en ny sammenhængende stensætning fra B-broen mod nordøst hen mod kystbeskyttelseslinjen på ca. 
100 m, som erstatning for den nuværende defekte stensætning, pletvis lagte stenbunker og enkelte sten, betyder at 
der skabes en natulig overgang mellem vandkanten og et bedre plant areal til ophold og parkering i 
sommersæsonen og en mere brugervenlig placering af bådene på vinterpladserne 
Den ca. 2 m brede stensætning placeres i en afstand på 0 til 8 m fra den nuværende kant og etableres i en 
vanddybde på fra 0 til 35 cm ved normal vandstand, det skaber plads til ca. 1600 kubikmeter af de rene sedimenter 
fra uddybningen ved B-broen, (se tegning i det vedlagte dokument) 
 
Etableringen af den mere naturlige strandkant fra stensætningen mod nordøst hen mod den nyetablerede 
sandstrand, betyder at der skabes en mere natulig overgang fra det frie græsareal til strandkanten. Græsarealet der 
ligger imellem parkeringspladsen og den nye badestrand bruges som et naturligt opholdssted for byens borgere og 
turister i hele sommersæsonen. 
Opretningen af kyslinjen mellem græsarealet og strandkanten, sker ved at der lægges et lag af rent sediment som 
giver en naturlig skrånende overgang fra græs til vand. Der placeres ca. 360 kubikmeter af de rene sedimenter, (se 
tegning i det vedlagte dokument) 
 
Placeringen af sedimenterne sker kun efter tilladelse til nyttiggørelse fra Miljøstyrelsen, der er ansøgt parallelt med 
denne ansøgning. Sags nummeret i Miljøstyrelsen er 2021-3976 
 
Overskydende sedimenter, der er meget begrænsede, vil efter aftale med Mariagerfjord Kommunen blive placeret på 
Hadsund Genbrugsplads  
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 

Arbejdet udføres af en almindelig gravemaskine med lang udlæggerarm, fra den nuværende vej/parkeringsplads, 
ved at den nuværende stensætning, løse sten m.m. trækkes op på pladsen, hvorefter sedimenterne trækkes ind til 
kanten og i niveau med vej og parkeringsplads. Herefter udlægges en fiberdug på kanten, så sedimenter ikke kan 
skylles ud, inden stenene lægges tilbage i form af en ca. 2 m bred stensætning, (se tegning i vedlagte dokument) 
De sedimenter der anvendes til opretning af den naturlige strandkant fra stensætningen hen mod den nyetablerede 
strand køres med dumper langs stranden og jævnes efterfølgende med gravemaskinen, så der etableres en naturlig 
overgang fra græsarealerne ned til vandkanten. 
Der er således ingen gener, hverken for trafikken mellem Mariager by og havn eller de omkring liggende 
boligområder.   

   

 
 

 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 Ca. 2000 kubikmeter m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

Materialets kvalitet fremgår af den tidligere godkendte ansøgning til Kystdirektoratet KDI-20/01329 
 
En væsentlig del af materialet vil blive placeret inden for vandlinjen da den nuværende stensætning/kant varierer 
noget hen langs kanten mod nordøst.  

 

     

 
 

     

 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:  

   

     

 
 

     

 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  

 25. januar 2021 
Henrik Nygaard-Pedersen 
 
Anders Lynge Haagensen 

  

     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 

http://www.kyst.dk/
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Højbovej 1 
Postboks 100 
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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Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig 

 

Bilag til: 

Mariagerfjord Kommune og Mariager Sejlklubs ansøgning om tilladelse 

til opretning af stensætningen ved Mariager Lystbådehavn. 

 

Fællesnotat om værdierne ved opretning af stensætning/kystlinjen ved 

Mariager Lystbådehavn i forbindelse med Mariager Sejlklubs udviklings 

projekt for havnefaciliteterne i Mariager Lystbådehavn. 

 

Mariager Sejlklubs udviklingsprojekt der har fokus på bedre 

servicefunktioner, herunder en ny servicebro med mastekran og 

miljøstation der vil være til gavn for alle sejlere i Mariager Lystbådehavn, 

herunder gæstesejlere, samt uddybning og flere bådpladser til fremtidens 

sejlbåde er behandlet i fællesskab mellem Kommunen og Sejklubben og 

resulterede i et konkret projekt der blev forelagt Kystdirektoratet i 

forsommeren 2020. 

Projektet blev godkendt af Kystdirektoratet den 10. september efter den 

officielle hørings- og klagefrist udløb uden bemærkninger. 

Projektet kan ses under: KDI-20/01329 Tilladelse til udvidelse af Mariager 

Lystbådehavn. 

Godkendelsen af projekt betød blandt andet at sedimenterne ved 

uddybningen kunne placeres som angivet i ansøgningen ved kystlinjen 
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henholdsvis i en nærliggende grusgrav under forudsætning af en 

nyttiggørelses tilladelse fra Miljøstyrelsen. 

Der forelå en mundtlig aftale om placering af sedimenterne fra foråret, 

der desværre ikke kunne fastholdes på grund af skærpet fokus på 

sikkerheden ved indvinding af drikkevand i nærheden af grusgraven. 

Der er derfor arbejdet på alternative løsninger da projektet har så stor 

værdi for parterne at dette skal søges gennemført som planlagt inden sejl 

sæsonen 2021. 

 

Projektets værdier for fællesskabet omkring Mariager Lystbådehavn: 

 Projektet indebærer at der etableres en servicebro der lever op til 

sikkerheden omkring servicering af sejlbådene ved optagning og 

isætning, samt til nuværende og fremtidige miljøkrav for drift af 

sejlbåde, herunder opsamling af spildevand. 

 Der gennemføres en oprydning langs kystlinjen, som ved den nye 

stensætning giver bedre plads til parkering i sejl- og bade sæsonen 

og placering af bådene på optimale vinterpladser og som ved den 

åbne kystlinje giver en mere ren og brugervenlig adgang til natur 

stranden og den nyetablerede badestrand. 

 

Mariagerfjord Kommune og Mariager Sejlklub har derfor udarbejdet 

følgende plan for gennemførelse af projektet, med fokus på at 

ansøgningen om den nye stensætning godkendes, men med en klar plan 

for en alternativ løsning hvis dette mod forventning ikke lykkes. 
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Den optimale løsning er som følger: 

 De let forurenede sedimenter (grønt område på vedlagte kort) ved 

den nye servicebro og A-broen opsamles og køres til Randers 

Affaldsdepot inden den 15. marts 2021. 

 De rene sedimenter (rødt område på vedlagte kort) omkring B-

broen, opsamles i depot ved den eksisterende stensætning inden 

den 15. marts 2021 og ønskes i videst muligt omfang placeret i 

havneområdet, inden den 1. maj 2021 ved oprydning omkring og 

fornyelse af den eksisterende defekte stensætning, samt ved 

opretning af kystlinjen imellem den nye stensætning og den af 

Mariagerfjord Kommune etablerede sandstrand i 2020 i henhold til 

Kystdirektoratets tidligere godkendelse. 

 Eventuelt oveskydende rene sedimenter og i værste fald alle rene 

sedimenter køres til Hadsund Genbrugsplads, inden den 1. juni 

2021. 

Den beskrevne trinvise model betyder at alle projekts elementer vil være 

klar til brug for alle sejlere i Mariager Lystbådehavn inden 1. april 2021, 

både omkring den nye servicebro og omkring den renoverede B-bro, med 

flere pladser til dybere gående sejlbåde. 

Det vil endvidere betyde at opretningen af stensætningen og kystlinjen vil 

kunne være færdig inden1. maj 2021, til glæde for alle borgere og turister 

i Mariager fjord området. 

På den baggrund ansøges Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af 

den nye stensætning, som vist og beskrevet i efterfølgende afsnit. 
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Skitse over opbygningen af den nye stensætning 

Skitsen viser ændringerne fra den nuværende varierende strandkant (rød) 

til den nye stensætning (sort), bredden mellem disse varierer fra 0 til 8 m, 

fra B-broen hen til Kystbeskyttelseslinjen (gul). 

 

Overfladen (grå) består af stabilgrus med overlæg af perlesten, som 

resten af arealet omkring klubhus og græsplæner. 

Stensætningen (sort) etableres af de marksten der ligger der i dag 

suppleret med sten fra den nærliggende grusgrav. 

Bag stensætningen er lagt en fibertex dug (orange) der sikrer at 

sedimenterne ikke skylles ud ved uroligt vand. 

Vanddybden ved stensætningen varierer fra 0 til 35 cm, se vedlagte kort 

med mål.  

Sedimenterne fra det røde område, se vedlagte kort med planskitsen, 

placeres bag stensætningen, overskydende sedimenter fra det røde 

område bruges til opretning af strandkanten fra stensætningen og hen til 

 

Stabilgrus / Perlesten 

Stensætning 

Nuværende 

Vandkant 
Vandlinje 

Bund 

Fiberdug 
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den nyetablerede badestrand, ligesom et eventuelt overskud køres til 

Hadsund Genbrugsplads. 

 

Afslutning 

Ansøgningen om nyttiggørelse af de rene sedimenter hos Miljøstyrelsen 

behandles sideløbende.  

Ansøgningen i Miljøstyrelsen har sags nummer 2021-3976 

Vi ser frem til en konstruktiv behandling af vor ansøgning så projektet kan 

gennemføres som beskrevet.  

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede og vil blive besvaret 

omgående. 

 

Med venlig hilsen 

Anders Lynge Haagensen                                    Henrik Nygaard-Pedersen 

Mariagerfjord Kommune                                    Mariager Sejlklub 

 

Vedhæftet supplerende bilag 1,2,3 



Bilag 1  
Kort over vanddybder ved den nye stensætning/den oprettede kystlinje 

Kortet viser vanddybderne ved normal vandstand, normale udsving i høj og lav vande, varierer mellem +- 20 til 40 cm. 

 

Vanddybderne er 

udtryk for dybden i cm 

ved normal vandstand 
Vanddybde 0 

Vanddybde 15 

Vanddybde 35 

Vanddybde 25 

Vanddybde 25 

Kyst beskyttelseslinjen 



Bilag 2 
Kort over planløsningen for udviklingsprojektet i Mariager Lystbådehavn 

Kortet har fokus på at vise de områder og mængder sedimenterne udgør. Kortet viser derudover de konkrete forbedringer af faciliteterne i 

Mariager Lystbådehavn som projektet bidrager med til gavn for de fremtidige lystsejlere og turister. 

 

Planskitse for flytning af 

sedimenter. 

 

Der forventes at være et 

overskud af rent sand på mellem 

250 og 500 m
3
, der skal køres til 

Hadsund. 

Der er plads til 

ca. 360 m
3
 

Der er plads til 
ca. 1600 m

3 

Svagt forurenet  sand 

Ca. 550 m
3 

Køres til affaldsterminal 

Servicebro 

Rent  sand 
ca. 2200 m

3

 

Rent  sand 
ca. 125 m

3

 

8m bred, 2 m dyb og 

100m lang opfyldning 

med sediment fra 

uddybning og rent sand 

8 til 0 m bred 

udjævning af 60 m 

kystlinje med rent 

sand 

Kyst beskyttelseslinjen 

Terrasse / Pensionistbro Pensionistbro 

Ny stensætning 

ca. 2 m bred 

Mastereol 

"Broreol" 



Bilag 3 
Kort over havneområderne hvor der er taget officielle bundprøver som grundlag for analyser af renheden. 
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