
















Fra: sheila larsen <migsheila@gmail.com> 
Sendt: 4. februar 2021 16:10 
Til: Thomas Larsen 
Emne: Re: Anmodning af supplerende oplysninger, herunder forhåndsvarsel om 

afslag ved manglende oplysninger - Fortøjningspæle - Gåbense - 20/05086 
(tidl. 20/03137) 

Vedhæftede filer: Samtykkeerklæring.pdf; Kortbilag - Gaabense.pdf 
 

Hej Thomas 

 

Tak for mail. 

Jeg har vedhæftet kortbilag og samtykkeerklæring. 

 

Den valgte placering skyldes at Gåbense er en af de få steder i Guldborgsund Kommune, hvor der 

er læ for vestenvinden og samtidig lavvandet. Der er gode muligheder for fiskeri/jagt. 

 

Gåbense havn er en lystbådehavn og ikke til små både. 

 

Broanlæg: Ansøgere ejer og benytter den til vores små pramme som vi bruger til at sejle ud til 

jollerne der ligger for svaj. Vandstanden ved broen er lav(daglig vandstand ca. 0,4m). Det er for lidt 

til jollerne. 

(ejerne er Erik Hansen, Bjarne Månsson, Rene Priergård og Lars O. larsen) 

 

Slæbestedet bruges til optagning, søsætning og ilandtagning af redskaber.  

Slæbestedet blev forbedret af tidligere Nørre Alslev Kommune til brug for kommunens borgere. 

Der vil ikke være forringelse af brugen. 

 

Pælene har en højde over daglig vandstand på ca. 2 m., med påmonteret gult refleksbånd. 

Svajradius er er fælles for alle jollerne på 20-25 m. 

 

kontaktperson er Bjarne Månsson på 23 11 82 10 

 

Med venlig hilsen 

Sheila Larsen 

 

 

Den man. 11. jan. 2021 kl. 10.57 skrev Thomas Larsen <tla@kyst.dk>: 

Kære Sheila Larsen 

  

Tak for den fremsendte ansøgning på vegne af 5 personer. 

  

Ansøgningen skal ledsages af kortbilag, som viser placeringen på kortbilag for hver af de ansøgte 
placeringer. 

mailto:tla@kyst.dk


  

Ansøgningen skal for hver ligeledes begrundes med den valgte placering, idet ingen af de oplyste adresser 
er i tilknytning, og flere sågar er i helt andet postnummer. 

  

Der er en havn beliggende under 500 meter fra det ansøgte. Det skal begrundes, hvorfor denne ikke kan 
benyttes, nu hvor den ansøgte placering i forvejen ikke sker ud for egen ejendom. 

  

Der er desuden et broanlæg (eller evt. brolaug placeret ud for det ansøgte.) Ansøgningen skal begrundes, 
om ansøger har tilknytning til disse, og om de ansøgte placeringer forringer eksisterende anlægs 
anvendelse. Med andre ord, skal afstanden fra de ansøgte placeringer til broanlægget fremgå af 
ansøgningen. Dette ledsages af begrundelse, såfremt ansøger er brugere af broen eller ikke er brugere af 
broen. 

  

Det ser ud fra luftfoto ud til, at der i forvejen er etableret slæbestedslignende adgang. En ansøgning bør 
tilsvarende som for broen beskrive tilknytning til dette slæbested herunder forringelse af eksisterende 
brugeres benyttelse. 

  

Placeringen af de ansøgte placeringer sker ud for anden mands ejendom. En ansøgning bør ledsages af 
grundejersamtykke til etablering af fortøjningsanlæg. VI ligger i vores administrationsgrundlag vægt på, at 
anlæg ikke sker foran anden mands ejendom uden evt. samtykke. Dette mangler også i ansøgningen. 

  

Fortøjningspæle skal også beskrives. Her vil vi gerne vide, hvor langt de tænkes at række op over daglig 
vande og om de afmærkes på en måde, så de ikke medfører sejladssikkerhedsmæssige udfordringer i fx 
mørke, dis eller tåge. I det der er en række andre brugere af vandet (jf. ovenstående anlæg) så bør de 
ansøgte placeringer, herunder overvejelser om sejladssikkerhed også indgå i ansøgningen. 

  

Ved fortøjning er der også svaj-radius og denne bedes også oplyst. 

  

Jeg skal bede om supplerende oplysninger som anmodet senest 8. februar 2021. Såfremt vi ikke modtager 
det supplerende vil der blive truffet afgørelse ud fra det foreliggende grundlag. Kystdirektoratet varsler 
afslag på det ansøgte ud fra det foreliggende grundlag. 

  



Administrationsgrundlaget findes via denne side: 

https://kyst.dk/soeterritoriet/anlaeg-og-aktiviteter-paa-soeterritoriet/ 

  

  

  

Med venlig hilsen 
 
Thomas Larsen 

Landinspektør, Specialkonsulent l Kystzoneforvaltning 

+45 91 35 74 42 l tla@kyst.dk 
 
Miljøministeriet 

Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 
 
Naturstyrelsens persondatapolitik      

Fra: sheila larsen <migsheila@gmail.com>  
Sendt: 30. september 2020 08:03 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk> 
Emne: Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet - Gåbense 

  

Kære Kystdirektorat 

  

Hermed ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet. 

  

På vegne af ansøger 

Sheila Larsen 
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