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
Fjord&Bælt
Adresse
Margrethes Plads 1
Lokalt stednavn

Telefon nr.

Postnr.

By

5300

Kerteminde

Mobil nr.

E-mail

+45 6532 4200

post@fjord-baelt.dk
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)
Navn

Bernt Kjær Sørensen
Adresse

Andresens Købmandsgård 1, 2. sal
Lokalt stednavn

Postnr.

By

Kerteminde

5300

Kerteminde

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

20 24 38 64

bernt@bksaqua.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

28 april 2021

D. Anlæggets placering
Adresse
Margrethes plads 1
Postnr.

By

Kommune

5300

Kerteminde

Kerteminde

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
1a+1c, ved kajen ved Fjord&Bælt Centret
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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

Formål og baggrund
Formålet med formidlingsplatformen er at lave undervisning og formidling på vandet primært for
Fjord&Bælts gæster. Platformen giver Fjord&Bælt mulighed for at tage skoleklasser og andre
gæster med helt tæt på vandet, og udvider derved de formidlingsmuligheder, der allerede er på
Fjord&Bælt. Platformen vil være til glæde for de over 50.000 gæster, der årligt besøger centret.
Formidlingsplatformen placeres tæt på Fjord&Bælt så centrets gæster har nem adgang til at bruge
platformen og så Fjord&Bælt kan benytte platformen som en anderledes form for
formidlingsarena.
I første omgang vil platformen være placeret ved Fjord&Bælt men der er også et ønske om på sigt
at kunne flytte platformen længere ind i Kerteminde Fjord for at kunne give gæsterne en
anderledes og mere ekstraordinær naturoplevelse. Her vil man kunne fortælle om livet i havet på
en levende måde, man kan lave ture med snorkling, man kan sejle dertil i kajak og få andre skønne
naturoplevelser som vil tage sit udspring fra platformen.
Påvirkning på vandforhold
Da platformen er placeret ved havnekajen, vil den ikke påvirke de øvrige strømforhold mere end
hvis en båd var fortøjret ved kajen. Der er som bekendt stærke strømme, der går ind og ud af
Kerteminde Fjord, men ved at placere platformen ved kajen, vil det ikke have den store effekt på
hverken platformen eller strømforholdene.
Dimensioner og materialer til platformen:
Platformen er cirkulær og har en diameter på 6 meter med en samlet vægt på ca. 1000kg
Platformen består af tre platformsektioner samt en midtersektion. Sektionerne kan skilles ad for
at lette isætning, optagning og transport.
• Platformsektionerne:
o En stelkonstruktion udført i aluminiumsprofiler 100x50mm
o Træbeklædning for dæk, bænke og platform er udført i ubehandlet sibirisk
lærketræ
o Pontoner er udført ved rotationsstøbning i materialet PE-LD med dimensioner
på 60x60x120cm og godstykkelse på minimum 7mm
• Midtersektionen:
o Dørkplader i 5mm aluminium med skridsikkert mønster
• Forankring sikres med kæde fastspændt til kajen.
I midten af platformen er der en cirkulær nedsænkning omkranset af bænke. Her kan man placere
gæsterne i en cirkel og derved opnå en mere intuitiv form for formidling. Den ene fjerdedel af
platformen er overdækket med et tag af træ, så man kan søge ly for vejr og vind når platformen
bliver placeret ude på vandet. Se bilag 3 for detaljeret tegning af platformen.
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Påvirkning
Placeringen er ikke til gene for andet trafik i indsejlingen, da den placeres fastforankret ved kajen
ved Fjord&Bælt. Platformen forankres til kajen med kæder, så den ikke kan flytte sig i vejr og vind.
Der benyttes ingen naturressourcer i forbindelse med driften af platformen, og der generes ikke
unødigt affald. Ligesom for resten af området, har Fjord&Bælt ansvaret for det affald der måtte
komme i forbindelse med brug af platformen, men vi regner med at det er minimalt, da det
primært vil være for Fjord&Bælts gæster.
Risiko ved brug
I forbindelse med brug af platformen er Fjord&Bælt meget opmærksomme på sikkerhedsrisikoen
ved at have børn og andre gæster med ude på platformen. Det er noget, vi tager meget alvorligt,
ligesom vi gør det når vi har gæster med ude på bådture. Det betyder blandt andet at Fjord&Bælts
gæster skal have redningsveste på, når de færdes på platformen.
Effekt på omkringliggende miljø og havmiljø
Det skønnes at platformen ikke vil have en øget negativ effekt på det omkringliggende vandmiljø i
havnen i Kerteminde. Der er ingen udledning eller andet fra platformen, og der vil hverken være
støjgener eller udslip, da der ikke er motor på platformen.
Platformen vil ligeledes påvirke det omkringliggende miljø i mindre grad, da det i forvejen er en
havn hvor der er liv og sker en masse. Der er ingen private at tage hensyn til eller boliger, som
ligger i nærheden af platformens placering. En eventuel påvirkning kunne være for de
forbipasserende, der ville kunne se formidlingen udspille sig og evt. børn der er ivrige efter at have
fat i levende fisk eller andet. Påvirkningen vil i første omgang være begrænset til en

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

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig
Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • EAN (anlæg)5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk

4
Gr. 02-04 Nr. 142a

Der vil i forbindelse med brugen af formidlingsplatformen ikke være arbejdsmetoder. Det der vil foregå på platformen
vil udelukkende handle om formidlingsaktivitet.

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 – Bilag 1
Matrikelkort med indtegnet anlæg – Bilag 4
Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg – Bilag 3
Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet – Bilag 2
Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere – Fjord&Bælt/ansøger er eneste grundejer
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)

28.april 2021

Theis Ellegaard Jakobsen

Underskrift

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
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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
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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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