
From:                                 Holger Grumme Nielsen
Sent:                                  Wed, 19 May 2021 14:22:06 +0200
To:                                      Jeanett Dam
Subject:                             SV: byggetilladelse og landzonetilladelse til handicapvenlig lystfiskerbro
Attachments:                   Kort med lystfiskerplads.png, VVM screenings skema.docx, Sagsnr09-
9408_Doknr170891-15_v2_Ansøgningsskema - Vandløbsregulering (002).DOC, Fuldmagt fra ejeren..pdf, 
Tegninger af handicapvenlig lystfiskerbro.pdf

Hej Jeanett
 
Så kan vi optage sagen omkring den handicapvenlige lystfiskerbro i Starup.
 
Jeg medsender her.
 
Ansøgningsskema
WVM-skema
Kort over placeringen.
Tegninger
Lodsejerens fuldmagt. 
 
Desuden går jeg ind og laver en byggeansøgning via det link du sendte mig i foråret. 
 
Mvh Holger
 

Fra: Jeanett Dam <jeda@varde.dk> 
Sendt: 9. april 2021 11:37
Til: Holger Grumme Nielsen <hgn@vardemuseum.dk>
Emne: SV: byggetilladelse og landzonetilladelse til handicapvenlig lystfiskerbro
 
Hej Holger
Skriv du bare selv en fuldmagt.
Fuldmagten skal indeholde en beskrivelse af hvad og hvor samt en underskrift selvfølgelig.
 
Jeanett Dam
miljøsagsbehandler
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Fra: Holger Grumme Nielsen <hgn@vardemuseum.dk> 
Sendt: 9. april 2021 11:25
Til: Jeanett Dam <jeda@varde.dk>
Emne: SV: byggetilladelse og landzonetilladelse til handicapvenlig lystfiskerbro
 
Hej Jeanett
 
Så har vi fundet en ny placering. Denne gang er det på en privat lodsejers matrikel. Jeg skal vel have en 
fuldmagt fra ham for at søge, men er det i orden vi bare selv skriver den på et stykke papir, eller har I et 
bestemt skema, der skal udfyldes hertil?
 
Mvh Holger
 

Fra: Jeanett Dam <jeda@varde.dk> 
Sendt: 15. februar 2021 10:55
Til: Holger Grumme Nielsen <hgn@vardemuseum.dk>
Emne: SV: byggetilladelse og landzonetilladelse til handicapvenlig lystfiskerbro
 
Hej Holger
Jeg sætter sagen i bero.
Hvis/når jeg får en ny ansøgning, vil behandlingen af denne ”starte forfra” med høringsfaser osv.
 
Dette fordi ny placering er en væsentlig ændring af projektet.
 
Jeanett Dam
miljøsagsbehandler
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Fra: Holger Grumme Nielsen <hgn@vardemuseum.dk> 
Sendt: 15. februar 2021 10:47
Til: Jeanett Dam <jeda@varde.dk>
Emne: SV: byggetilladelse og landzonetilladelse til handicapvenlig lystfiskerbro
 
Hej Jeanett
 
Arbejdsgruppen bag projektet er blevet kontaktet af Mikkel Ottosen, som bliver nærmest nabo til 
lystfiskerbroen. De var meget ked af, at den kom til at ligge på den foreslåede placering. Da vi helst ikke vil 
være uvenner med nogen, snakkede vi om at finde en alternativ placering. 
 
Jeg tænker derfor, at du gerne lige må sætte sagsbehandlingen i stå midlertidigt til vi finder et andet sted at 
placerer broen.
 
Undskyld besværet. 
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Fra: Jeanett Dam <jeda@varde.dk> 
Sendt: 15. januar 2021 12:35
Til: Holger Grumme Nielsen <hgn@vardemuseum.dk>
Emne: byggetilladelse og landzonetilladelse til handicapvenlig lystfiskerbro
 
Hej Holger
Jeg er af vores byggesagsafdeling blevet orienteret om, at du skal søge både byggetilladelse og 
landzonetilladelse til lystfiskerbroen.
 
Landzone tilladelse kan du finde på kommunens hjemmeside under ”Bolig og Byggeri” – vælg byggetilladelse.
 
For byggetilladelse skal du gå ind på www.bygogmiljoe.dk
 
Jeg har videresendt ansøgningen til vores §3 folk. Den skal også behandles efter Naturbeskyttelsesloven.
 
 
 
Jeanett Dam
miljøsagsbehandler
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Fra: Jeanett Dam 
Sendt: 14. januar 2021 15:49
Til: Holger Grumme Nielsen <hgn@vardemuseum.dk>
Emne: Ansøgning om tilladelse til etablering af handicapvenlig lystfiskerbro i Starup på hjemmesiden
 
Ansøgningen ligger nu i høring på Varde Kommunes hjemmeside.
https://www.vardekommune.dk/content/hoering-etablering-af-en-handicapvenlig-fiskeplads-ved-holme-aa-i-
varde-kommune
 
Jeanett Dam
miljøsagsbehandler
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