
Park & Natur, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, mail: park.natur@aalborg.dk

By- og Landskabsforvaltningen

Ansøgning om tilladelse til anlæg af sø eller vandhul

Arealet

Ansøger / ejer

Navn

Ja Nej

Adresse

Telefon Træffetid på dette telefon nummer

Matrikel nr. Ejerlav Sogn

Er der landbrugspligt på arealet?

Ja NejEr der fredskovspligt på arealet?

Beskrivelse af arealet     (sæt kryds)

Fersk eng

Mose

Dyrket mark/brak

Strandeng

Hede

Klit

Skov/krat

Andet

Arealets drift     (sæt kryds)

Arealet har afløb  til grøfter og dræn

Arealet afgræsses

Arealet har været afgræsset

Arealet er drænet

Arealet bliver omlagt ca. hver

Arealet gødes med

Arealet er fredet

Arealet ligger nærmere end 150 m fra anden stor sø

Arealet ligger nærmere end 100 m fra fortidsminde

Arealet ligger nærmere end 150 m fra større vandløb

Kg/N pr. år.

år.

Beskrivelse af anlægget     (sæt kryds)

Etablering af sø

Oprensning af nuværende sø  (den nuværende sø er

Ønskes hegn omkring søen?

Søens kommende areal udgør

Vil søen få afløb til nærliggende vandløb via grøft eller dræn?

Ønskes afgræsning af de omkringliggende arealer?

Ønskes beplantning ved søen?

Ønskes fældning af træer og buske?

m2)

Udvidelse af nuværende sø  (den nuværende sø er m2)

m2

Dannes søen ved opstemning af vandløb?

Ønskes etablering af læhegn?
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By- og Landskabsforvaltningen

Tidspunkt

Hvornår ønskes arbejdet udført?   (måned/år)

Hvornår ønsker du at oprense, udvide/etablere søen?

Tegning  (Skitse af arealet, hvor søen ønskes anlagt.)

Indtegn søens placering og angiv størrelsesforhold og evt. beplantning.  
Indtegn også de nærliggende markskel, læhegn, vandløb, skov,  bebyggelse og lign.

Hvor skal den afgravede jord placeres?  (Indtegn evt. på skitsen)
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Bemærkninger

Vedlæg kopi af oversigtskort med markering af søens placering

Ja NejKan vedlagte standardvilkår for anlæg af søer og vandhuller accepteres?

Hvis Nej, anfør årsagen

Dato

Underskrift

Ansøgning sendes til: By- og Landskabsforvaltningen, Park & Natur, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Databeskyttelseslovgivningen 

Kommunen registrerer oplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning om tilladelse til at anlægge en sø eller et vandhul, dette 
sker med hjemmel i planlovens kapitel 7 eller naturbeskyttelseslovens kapitel 2, og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra e.  
Kommunen registrerer og kontrollerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private 
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.  
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er 
arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.  
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.  
  
Kommunens databeskyttelsesrådgiver 
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren og læse mere om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på 
kommunens hjemmeside. 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personoplysninger.  
På datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle. 
  
 

http://apps.aalborgkommune.dk/blanketter/TM-Standardvilkaar-for-anlaeg-af-soer.pdf
https://www.aalborg.dk/digital-post-cpr-oekonomi/databeskyttelsesforordningen/moed-din-databeskyttelsesraadgiver
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