Team Vand og Natur
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Blanket til ansøgning om tilladelse til etablering af sø eller
vandhul
Med denne ansøgningsblanket kan du søge kommunen om tilladelse til etablering af en sø eller et vandhul.

Generelle vilkår for etablering af sø eller vandhul


Søen skal anlægges med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5.



Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og søen må ikke graves dybere end 1,5 m.



Det opgravede materiale skal fordeles jævnt ud over det omgivende terræn eller fjernes. Det opgravede
materiale skal placeres mindst 10 meter væk fra beskyttede naturområder. Terrænregulering ud over 0,5 m
kræver kommunens tilladelse.



Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning til søen.



Anlæg af søen må ikke påvirke naboejendommenes drænforhold.

På kommunens hjemmeside, https://www.fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/vandloeb/soeer, kan du under
overskriften ”Anlæg af nye søer og vandhuller” læse om anbefalinger til etableringen og begrundelser for ovenstående
vilkår.

Sådan udfylder og indsender du ansøgningsblanketten
Du kan udfylde blanketten på din computer, inden du printer og underskriver den. Du kan også printe blanketten for
dernæst at både udfylde og underskrive den i hånden.
Felter, som er markeret med *, skal udfyldes, medmindre andet er nævnt. Husk også at vedlægge ansøgningen de
nødvendige bilag.
Ansøgningen inklusive bilag skal sendes til natur@fredensborg.dk eller som post til nedenstående adresse:
Fredensborg Kommune
Team Vand og Natur
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

Hvis du ønsker at oprense en sø/vandhul
Hvis du ønsker at oprense en sø/vandhul, skal du bruge en anden blanket (se www.fredensborg.dk/borger/vand-ognatur/vandloeb/soeer).
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Ansøgningsdelen
1. Lokalitet og ejendomsforhold (udfyld og sæt kryds)
* Matrikelnummer:

* Ejerlav:

* Sogn:

* Er der landbrugspligt på arealet?

Ja

Nej

* Er der fredskovspligt på arealet?

Ja

Nej

* Er ejendommen beliggende i land- eller byzone?

Landzone

Byzone

2. Ansøger (udfyld)
* Navn:

* Telefonnummer:

* Vejnavn og husnummer:

* Postnummer:

Evt. e-mailadresse:

3. Ejer (udfyld)
* Navn:

* Telefonnummer:

* Vejnavn og husnummer:

* Postnummer:

Evt. e-mailadresse:

4. Beskrivelse af arealets nuværende anvendelse (sæt kryds og udfyld)

* Er arealet i omdrift?:

Ja

Nej

* Er der på arealet vedvarende græs til afgræsning?:

* Udnyttes arealet landbrugsmæssigt?:

Ja

Ja

Nej

Nej

* Hvis arealet bruges til noget andet end ovenstående, anfør det herunder:
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* Beskriv arealet hvorpå du ønsker at anlægge en ny sø (f.eks. om det er vandlidende, om det støder op til et
vandløb, om der er dræn i området, og om der er andre søer i nærheden):

5. Beskrivelse af projektet

Anlæg af sø/vandhul (udfyld)
* Areal og dybde på sø/vandhul:

* Den opgravede jordmængde er: ______________ m3

* Den opgravede jord ønskes placeret i/på (materialet må ikke må placeres nærmere end 10 m fra § 3 natur for at
undgå nærringspåvirkning):

Bemærk at en større jordflytning/terrænregulering kan kræve en landzonetilladelse.
* Hvordan skal brinkerne i søen/vandhullet se ud (kommunen stiller krav om en brinkhældning, der ikke er stejlere
end 1:5):

Vedlæg evt. skitse som bilag.

Fremtidig anvendelse af sø/vandhul (sæt kryds og udfyld)

Der vil normalt ikke blive givet dispensation til udsætning og fodring i § 3-beskyttede områder.
* Planlægges udsætning af ænder?:

Ja

Nej

* Planlægges udsætning af fisk?:

Ja

Nej

* Planlægges udsætning af krebs?:

Ja

Nej

* Planlægges fodring af ænder?:

Ja

Nej
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* Planlægges fodring af fisk?:

Ja

Nej

* Planlægges beplantning med træer og
buske?:

Ja

Nej

* Hvis ja til ovenstående, hvilke arter skal der beplantes med?:

6. Uddybende beskrivelse af projektet – herunder formål
* Vil anlægget kræve andre ændringer på din ejendom, fx ændring af dræning? (ja/nej/hvilke?):

7. Kortskitse
Vedlæg gerne en kortskitse med angivelse af søens/vanhullets placering i forhold til f.eks. bygninger, veje, hegn og
vandløb.

8. Har du brug for hjælp?
Du kan skrive til natur@fredensborg.dk eller ringe til Team Vand og Natur på tlf. 72 56 59 08.

9. Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens behandling af
personoplysninger
Kommunens registrering og videregivelse af oplysningerne om dig
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på lysningerne eller 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 om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Databeskyttelsesrådgiverne i Fredensborg Kommune er Jakob Sønderlund Søren og John Larsen. Begge kan kontaktes
via e-mail på adressen dpo@fredensborg.dk.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk
kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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10. Ejer/ansøgers underskrift
Ejer

* Dato:

* Underskrift:

Ansøger

* Dato:

* Underskrift:

Print din ansøgning her:

PRINT
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