Billund Kommune
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

ANSØGNING

Ansøgning i henhold til § 3 i lov om naturbeskyttelse:
Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til anlæg/ændring af søer og vandhuller.
Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ændring af tilstand eller anvendelse af vandløb,
moser, kær, heder og overdrev, strandenge og ferske enge.
Ansøgning i henhold til § 35 i lov om planlægning:
Landzonetilladelse efter planloven til anlæg/ændring af søer og vandhuller.
Ansøgning i henhold til § 29a i museumsloven:
Dispensation efter museumsloven til ændring/fjernelse af sten- og jorddiger

1. Ejendomsforhold
Matrikelbetegnelse: matrikel nr.:

2. Ejer

Ejerlav

Sogn

Ansøger

Navn:

Navn:

Adresse

Adresse

Postnr.:

Postnr.:

By:

By:

Tlf.: (privat)

Tlf.: (privat)

Tlf. (arbejde):

Tlf. (arbejde):

E-mail:

E-mail:

3. Beskrivelse af arealet
Skov
Hede
Overdrev
Dyrket mark
Græsmark
Eng
Mose / kær
Strandeng/ strandsump
Sø/ vandhul
Vandløb
Sten- eller jorddige

I omdrift - interval ca. år:
Til vedvarende græs m. kreatur/ får
Til vedvarende græs m. høslet
Udnyttes ikke landbrugsmæssigt
Andet

Ved ansøgning om sø / vandhul:
Ja
Der findes på gravearealet, eller nærmere end 10 m. herfra, en boring til vandNej
indvinding

4. Beskrivelse af projektet
A. Anlæg eller ændring af sø/ vandhul (sæt x)
Udgravning til sø/ vandhul – størrelse

m2:

Oprensing af eksisterende sø/ vandhul – størrelse
Udvidelse af eksisterende sø/ vandhul – planlagt størrelse
Opstemning af vandløb
Tilløb ønskes fra vandløb (navn eller nr)
Afløb ønskes fra vandløb (navn eller nr.)
Det opgravede jord ønskes placeret i/ på
- Fremtidig anvendelse af søen
Udsætning af ænder Nej

Ja

Art

Antal

Udsætning af fisk

Nej

Ja

Art

Antal

Udsætning af krebs

Nej

Ja

Art

Antal

Fodring af ænder
Fodring af fisk
Beplantning med
træer og buske

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Hvilke arter træer og buske

B. Andre projekter (sæt x)
Fjernelse af sten- eller jorddige
Opfyldning
Plantning
Ændring af sten- eller jorddige
Opdyrkning
Fældning/ rydning
Opgravning
Dræning/ afvanding
Andet anlæg
Anden tilstandsændring
m2
Længde af det berørte sten- eller jorddige
Størrelse af det berørte areal m2

Uddybende beskrivelse af projektet – herunder formål

5. Kortskitse
Angivelse af arealets placering i forhold til f.eks. bygninger, veje, hegn, vandløb. Husk at
indtegne verdenshjørner. Vedlæg gerne tillæg kort.
Kortet med projektskitse kan evt. laves ved hjælp af Danmarks Arealinformation.

Vedlæg skitse / kortbilag. Klik på ”klipsen” til venstre.

6. Underskrift
Ejers dato og underskrift
Dato

Underskrift

Ansøgers dato og underskrift
Dato

Underskrift

7. Intern høring i henhold til anden lovgivning - FORBEHOLDT KOMMUNEN
Er det pågældende areal berørt af anden planlægning
Nej
Ja
Er der i nærheden af det ansøgte nedgravede ledninger/ kabler?
Ja
Nej
Ved ansøgning om afløb til vandløb, opstemning eller lignende
Kan kommunens efterfølgende tilladelse i medfør af vandløbsloven forventes?
Nej
Ja
Ansøgningen kan anbefales
Ansøgningen kan ikke anbefales

Begrundelse:

Sagsbehandlers dato og underskrift
Dato

Underskrift

