
Matr. nr.: _________________   Ejerlav: _________________   Sogn: __________________ 

Navn: _____________________________  Navn: ______________________________ 

Adresse: ___________________________ Adresse: ____________________________ 

Postnr.: ____________________________ Postnr.: _____________________________ 

By: _______________________________ By: ________________________________ 

Tlf. (privat): ________________________ Tlf. (privat): _________________________ 

Tlf. (arbejde): _______________________ Tlf. (arbejde): ________________________ 

Email: _____________________________ Email: ______________________________ 

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ ________ år

□

□
□
□

□

ANSØGER 

Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et formularfelt.

ANSØGNING 

Ansøgning i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven og/eller § 35 i planloven: 

Landzonetilladelse efter planloven til anlæg/ændring af søer og vandhuller. 

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til anlæg/ændring af søer og 

vandhuller. 

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ændring af tilstand eller anvendelse 

af vandløb, moser, heder, overdrev, strandenge og ferske enge. 

Dispensation fra museumslovens § 29a til ændring af sten- og jorddiger. 

Ansøgningen sendes sammen med kortbilag til miljo@esbjergkommune.dk, eller til Esbjerg 

Kommune, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Spørgsmål kan rettes til Esbjerg 

Kommune på tlf.: 76 16 16 16. 

1. EJENDOMSFORHOLD

2. EJER

3. BESKRIVELSE AF AREALET

KARAKTER (sæt mindst 1 x) 

Skov

Hede

Overdrev

Dyrket mark

Græsmark

Eng

Mose/kær

Strandeng/strandsump

Sø/vandhul

Vandløb

Sten- eller jorddige

NUVÆRENDE ANVENDELSE (sæt mindst 1 x) 

I omdrift - interval ca. 

Til vedvarende græs m.

kreaturer/får

Til vedvarende græs

Udnyttes ikke landbrugsmæssigt

Omfattet af støtteordninger til

miljøvenligt jordbrug o.l.

Andet:

mailto:miljo@esbjergkommune.dk


Udgravning til sø/vandhul - størrelse: __________________________________________ 

Oprensning af eksisterende sø/vandhul - størrelse: ________________________________ 

Udvidelse af eksisterende sø/vandhul - planlagt størrelse: __________________________ 

Opstemning af vandløb (navn eller nr.):  ___________________________________________ 

Tilløb ønskes fra vandløb (navn eller nr.): __________________________________________ 

Afløb ønskes til vandløb (navn eller nr.): ___________________________________________ 

Det opgravede jord ønskes placeret i/på:  __________________________________________ 

Art: ____________________ Antal: _______________ 

Art: ____________________ Antal: _______________ 

Art: ____________________ Antal: _______________ 

Hvilke arter: _________________________________________________________________ 

□ □ □ 

□ □  □ 

□  □ 

□ □ 

Størrelse af det berørte areal: __________ Længde af det berørte dige: ________ 

4. BESKRIVELSE AF PROJEKTET

A. ANLÆG ELLER ÆNDRING AF SØ/VANDHUL 

m2

m2 

m2 

FREMTIDIG ANVENDELSE AF SØEN 

Der vil normalt ikke blive givet dispensation til udsætning og fodring i § 3-beskyttede områder. 

Udsætning af ænder: Nej Ja 

Udsætning af fisk: Nej Ja 

Udsætning af krebs: Nej Ja 

Fodring af ænder: Nej Ja 

Fodring af fisk: Nej Ja 

Beplantning med træer og buske:  Nej Ja 

B. ANDRE PROJEKTER (sæt x) 

Opfyldning  

Fældning/rydning 

Opdyrkning  

Andet anlæg   

Plantning  

Opgravning  

Dræning/afvanding 

Anden ændring 

Ændring af sten- eller jorddige  

Fjernelse af sten- eller jorddige 

m2 m 

5. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF PROJEKTET - HERUNDER FORMÅL

6. KORTSKITSE

Vedlæg et kort eller en skitse, med angivelse af arealets placering i forhold til f.eks. bygninger, 

veje, hegn, vandløb. Husk at indtegne verdenshjørner.

Du kan evt. bruge Danmarks Arealinfo . 
Du kan tegne vha. "Værktøjer" og gemme som PDF vha. "Udskriv".

http://kort.arealinfo.dk/
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