Skive Kommune
Teknik, Miljø & Udvikling
Byg & Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Ansøgning om dispensation til oprensning af eksisterende sø/vandhul eller
etablering af kunstig sø/vandhul
EJER

Navn
Adresse
Telefon
E-mail:

ANSØGER

Navn
Adresse
Telefon
E-mail:

AREALETS BELIGGENHED:
Matr. nr.
(Husk at angive ejerlav. Du kan finde matrikelnummeret på
www.skive.dk/kortiskive)
OPRENSNING AF EKSISTERENDE SØ/VANDHUL
Areal af eksisterende sø:
Beskrivelse af søens beliggenhed og omgivelser samt tidligere praksis for oprensning:

Hvorfor skal søen oprenses?

Side 1

Ønskes der yderligere ændringer eller indgreb i forbindelse med oprensningen (udvidelse,
beplantning, rydning af træer mv.)

GRAVNING AF NY, KUNSTIG SØ/VANDHUL
Beskrivelse af området, der ønskes omdannet til sø/vandhul (have, dyrket jord, mose, eng
etc.)

Areal af den ønskede sø:
Kommer søen til at ligge i nærheden af vandløb? Hvis ja - i hvilken afstand og hvilket vandløb?

Øvrige bemærkninger (planer om beplantning, udsætning af fisk eller andet)

HUSK:
Ansøgningen skal vedlægges kortudsnit med søens placering indtegnet så nøjagtigt som
muligt. Har du behov for at udskrive et kort, kan du finde din ejendom på Skive Kommunes
hjemmeside (www.skive.dk/kortiskive - klik derefter på kortet for at blive ført videre). Find din
ejendom ved at klikke på ”Søgning”.
Dato og ejers underskrift:

Side 3

ANSØGNINGEN SENDES TIL:
Skive Kommune, Teknik, Miljø & Udvikling, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive
E-mail: tek@skivekommune.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Louise Aaen Jensen, tlf. 99156826, e-mail: laje@skivekommune.dk

Orientering om behandling af personoplysninger
Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger.
Vi skal også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen.
Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige
oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til
dataportabilitet samt ret til at klage over behandlingerne.
Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på https://
www.skive.dk/borger/databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/ret-til-dataportabilitet/

Side 3

