
Ansøger

Navn: 

Adresse: 

Telefon: Email: 

Ejer: (udfyldes kun hvis ansøger ikke er ejer)

Navn:  

Adresse:

Telefon: Email: 

Ejers accept af ansøgning (underskrift) 

Arealet:

Matrikel nr.: 

Projektets formål: (Beskriv hvad vandhullet skal anvendes til)

Beskrivelse af arealet: (sæt kryds og skriv evt. bemærkning)

Dyrket mark/ brakmark 

Have  

Eksisterende sø/ vandhul Over 100 m2: Under 100 m2:

*Beskyttet eng

*Beskyttet mose

*Beskyttet overdrev

*Beskyttet strandeng

 Vandløb

Skov  

Arealet er drænet 

Andet  

Vejledning:
Finder du på kommunes hjemmeside www.aarhus.dk. Søg på ”Vandhuller”. 
Arealoplysninger, kort og luftfoto finder du på http://www.arealinformation.miljoeportal.dk

* Det er sjældent der gives tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet natur
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Sendes til:                                                                                                         
Vand og Natur
Teknik og Miljø 

Karen Blixens Boulevard 7
 8220 Brabrand

 Eller: 
vandognatur@mtm.aarhus.dk 

Tlf: 89 40 44 00

Beskrivelse af anlægget/ændringerne:  (sæt kryds og skriv evt. bemærkninger)

Nygravning af vandhul Størrelse m2:

Ændring af vandhul Nuværende størrelse m2: 

Oprensning af vandhul 

Nedlæggelse/opfyldning af vandhul 

Andet  

Oplysninger om vandhullet: (udfyldes både for nyetablering og ændring/oprensning af vandhuller)

Vandfladens forventede fremtidige areal i m2 

Største vanddybde i cm 

Placering af opgravet jord Hvor:

Tilløb, angiv antal og størrelse 

Afløb, angiv antal og størrelse 

Der må ikke tilgå dræn til nye vandhuller/søer,  
skal der derfor ske omlægning af dræn 

Beskrivelse af den nye placering af dræn
(indtegnes desuden på kort) 

Andet: 

Yderligere bemærkninger:

Bilag:

Vandhullet samt evt. tilløb/afløb indtegnes på kort og vedlægges 
ansøgningen.(kort og luftfoto kan findes http://www.arealinformation.miljoeportal.dk

Dato: Underskrift:

Bemærk: De oplysninger, du giver til kommunen, bliver behandlet elektronisk. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger, der behandles om dig, og du kan kræve forkerte 
oplysninger rettet.

For nogle sagsområder kan det være nødvendigt at dele oplysninger med andre offentlige myndigheder eller private virksomheder. Vi deler dog kun oplysningerne 
indenfor lovgivningens bestemmelser.
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Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i 

vores behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler 

personoplysningerne om dig i kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, adresse og email-

oplysninger og derudover naturligvis dine ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst 

mulige sagsbehandlingsforløb.  

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Naturbeskyttelsesloven LBK nr. 934 af 

27/06/2017. 

Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den 

forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger, du anfører.  

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan annullere din 

ansøgning, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.  

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 44 00. Har du

spørgsmål ifm. Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes 

databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.  

De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i hht. arkivloven med dertilhørende 

bekendtgørelser.  

Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. 
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