Ansøgning om krydsning af vandløb

Projektnavn
Vandløbsnavn

1. Oplysninger om ansøger
Ansøgers navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Telefon:

E-mail:

2. Konsulent eller andre der repræsenterer ansøger (udfyldes kun hvis relevant)
Konsulents navn/virksomhed:
Kontaktperson:
Adresse.:
Postnr.:

By:

Telefon:

E-mail:

3. Projektet og tidsmæssige rammer for projektet
3.1 Begrundelse for projektet/formål med projektet

3.2 Hvornår påbegyndes projektet?

(anfør dato og år)

3.3 Hvornår afsluttes projektet?

(anfør dato og år)

4. Projektets økonomi
4.1 Hvem er økonomisk ansvarlig for omkostninger ved anlæggelsen af krydsningen

4.2 Hvem er økonomisk ansvarlig for vedligeholdelse af krydsningen

5. Beskrivelse af projektet
Ved ansøgningsskemaet er vedlagt:
En konkret beskrivelse af projektet (sæt kryds):
(Bemærk, at en konkret beskrivelse af projektet skal vedlægges ansøgningen.
På Aarhus Kommunes hjemmeside kan du i Vejledning til krydsning af vandløb læse mere om hvilke
oplysninger, som skal fremgå af projektbeskrivelsen).
Et oversigtskort over projektet (sæt kryds):
(Bemærk, at oversigtskort over projektet skal vedlægges ansøgningen.)
En oversigt over berørte matrikler og lodsejere (sæt kryds):
(Bemærk, at oversigtskort over berørte matrikler og grundejere skal vedlægges ansøgningen.)
Skriftlig accept fra berørte lodsejere (sæt kryds):
(Bemærk, at skriftlige accepter skal vedlægges mm. ansøger er eneste berørte lodsejer).
6. Ansøgers underskrift
Ansøger erklærer med sin underskrift:
•
•

At de afgivne oplysninger er korrekte
At der ikke er fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse

__________
Dato

____________________________________________
Ansøgers underskrift

Ansøgningsskemaet med relevante bilag sendes pr. mail til vandognatur@mtm.aarhus.dk
eller med post til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Vand og Natur, Karen Blixens Boulevard 7, 8220
Brabrand

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 Bekendtgørelse nr. 834 af
27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering.
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 22
13. 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.

