
 
 
 
 
Ansøgning om tilladelse til anlæg eller ændring af vandhuller og søer 
 
Ejer: Navn: 

Adresse: 

Post nr. & by: 

Tlf. / mailadr.: 

Ansøger: Navn: 

Adresse: 

Post nr. & by: 

Tlf. / mailadr.: 

 
 

• Arealets beliggenhed: 
  Matr. nr.________  Ejerlav & Sogn:____________________________________________ 

     
• Beskrivelse af arealets nuværende tilstand: 

  � Mark  � Fugtig eng/mose  � Afgræsset/høslet  � Brakmark  � Andet (beskrives) 
  � Vandhul/sø � Kilde / væld  � Vandløb  � Hede 
 

• Beskrivelse af projektet: 
  � Etablering af vandhul/sø                           � Opstemning af vandløb til sø                       
  � Oprensning af eksisterende vandhul/sø � Sløjfning af vandhul/sø                 
  � Udvidelse af vandhul/sø   Vandhullet / søens areal: ____________m2 

   

• Skal der deponeres opgravet materiale 
       � Ja   � Nej  Hvis ja: Angiv hvor og hvordan på kortbilag:                                  

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
 
• Vil søen blive benyttet til udsætning af ænder, fisk eller lignende? 

 � Ja   � Nej  Hvis ja: Angiv art og antal_______________________________ 

 ______________________________________________________ 

 Vil udsatte dyr blive fodret? 

 � Ja   � Nej 



• Vil søen blive hegnet? 
 � Ja   � Nej   Hvis ja: Angiv art og formål:____________________________ 

  ___________________________________________________ 
 
 
• Vil der blive plantet træer eller buske i tilknytning til søen? 
 � Ja   � Nej   Hvis ja: Hvilke arter og beskrivelse af tilplantningen (brug  

    kort bilag): ___________________________________________ 

   ______________________________________________ 

   ______________________________________________ 

• Har eller får søen tilløb? 

 � Ja   � Nej   Hvis ja: Angiv hvor kommer vandet fra_____________________ 

   ____________________________________________________ 
 
 

• Har eller får søen afløb? 

 � Ja   � Nej   Hvis ja: Hvor løber vandet hen:___________________________ 

   ____________________________________________________ 
 
 
• Bemærkninger: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Ansøgningen vedlæges et kortbilag, hvor søens størrelse og placering er angivet. Endvidere 
angives evt. afløb og tilplantning samt placering af opgravet materiale. 
 
 

Dato:_____________________________ 
 
__________________________________
Underskrift 

Ansøgningen sendes til: 
 
miljoe@odder.dk  eller 
  
Odder Kommune, Miljø 
Rådhusgade 3 
8300 Odder                 Dok nr. 727-2009-108560 

mailto:miljoe@odder.dk
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