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            ANSØGNING: VANDLØBSPROJEKTER 

Ansøger 

Navn 

Adresse 

Tlf. nr. 

E-mail

Hvad søges der tilladelse til (marker i firkant)? 

Åbning af rør/dræn     Rørlægning/dræning 

    Ændre nuværende dræn     Medbenyttelse af rør/dræn 

 Ændring af vandløbets placering  Ændre vandløbets udseende 

 Etablering af overkørsel/bro Andet: 

Hvor ønskes projektet udført? 

Adresse 

Matrikel 

Ejerlav 

Vandløbets navn 

Ejer 

Navn 

Bopælsadresse 

E-mail

Tlf. nr. 
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Hvad er formålet med projektet? 

Beskrivelse af projektet 

Detailplan kan vedlægges. 

Beskriv de nuværende forhold i vandløbet 

Dybde:  

Bredde:  

Skråningsanlæg:  

Hvis rørlagt diameter: 

Brønde (antal og placering):  

Er vandløbet vandførende hele året (Ja/nej): 

Vedlæg målfast matrikelkort, der viser, hvor projektet ønskes udført 

Vedlægges ansøgningen: 

Vil projektet have afstrømningsmæssige konsekvenser i vandløbet (Marker i firkant)? 

Ja: 

Nej:  



3/5 

Parter 

Redegør for alle de ejendomme, ejere og evt. brugere, som bliver berørt af projektet:  

Navn, adresse, e-mail og tlf. nr. 

Overslag over udgifterne til projektet og en beskrivelse af hvem, der betaler 

Tidsplan for projektet (ønske om opstart) 

Underskrift ansøger 

Dato:____________ Navn:________________________ 

Hvis ejer ikke er ansøger, skal ansøgningen vedlægges en underskrevet fuldmagt (se bilag). 
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Bilag: 

FULDMAGT TIL VANDLØBSPROJEKTER 
Tilhørende vandløbsansøgning og evt. detailprojekt skal være gennemlæst før fuldmagten underskrives. 

Projektområde 

Adresse 

Matrikel 

Ejerlav 

Vandløbets navn 

Ejer af projektområdet 

Navn 

Adresse 

Tlf. nr. 

E-mail

Projektejer 

Navn 

Adresse 

Tlf. nr. 

E-mail

Projektperiode 

År 

Forventet opstart 

Underskrift 
Med min underskrift accepterer jeg, at vandløbsprojektet gennemføres. Jeg accepterer også, at projektejer 
har adgang til at gennemføre projektet på min ejendom (opstart af arbejdet skal varsles forudgående). Jeg er 
bekendt med, at fremtidigt vedligehold af vandløbet påhviler ejeren af matriklen, hvor projektet udføres.   

Projektejer   

Navn:____________________ 

Dato: ____________________ 

Ejer  

Navn: _____________________ 

Dato: _____________________ 
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Oplysninger om Bornholms Regionskommunes behandling af dine data 

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig. 
Du kan læse om hvordan kommunen beskytter dine personoplysninger her og hvem der er 
databeskyttelsesrådgiver.  

Registrering og videregivelse 
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige 
myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med 
kommunen. 

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside. 

Bornholms Regionskommune
Center for Natur, Miljø og Fritid

https://www.brk.dk/Om-Kommunen/Databeskyttelsesr%C3%A5dgiver/Sider/Databeskyttelsesr%C3%A5dgiver.aspx
https://www.datatilsynet.dk/
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