SKIVE KOMMUNE
Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø
Rådhuspladsen 2 7800 Skive
Tlf. nr. 99 15 55 00
E-mail: tek@skivekommune.dk

Ansøgning om foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand/
overfladevand til markvanding, dambrug og industri m.v.
Ansøgning i henhold til lovbekendtgørelse nr. 635 af 07/06 2010. Lov om vandforsyning m.v.
Skemaet er tilknyttet sagsprocedurer M104.
Skema version 02, MBSS

1.

Ansøger

Grundvand

Overfladevand

Navn
Vejnavn og nr.:
Postnr. og by
Tlf..

Mobil nr.:

E-mail adr.:

Indvindingsstedets adresse:
Ejendommens CVR-nr.:

2. Forbrug til vanding

Eget areal

Lejet areal

Ansøgt årsforbrug

m3/år

m3/år

Areal der kan vandes

ha

ha

Der gives max.1.000 m3/ha ved indvinding af grundvand eller ved indvinding af
overfladevand.
3. Forbrug til andet formål (Husholdning, alm. Landbrugsdrift, køling mv.)
Arten anføres
m3/år

4. Bemærkninger

m3/time.

Lejet areal
Udlejers navn
Vejnavn og husnr.:
Postnr.

By

Tlf. nr.

E-mail:
Dato

Udlejers underskrift

5. Indvinding
Overfladevand (udfyldes kun ved indvinding fra vandløb, sø eller lignende)
Kommunevandløb

Privat vandløb

Sø

Andet

Vandløbets navn

Vådområdets navn

Anlæggets timekapacitet

m3/år

Grundvand (udfyldes kun ved indvinding fra boring)
Afstande mellem påtænkt borested og forureningskilder på egen ejendom:
Nedsivningsanlæg

meter

Olietank

meter

6. Bemærkninger

Bilag
Kort, hvorpå der skal indtegnes:
Ønsket borested
Arealer, der ønskes vandet(kun ved overfladevand)
Kort kan evt. findes og udskrives på www.skive.dk – web-gis

Dato

Ansøgerens underskrift

Ansøgningen sendes til kommunen.
(Hvis kortbilag ikke er vedlagt ansøgningen, kan sagsbehandlingen blive unødig forsinket)
Boring / anlæg må ikke udføres før der foreligger tilladelse fra kommunen.

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/

