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Udfyldes af kommunen
Journalnummer

Modtaget dato

Ansøgning efter
Planloven, Naturbeskyttelsesloven
og Museumsloven
Oversigt over bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede
naturtyper se side 4

Ansøgningen vedrører ejendommen
Adresse

Kommune

Matrikelnummer og ejerlav (fx 1a Uldum by, Uldum)
Areal - m2

Er ejendommen pålagt landbrugspligt

Nej

Ja

Ligger ejendommen i

Landzone

Byzone

Sommerhusområde

Hvem skal udnytte tilladelsen
Navn

Adresse

Stilling

Telefonnummer

Hvad søges der om tilladelse til
Udstykning

Nej

Ja

Hvis ja, gå til punkt 1

Byggeri

Nej

Ja

Hvis ja, gå til punkt 2

Ændret anvendelse af en bygning

Nej

Ja

Hvis ja, gå til punkt 3

Ændret anvendelse eller ændret tilstand af et areall

Nej

Ja

Hvis ja, gå til punkt 4

1. Udstykning m.v.
Hvor mange nye ejendomme søges der om tilladelse til at oprette
m2

Størrelsen af den/de nye ejendomme
Hvad skal den/de nye ejendomme bruges til

Hvad skal restejendommen bruges til

Fastlægges nye skel inden for strandbeskyttelseslinien
Nej
Landinspektører kan, istedet for at udfylde ovenfor, vedlægge udstykningsakter

Ja

2. Byggeri - Ved nybyggeri
m2 etageareal

Størrelsen af den/de nye bygning/er
Hvad skal bygningen/bygningerne bruges til
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Ved tilbygning
m2 etageareal

Størrelsen af tilbygningen
m2 etageareal

Størrelsen af den eksisterende bebyggelse
Hvad skal bygningen bruges til

Hvad bruges de eksisterende bygninger til

Skal der bygges indenfor de bygge- og beskyttelseslinier
eller de beskyttede naturtyper, der er beskrevet på side 4

Nej

Ja

Hvis ja, oplyses hvilke

3. Ændret anvendelse af bygning
Hvad bruges bygningen til nu

Hvad skal den i stedet bruges til
m2 etageareal

Hvor stor er bygningen

4. Ændret anvendelse eller ændret tilstand af et areal
Hvad bruges arealet til nu

Hvad skal det i stedet bruges til
m2

Hvor stort er hele arealet
m2

Hvor stor en del berører det ansøgte
Hører arealet under de angivne beskyttede naturtyper: Fersk eng, overdrev, hede, mose, strandeng,
strandrørsump, sø/vandhul, vandløb eller sten/jorddige, som er beskrevet på side 4

Nej
Ja

Hvis ja, oplyses hvilke

Hvordan berøres det beskyttede areal (sæt x)
Opfyldes
Udvides

Sø, vandhul, mose o. lign.

Oprenses
Udsætning af fisk
Anden tilstandsændring

Overdrev, fersk eng, hede, strandeng,
strandrørsump

Opdyrkes
Opgraves
Andet anlæg

Tilplantes
Fældes/ryddes
Anden tilstandsændring

Fjernes
Gennembrydes

Anden tilstandsændring

Sten-, jorddige (Museumsloven)

Berøres de bygge- og beskyttelseslinjer, som er beskrevet på side 4

Nej

Ja

Hvis ja, oplys hvilke
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5. Begrundelse samt evt. yderligere oplysninger
Hvis ja, oplyses hvilke

Vedlæg venligst f.eks. grundkort, situationsplan og bygningstegninger til forståelse af ansøgningen

Ansøger
Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail

Dato

Underskrift

Ejer (udfyldes, hvis ansøger og ejer ikke er samme person)
Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail

Dato

Underskrift

Skemaet afleveres til kommunen
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Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer:
Strand
Sø
Å
Fortidsminde
Skov
Kirke

300 m
150 m for søer på 3 ha eller mere
150 m (vandløb som pr. 1. september 1983 var offentlige med bundbredde mindst 2 m)
100 m
300 m (private skove over 20 ha og alle offentlige skove)
300 m

Naturbeskyttelseslovens beskyttede naturtyper
Sø større end 100 m2
Overdrev og fersk eng større end 2500 m2
Mose, hede, strandeng og strandrørsump større end 2500 m2
Offentlige vandløb, private vandløb, med bundbredde mindst 1,5 m samt specielt udpegede private vandløb
Museumslovens beskyttede sten- og jorddiger

Alle de nævnte temaer kan findes på www.naturdata.dk/search.aspx ved at zoome ind på et areal og klikke temaer til i
venstre kolonne.
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