Ansøgning om tilladelse til etablering/renovering af
bådebro
Ejers navn:
Ejers adresse:
Ejendom, hvor bådebroen skal etableres:
Matrikelnummer:

Ejerlav:

Telefonnr.:

E-mail:

Kortmateriale
Der skal foruden ansøgningsskemaet fremsendes en tegning, som viser den nøjagtige
placering af anlægget samt anlæggets udformning og dimensioner. Kort kan evt. hentes
her.
Andet:
De steder, hvor bådebroer er tilladt, kan der som udgangspunkt gives tilladelse til én
bådebro som maksimal er 6 meter lang og 1 meter bred. Hvis der ansøges om anden
dimensionering, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for dette. Der må kun være
1 bådebro pr. matrikel. Du kan finde kommunens retningslinjer for bådebroer og
lignende her.
Hvis der ansøges om renovering af eksisterende bådebro anføres dette under
”yderligere oplysninger”.
2. Oplysninger om bådebroen
Vandløb eller sø, hvor broen ønskes etableret:
Broens længde:

Broens bredde:

Afstand fra broen til naboskel 1:

Afstand fra broen til naboskel 2:

Materiale og farvevalg:

Brotype:
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3. Yderligere oplysninger

4. Ejers underskrift

____________________________________________________________________
Dato/underskrift

Indsendelse:
Det udfyldte skema med tilhørende bilag skal fremsende med e-post til vand@silkeborg.dk
eller med post til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600
Silkeborg.
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Silkeborg Kommune behandler oplysninger om dig
Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:
Dine oplysninger vil blive behandlet i Teknik- og Miljøafdelingen i forbindelse med din ansøgning om
bådebro, bolværk eller lignende, som kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og tilladelse
fra Vandløbsloven. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.
1, litra c.
Dine oplysninger vil blive behandlet i sagssystemet GetOrganized og Sitecore. Du kan på denne
hjemmeside finde de nævnte systemer databeskyttelse.silkeborg.dk. Heraf vil samtlige
systemmodtagere af dine oplysninger fremgå.
Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er
opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Videregivelse af oplysninger:
Dine oplysninger behandles af Silkeborg Kommune, da Silkeborg Kommune er myndighed i forhold
til Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven. Dine oplysninger vil sandsynligvis blive videregivet til
de offentliglige myndigheder, interesseorganisationer m.v. der er klageberettigede i henhold til
Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven.
Dine rettigheder:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger. Du kan evt. læse mere her: databeskyttelse.silkeborg.dk
Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Mette Mejlsted Lundsgaard
Mobil: 25 47 55 48
E-mail: dpo@silkeborg.dk
Klagemuligheder
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til
databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af
dine personlige oplysninger.
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