
FAXE KOMMUNE
Center for Plan og Miljø

Ansøgning
om etablering af sø

Ejer

Navn: Vemmetofte BCJostes*

Ansøger (udfyldes ikke hvis ansøger er ejer)

Navn:
Vemmetoftevej 42

Adresse: af>ac\ Adresse:

Postnr. og by: Postnr. oa by:

Tlfnr. 5~6 ft oo og Tlf. nr.:

F-maii- BHAtLQ VBMytETQFTi=, 2)K E-mail:

Arealets beliggenhed

Matr. nr.: d. ^ Ejerlav: ird

Det nuværende areal (sæt x)

Gadekcer/branddam.
Sø. Størrelse:______
Eng eller strandeng. 
Mose.
Hede eller overdrev. 
Brakmark.
Dyrket mark.
Skov.
Andet:____________

Ønskede indgreb 
(sæt x)

jK Ny gravning af sø. Ønsket størrelse:
Udvidelse af sø. Til en samlet størrelse på:______
Oprensning af sø.
Fældning af træer og buske.
Plantning (tegn eller skriv på næste side hvor der plantes) 
Tilløb til sø eller mose.
Afløb fra sø eller mose.
Udsætning af flodkrebs.
Andet:

Nedenstående meddeles der kun tilladelse til i særlige tilfælde, 
da indgrebene oftest vil være til skade for naturforholdene.
Udsætning af ænder. Antal:____ .
Fodring af ænder. Fodermængde (kg/år):____
Udsætning af fisk.
Opfyldning.

Hvor skal eventuel opgravet jord eller oprenset dynd placeres: (skriv her, tegn på næste side eller angiv på 
vedlagte kort): cLwm# Stip/~e.*CMa_ * d\u rzcuJ', £>er —

"y.. /i.iV ,f~ . Vi tyv
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Beskriv projektets formål:
PrrfccMeZ &UM- o

Giv her en kort beskrivelse af projektet:
g-/, , 'w

<>Urtoui'~pvr(kS>~**J> ■ £ *■ ^

S <w% ■Ur Alk V<*uJkut

Vis med en tegnet skitse det færdige projekt: Angiv nord

\j\o rc{

5^ /xi( ^ J w^rrt- sAay/^'-t.

tSY td~ oiiOoff^ -ii^j ‘frw •■<T

Indtegn nærtliggende bygninger, markskel eller andre karakteristiske elementer i 
landskabet.

• O

Bemærkninger: ... - .
X>-er imV z*°)t crvtA A,f <u>(rr>«^ ej ama*i*e
\/aÅO\\A r?\ , kicP/^yviA U l/\ A /(cutUJs^p ryUe^ KizA$f

fa /KaftC^rVsf ar MdfrtxA bl/1 Oo22 . er/Av-^
pro \-eArJr<3~ -eA ar. A{(•? ^<07h'/^-/cvw / <>9ju^ajp /•/s.hJA-ø^cirztufviy 

i Jæ\ri t/-*y ecj d>i t blicfiMrh^a-POiAi

HUSK venligst at medsende oversigtskort med en markering af arealets beliggenhed! 
1 fJZWAM-e.'fojix Den /o/ft

Ejers underskrift
L.ÉF7P J. tlfifhi&J f cLt^ld^r-

Ansøgningen sendes til: Faxe kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller 
på e-mail til landzone@faxekommune.dk

Side 2 af 2

mailto:landzone@faxekommune.dk


// / 1
Vemmetofte Kloster. Påtænkt sø: 0,24 ha


