Ansøgning efter skovloven
Ansøgningsskemaet udfyldes ved at indtaste oplysninger i de markerede felter. Når skemaet er udfyldt, trykkes på knappen
”Udskriv ansøgning ” og skemaet kan udskrives eller gemmes af ansøger som dokumentation. Herefter kan ansøgningsskemaet vedhæftes en e-mail og indsendes til den relevante enhed hos Miljøstyrelsen. Ansøgningsskemaet anvendes til
ansøgninger efter Skovloven (lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017)

Ansøgeroplysninger
Fornavn

Efternavn

Vejnavn og nr.

Post nr

Postdistrikt

CVR nr

Lokalt stednavn

Telefon

E-mail

Foreligger ejergodkendelse af projektet
Ja
Nej

eller

CPR nr

Ejeroplysninger
Udfyldes kun, hvis ejer er forskellig fra ansøger

Navn

Adresse

E-mail

CVR nr

eller

CPR nr

Administrator
Hvis korrespondance også ønskes sendt til andre end ansøger og ejer, skal administratorfelterne udfyldes.

Navn

Adresse

Telefon

E-mail

CVR nr

Projektarealet
Skovens navn

Matrikel nr

Ejerlav (By og sogn)

Kommune

Ejendomsnr
Er der modtaget tilskud til arealet, der berøres af projektet?
F.eks. tilskud til skovrejsning, foryngelse, særlig drift, andet.

Hvis ja, angiv journalnummer for tilskudssagen

Ejendomsnummeret består af en 3-cifret kommunekode efterfulgt af et løbenummer på
op til 7 cifre. Ejendomsnummeres findes bl. a i "ejendomsskattebilletten" eller i MiljøGIS

Ja

Nej

Beskrivelse af ansøgningen/projektet
Der ansøges om:
Pålæggelse af fredskovspligt
Se mere om dette i vejledningen til skovlovens § 4

Ophævelse af fredskovspligt
Se mere om dette i vejledningen til skovlovens § 6

Byggeri, anlæg, terrænændring (f.eks. nødvendigt driftsbyggeri, andet byggeri, anlæg af søer, publikumsfaciliteter, veje mv.)
Se mere om dette i vejledningen til skovlovens § 11

Andet

Hvor stort et fredskovsareal berøres af projektet?
Der bør vedhæftes dels et overordnet oversigtskort over arealet – dels et mere detaljeret
kort over projektarealet.

Nærmere beskrivelse af projektet.
Vedhæft gerne yderligere bilag f.eks. bygningstegninger, skitser, tilplantningsplan m.v.

Beskriv projektet og beskriv om projektet evt. vil medføre bindinger f.eks. tinglyste deklarationer mv.

Begrundelse for projektet

Giv en beggrundelse for projektet herunder, hvorfor projektet ikke kan placeres udenfor fredskov

Andre bemærkninger

Er der søgt tilladelser efter anden lovgivning?
Vedhæft evt. andre myndigheders evt. tilladelser til projektet.

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke?

Andre tilladelser kan f.eks. være i forhold til beskyttelseslinjerne efter naturbeskyttelsesloven, bygge-tilladelse, landzonetilladelse, råstoftilladelse mv.

Her kan du danne en PDF af din ansøgning. Tryk på "Udskriv ansøgning" og vælg print til PDF/Adobe. Ansøgningen kan også
udskrives på printer og evt. scannes derefter. Vedhæft ansøgningen til en mail og send den til den af styrelsens lokale enheder, der
har ansvaret for skovlovsansøgninger i din kommune. Se mere her

Udskriv ansøgning

