
Kolding Sportsfiskerforening 

Brennerpasset 38A 
6000 Kolding 
Att: Irene Maigaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemyndigelse til gennemgang og optælling af gydebanker 
 
 
Vejle Kommune har, jf. Vandløbslovens § 61 bemyndiget navngivne med-
lemmer af Kolding Sportsfiskerforening til at gennemgå og optælle gyde-
banker i følgende vandløb: 
 
Vester Nebel Å 
Bølling Bæk 
Halskov Bæk 
Borlev Bæk 
 

 
De blå strækninger viser, hvor udvalgte medlemmer fra Kolding Sportsfiskerforening har 
fået bemyndigelse.  
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J. nr.:

06.02.25-P05-2-21 

Kontaktperson:

Martin Barsøe 

Mobilnr.:21 81 85 50 

E-post:MBANI@vejle.dk 

Her bor vi:

Kirketorvet 22, Teknik & 

Miljø - Vand, 7100 Vejle

 Tlf.:
vandmiljo@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14
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Bemyndigelse 
 
Jf. Vandløbslovens § 61, stk. 1 kan kommunen bemyndige personer adgang til offentlige og pri-
vate ejendomme uden retskendelse, for at lade foretage opmålinger, nivellementer og andre tek-
niske forarbejder og undersøgelser, der er nødvendige for udarbejdelsen af planer for arbejder, 
der er omfattet vandløbsloven.  
 
Jf. Vandløbslovens § 61, stk. 3 skal ejere og brugere af ejendommen mindst 14 dage før undersø-
gelsen have skriftlig meddelelse herom. Bemyndigelsen vil derfor blive offentliggjort på kom-
munens hjemmeside den 23. november 2022. 
 
Vandløbene vil blive gennemgået i perioden d. 7 december 2022 til d.15 februar 2023.  
 
I øvrigt 
Vejle Kommune ser frem til at modtage en afrapportering af optællingerne.  
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Martin Barsøe  
Biolog - Vandmiljø  
Vejle Kommune 
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Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger 
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Da-
tabeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Vores kontaktoplysninger fremgår af brevet.  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databe-
skyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr.38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
Telefonnummer: 72273002 
E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com 
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle 
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige 
oplysninger. 
Formålet med behandling af dine data 
Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår af 
brevet. Hvis vi videregiver dine data til andre databehandlere, fremgår det af brevet.  
Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i for-
bindelse med sagsbehandlingen. Vejle Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber, og et 
eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.  
Retten til at trække samtykke tilbage 
I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at 
trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af brevet. 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personop-
lysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilba-
getrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 
Dine rettigheder   
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til 
indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse mere 
om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 
Klagemuligheder 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplys-
ninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle
http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

