Ansøgning om opgravningstilladelse
Undertegnede ansøger herved om tilladelse til opgravning på Aalborg Havn A/S’s
grund.
Kørebane
På:_____________________________________________
Cykelsti
Vejnavn
P-plads
Rabat
Udfor: __________________________________________
Fortorv
Strækning, husnr. eller. lignende

Opgravningens art: _______________________________________________
Vand
Gas
Kloak
Fjernvarme
El-arbejde
Telefoni
Andet
Arbejdet ønskes påbegyndt den ______________
Arbejdet forventes afsluttet den ______________

Ansøger
Adresse:
Telefon:
Ansvarlig:
Entreprenør:
Adresse:

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Ved sin underskrift forpligter
entreprenøren sig til at overholde ”Vilkår for gravning
på Aalborg Havn A/S’s
arealer”

Endelig retablering udføres af Aalborg Havn A/S
Endelig retablering udføres af rekvirenten
og betales af: ______________________________
Sammen med ansøgning skal fremsendes kortskitse over opgravningens beliggenhed.

Ansøger:
______________________________
Dato
Underskrift
Ansøgningen sendes til Aalborg Havn A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst, eller pr. mail, cb@aalborghavn.dk

Vilkår for gravning på Aalborg Havn A/S’s grund
1. Opgravningen skal foretages på en så hensynsfuld måde som muligt og således, at
færdslen på de berørte vej ikke hindre eller generes væsentligt ansvaret herfor
påhviler ansøgeren
2. Ansøgeren har ansvaret for enhver gene eller skade, som opgravningen måtte
forårsage på ledninger, kabler, jernbanespor, fixpunkter eller ligende.
3. Ansøgerne påtager sig ansvaret for enhver skade, der på grund af ledningsarbejdets
udførelse måtte ske på Aalborg Havn A/S’s ejendom såvel som på ejendom
tilhørende tredjemand.
4. Ansøgeren er pligtig til at indhente fornødne forhåndsoplysninger om eksisterende
ledninger hos vedkommende myndigheder, ligesom han skal træffe fornødne aftaler
med statsbanerne og politiet om trafikkens afvikling under arbejdet. Ansøgeren skal
endvidere sørge for al nødvendig afspærring og afmærkning, både af udgravningen
og af den midlertidige tilfyldning, indtil den endelige retablering er foretaget.
5. I det omfang eksisterende ledninger måtte blive berørt af opgravningen, skal der på
forhånd træffes aftale med Aalborg Havn A/S og de berørte ledningsejere om de
nødvendige foranstaltninger.
6. Arbejdet må ikke medføre udgifter for Aalborg Havn A/S.
7. Inden arbejdet afslutning skal der ske tilfyldning. Der må ved tilfyldningen ikke
anvendes kridt, ler eller anden ikke frostbestandig fyld nærmere overfladen end 1 m.
Ansøgeren har i ét år tillige det fulde ansvar for sætninger, der fremkommer som
følge af mangelfuldt arbejde.
8. Eventuelle ændringer i tracéet aftales løbende med Aalborg Havn A/S. Efter
arbejdets afslutning fremsendes en plan, der viser den indmålte lednings endelige
placering.
9. Den endelige retablering skal efter Aalborg Havn A/S’s skøn udføres enten af
Aalborg Havn A/S for ansøgerens regning eller af rekvirenten, jf. aftale herom på
første side af denne ansøgning.
10. Ledningen skal omgående fjernes eller omlægges uden udgifter for Aalborg Havn
A/S, hvis det på noget tidspunkt af Aalborg Havn A/S måtte skønnes ønskeligt af
hensyn til havnens tarv.
11. Når evt. mangler er afhjulpet, udbedret og godkendt, retuneres den med
graveansøgningen medfølgende færdigmelding, som bekræftelse på, at arbejdet er
endeligt afsluttet.
12. Ansøgerne foranlediger, at Aalborg Havn A/S straks efter arbejdets afslutning
indkaldes til en afleveringsforretning, hvor der foretages en fælles besigtigelse af de
berørte arealer, og en påvisning af tracéets endelige placering in-situ.
13. 1 år efter arbejdets færdigmelding foranlediger ansøgeren, at Aalborg Havn A/S
indkaldes til 1 års eftersyn.

Færdigmelding vedrørende opgravning
Det meddeles herved, at den ansøgte opgravning er foretaget således
Kørebane
Cykelsti
P-plads
Rabat
Fortov

På: ___________________________________________
Vejnavn
Udfor: _________________________________________
Strækning, hus nr. eller lignende

Opgravningens art: _____________________________________________
Vand
Gas
_______________________________________________
Kloak
Fjernvarme
_______________________________________________
El-arbejde
Telefoni
_______________________________________________
Andet

Ansøger:

.....................................................

Ved sin underskrift vedstår

Adresse:

.....................................................

ansøgeren sig, at arbejdet

Telefon:

.....................................................

er udført iht. vilkårene for

Ansvarlig:

.....................................................

opgravningstilladelsen.

Opmåling foretaget i samarbejde med Aalborg Havn A/S for retablering af slidlag
Retablering omfatter:
____ m² asfaltslidlag

_____ m² GAB

Modtaget den __________
Entreprenørens retablering synet den__________
1 års eftersyn foretages den _______________
Retablering af slidlag foretages af Aalborg Havn A/S

Ja_______ Nej_______

__________________________________________
Dato
Ansøgers underskrift
Færdigmeldingen sendes til Aalborg Havn A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst, eller pr. mail, cb@aalborghavn.dk

