Ansøgning til opgravning/udsprængning
BYGHERRENS OPLYSNINGER
Navn:

Evt. CVR:

Adresse:
Post nr.:

By:

Telefon:

E-mail:

ANSØGNING, BYGHERRE
Ansøgning om opgravning/udsprængning handler om:

❑ Kørebane

❑ Rabat, grøft

❑ Fortov

Vej navn:

❑ Byggefelt

Fra B nr.:

❑ Andet areal
Til B nr.:

Arbejdet ønskes påbegyndt den:
Arbejde forventes afsluttet den:

❑ Fjernvarme
❑ Kloak

❑ El
❑ Fundament

❑ Vand
❑ Andet

❑ Telefon
❑ Akut

BILAG (OBLIGATORISKE)

❑ Kortbilag
❑ Kopi af arealtildeling
❑ Bilag vedrørende materialebalance: Afgravede mængder i m , udsprængte mængder i m
3

3

og tilbagefyldte

mængder i m3. Eventuelt behov for midlertidigt oplæg skal angives.

ENTREPRENØRENS OPLYSNINGER
Navn:

CVR:

Adresse:
Post nr.:

By:

Telefon:

E-mail:

Gældende ansvarsforsikring:

Police nr.:

UNDERSKRIFT
Der tilsendes bygherren 2 eksemplarer af tilladelsen. Et eksemplar af opgravnings-/udsprængningstilladelsen
skal dateres, underskrives og returneres til Drift og Miljø, når reetableringen er helt afsluttet.

Dato

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
Postboks 1005 · 3900 Nuuk

Underskrift

Forvaltning for Anlæg & Miljø
sai@sermersooq.gl
sermersooq.gl
Tlf. +299 34 70 00

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - onsdag .  . kl. 10 - 15
Torsdag .  .  .  .  .  .  .  .  kl. 12 - 17
Fredag.  .  .  .  .  .  .  .  .  kl. 10 - 12

GER-nr. 31290937
Bankkonto 6471-1000052
PBS-kreditor nr. 01938681

Tilladelse til opgravning/udsprængning
NB! Entreprenørens eksemplar af tilladelsen skal forefindes på arbejdspladsen

ANFØRES VED HENVENDELSER

(Udfyldes af Kommuneqarfik Sermersooq)

Ansøgningsdato:

Nr.:

Sagsbehandler: Drift og Miljø, sai@sermersooq.gl

KONTAKTPERSON

(Udfyldes af Kommuneqarfik Sermersooq)
VIGTIGT! Arbejdet må ikke iværksættes før der er truffet aftale kommunen
Navn:
				

Telefon:

BETINGELSER OG VILKÅR
Kommuneqarfik Sermersooq tilladelse meddeles på følgende vilkår og betingelser:
1. At arbejdsstedet afmærkes iht. vejregler for afmærkning af vejarbejder og vedlagte afmærkningsskitse.
2. At politiet underrettes, når afmærkningen er etableret. Ved større arbejder skal politiet tillige underrettes, når arbejdet er afsluttet.
3. At asfaltarbejder udføres af Forvaltningen for Anlæg & Miljø for bygherrens regning jf. gældende takster
indenfor området.
4. Asfaltarbejder skal være afsluttet inden 15. september samme år.
5. Inden eventuelle sprængninger igangsættes skal følgende fremsendes:
a. Kopi af entreprenørens tilladelse til at købe og anvende sprængstoffer.
b. Kopi af sprængningslederens tilladelse til at fungere som sprængningsleder.

TILLADELSE TIL OPGRAVNING/UDSPRÆNGNING

Dato

Underskrift

FÆRDIGMELDING FRA BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR
Undertegnede meddeler herved, at ovennævnte arbejde er afsluttet

Dato

Underskrift

BEKRÆFTELSE
Kommuneqarfik Sermersooq bekræfter, at arbejdet er udført, reetableret og godkendt.

Dato

Underskrift

Godkendelsen gives med forbehold for eventuelt senere behov for efterfyldning.

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
Postboks 1005 · 3900 Nuuk

Forvaltning for Anlæg & Miljø
sai@sermersooq.gl
sermersooq.gl
Tlf. +299 34 70 00

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - onsdag .  . kl. 10 - 15
Torsdag .  .  .  .  .  .  .  .  kl. 12 - 17
Fredag.  .  .  .  .  .  .  .  .  kl. 10 - 12

GER-nr. 31290937
Bankkonto 6471-1000052
PBS-kreditor nr. 01938681

