
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27. marts 2019 
 

Høring i for-

bindelse med gravetilladelse – Elleparken - Graveansøgning 

2019/01251 og 2019/01253 

 

Aarhus Kommune, Drift og Anlæg har til hensigt at give en gravetil-

ladelse til nedlægning eller omlægning af ledningsanlæg efter § 68 i 

lov om private fællesveje, på jeres vej. 

  

Tilladelsen vil være betinget af, at entreprenøren overholder krave-

ne i diverse normer, Standardvilkår m.m. 

 

Da det er en privat fællesvej, foretager vi denne høring, for at sikre 

at vejejeren har mulighed for at udtale sig om de faktuelle oplysnin-

ger der fremgår af vedlagte graveansøgning, inden tilladelsen gives. 

De beskreven start- og slutdatoer kan ændre sig i forhold til det 

fremsendte. 

 

De konkrete oplysninger om det planlagte arbejde, ledningsejer, 

entreprenør og kontaktpersoner fremgår af ansøgningen.  

Under sagsbehandling af sagen, kan kommunen i mindre grad, æn-

dre på ledningsplaceringen ift. det fremsendte. 

I de tilfælde, hvor et ledningstracé krydser kørebanen ved underbo-

ring eller tilsvarende, kan der forekomme punktopgravninger i asfal-

ten/kørebanen. 

Formålet med forvaltningens gravetilladelse og de tilhørende betin-

gelser er, at sikre den almindelig færdsel i forbindelse med gravear-

bejdet opretholdes i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og at 

vejen retableres til samme stand som den var umiddelbart før gra-

vearbejdet startede. 

 
Hvis du/I har bemærkninger skal de fremsendes inden 14 dage fra bre-

vets dato til undertegnede på mail: driftoganlaeg@mtm.aarhus.dk 

 

 
 
Med venlig hilsen 
Mehdi Sharghbin 
 
Bilag: Graveansøgning, tegning 
 

Drift 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. 

Grundejerforeningen Elleparken 
Elleparken 134 
8520 Lystrup 

TEKNIK OG MILJØ 
Drift og Anlæg 
Aarhus Kommune 

Drift 
Karen Blixens Boulevard 7. 
8220 Brabrand. 
 
Telefon: 89 40 44 00 
Direkte telefon: 41 85 57 62 
Telefax: 89 40 45 98 
 
E-mail: 
driftoganlaeg@mtm.aarhus.dk 
 
Sagsbehandler: 
Mehdi Sharghbin 
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Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i 
forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne 
besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig  for behandling 
af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af 
personoplysninger her: https://aarhus.dk/om-kommunen/databeskyttelse/naar-
du-skriver-til-os/ 
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