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Udvidelse af Astrupstien - §12-brev                                                                                                   

For yderligere information kan du kontakte:
For udførelse:  Jakob Nielsen, jakob.nielsen@aalborg.dk. tlf.: 9931 2352
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Aalborg Kommune påbegynder udvidelse af Astrupstien til kørsel med selv-kørende busser. Kommunen er allerede langt 
med at udvide stien syd for Humlebakken, og i uge 15 går anlægsarbejdet så småt i gang på nordsiden af Humlebakken. 
Strækningen strækker sig fra kulturhuset Trekanten mod nord, under Smedegaardsvej, til højre ved Jerupstien/Skallerupvej 
og 300 meter mod øst. Arbejdet omfatter udvidelse af stien, etablering af perroner og tilpasning af tunnelen ved Smede-
gaardsvej.

Hvad betyder arbejdet for din hverdag?
Vi arbejder som en hovedregel på hverdage i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 16.00. Når vi arbejder, vil der i perioder være 
støv og støj i området. 
Vi vil bestræbe os på at begrænse generne mest muligt, selvom vi ikke kan undgå at forstyrre din hverdag. 
Stien lukkes i anlægsperioden, hvor stitrafikanter i stedet henvises til en omkørselsrute via Fyrkildevej, Rebildparken,  
Smedegaardsvej og Saltumvej.  

Til ejere - hvad siger loven om vores og dit ansvar?
Vi har vedlagt en kopi af Byggelovens § 12 på side 3, som blandt andet siger, at vi skal orientere dig om arbejdets art, omfang 
og starttidspunkt med mindst 14 dages varsel. Varslet er indført for, at du har tid til at undersøge, om din ejendom lever op 
til kravene i Byggelovens § 12 om fundering. 

 
Registrering/fotografering ved ejendomme
For at kunne vurdere, om der eventuelt skal tages særligt hensyn til enkelte ejendomme, vil der eventuelt forud for arbejdet 
blive foretaget en udvendig registrering/fotografering af eventuelle eksisterende skader m.v. ved de ejendomme, der ligger 
tættest på arbejdsområdet.
 
Fotoregistrering på din ejendom:
• Kræver ikke, at du er hjemme, men det kan være nødvendigt at gå ind på din grund.
• Fotoregistrering vil foregå i uge 15
Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte mig på tlf. nr. 9931 2352 eller på min mailadresse jakob.nielsen@aalborg.dk. 

Venlig hilsen Jakob Nielsen
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Bilag: ”Bekendtgørelse af byggelov” 

§ 12. Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af 
lo-ven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.  

Stk. 2. Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kom-munalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller 
efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige 
forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunktet for opførel-sen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsregle-
mentet.  

Stk. 3. Hvis nedrivning af en bygning nødvendiggør afstivning af tilgræn-sende bygning på nabogrund, skal dennes ejer foretage afstivningen. 
Hvis der i forbindelse med nedrivningen fjernes konstruktion under terrænet, for-holdes der i denne henseende efter bestemmelserne i stk. 1 
og 2.  

Stk. 4. Den, der agter at foretage et arbejde, hvorved bestemmelserne i stk. 1-3 kan komme til anvendelse, skal mindst 14 dage forud give  
vedkommende ejer skriftlig meddelelse om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for dets påbegyndelse.  

Stk. 5. Hvis en mur eller anden bebyggelse har forskudt sig således i forhold til naboskel, at der påføres naboen ulemper, skal ejeren foretage de 
foran-staltninger, der er nødvendige for at bringe ulemperne til ophør.   

Stk. 6. Yderligere bestemmelser om sikring af omliggende grunde og om adgang til og anden midlertidig rådighed over disse i anledning af 
udførelse af byggearbejder eller sikringsforanstaltninger i forbindelse med sådanne kan gives i bygningsreglementet. 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne paragraf kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
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