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ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ETABLERING AF LEDNINGSANLÆG 

 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 

Anlægget skal etableres og udføres efter bestemmelserne i ”Almindelige betingelser for etablering af faste 
anlæg på ikke udlejede arealer” og i øvrigt efter nærmere aftale med havnen om anlæggets etablering. 

Alle udgifter i forbindelse med anlæggets etablering er havnen uvedkommende. 

PROJEKT OG ARBEJDSPLADS. 

Forinden arbejdets påbegyndelse skal der for hvert afsnit foreligge et detailprojekt, som er godkendt af alle 
kompetente myndigheder. 

Fordelingsledninger må kun rent undtagelsesvis placeres på de udlejede arealer, og da kun efter skriftlig 
henvendelse til havnen bilagt lejerens accept. 

Placering af skure, materialer og materiel m.v. på ikke udlejede arealer må kun ske efter forudgående aftale 
med havnen. 

FORHOLD TIL ANDRE ANLÆG. 

Den frie vandrette afstand mellem ledningsanlægget og øvrige parallelløbende ledninger og fundamenter 
skal være mindst 1 meter og efter gældende normer og bestemmelser. 

Ledningsanlægget skal så vidt muligt være parallelt med veje og andre ledninger på hele strækningen. Kryds-
ninger fra side til side skal søges undgået. 

Ved etablering af ledningsanlæg, som på grund af temperaturforhold, diffusion af gasser eller lignende 
forhold kan påvirke andre ledningsanlæg, skal der foretages afskærmning af anlægget på en sådan måde, at 
skadevirkninger på andre anlæg ikke forekommer. 

Ved krydsning af eksisterende ledninger skal der træffes nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for såvel 
ledningsanlægget som berørte ledningssystemer. 

Ved krydsning af tværgående gader og veje må ledningsanlægget efter etableringen ikke ligge i vejen for en 
eventuel lægning af almindelige forsyningsledninger - telefon, el, vand, kloak og fjernvarme - på et senere 
tidspunkt. Om nødvendigt skal ledningsanlægget etableres med overside i 2 meters dybde.
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Ledningsanlægget må efter etableringen ikke afskære dele af havneområdet, f.eks. arealer i en vejside, fra 
de almindelige forsyninger med telefon, vand, kloak, fjernvarme og lignende. Om nødvendigt må 
ledningsanlægget etableres i stor dybde. Ejeren af ledningsanlægget skal til enhver tid bekoste de 
nødvendige ekstraforanstaltninger i forbindelse med senere etablering af de nævnte forsyningsledninger. 

Hvor ledningsanlægget er beliggende langs med eller i sporarealer, skal vilkår for anlæggets etablering 
indhentes hos den pågældende sporejer. 

OPGRAVNINGSTILLADELSE. 

Der må ikke foretages nogen som helst opgravning i havnens pladser, gader og veje, uden at der forud 
indhentes en skriftlig opgravningstilladelse. 

ARBEJDETS UDFØRELSE OG TILRETTELÆGNING. 

Afspærring af vejarealet må kun foretages efter forud godkendt afspærringsplan og efter aftale med havnen 
og politiet. Alle afspærringer skal meddeles beredskabet. 

Arbejdet skal udføres kontinuerligt og færdiggørelsen fremmes mest muligt. 

Der skal til enhver tid sikres fri vejadgang og overkørsel til alle virksomheder m.v. 

Eventuel flytning af faste anlæg, ledninger, kabler og skilte m.v. må kun ske efter aftale med havnen og den 
pågældende ledningsejer. 

Hver enkelt ledningsstrækning skal synes af havnen forinden tilfyldning af udgravningen. 

RETABLERINGER. 

Alle arealer skal afleveres i samme stand, hvori de fandtes ved arbejdets påbegyndelse.  

For at sikre en god retablering skal der foretages et nivellement af det eksisterende gadeprofil. Nivellementet 
skal afleveres til havnen forinden arbejdet påbegyndes. 

For retablering gælder, at belægning skal udføres med samme tværsnit som den oprindelige. 

Ved retablering af enhver form for vejbelægning er det en ufravigelig regel, at et areal ikke frigives til trafik 
førend belægningen er i en sådan stand, at den midlertidigt eller endeligt kan benyttes af trafikken uden 
gene. 

TIDLIGERE BESTEMMELSER 

Denne bestemmelse er en videreførelse af tidligere bestemmelser fra 2001 med redaktionelle ændringer. 
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