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ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ETABLERING AF FASTE ANLÆG PÅ IKKE 

UDLEJEDE OMRÅDER 

 

ANSVARSOMRÅDE. 

Betingelserne gælder for havneområdet, sædvanligvis i fortove, gader, veje og pladser.  

Betingelserne finder anvendelse på faste anlæg, herunder jord- og luftledninger, kabler og rør, broer, skilte 

og lignende. 

ANSØGNING.  

Ansøgning om tilladelse til etablering af ovennævnte (i det følgende kaldet anlæg) på Havnens område 

indsendes til havneadministrationen. 

Ansøgningen skal indeholde tydelig angivelse af det arbejde, der agtes udført.  

ANMELDELSE. 

Intet anlægsarbejde, hvortil der er meddelt tilladelse, må påbegyndes forinden meddelelse herom er givet 

til havneadministrationen. Meddelelsen skal indeholde oplysning om, hvem der forestår arbejdets udførel-

se. Anmeldelsen kan almindeligvis foretages i forbindelse med indhentning af en opgravningstilladelse. 

OPGRAVNINGSTILLADELSE. 

Der må ikke foretages nogen som helst opgravning i Thyborøn Havns pladser, gader og veje, uden at der 

forud er indhentet en skriftlig opgravningstilladelse. 

Tilladelsen skal indhentes ved henvendelse til havnens formand eller på havneadministrationen mindst 24 

timer før arbejdets påbegyndelse, og arbejdet skal påbegyndes senest 8 dage efter tilladelsens udstedelse. I 

modsat fald bortfalder tilladelsen. 

Ved uopsætteligt opgravningsarbejde udenfor normal arbejdstid henvender man sig forinden opgravning til 

Havnekontoret (havnevagten). 

Det er bygherrens/entreprenørens ansvar at forhøre sig om evt. ledningers tilstedeværelse i området, 

inden gravearbejdet igangsættes. Henvendelse kan rettes til kommunens tekniske forvaltning, 

ledningsoplysningen på led.dk eller andre sædvanlige steder at søge oplysningerne. 

Ønsker man at foretage opgravning med eller i sporarealer, må den pågældende sporejer forespørges. 

Ansøgeren er underkastet de bestemmelser, der måtte blive stillet af disse.
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AFSPÆRRING. 

Under alle arbejder skal trafikanterne gøres effektivt opmærksomme på enhver trafikhindring. Entrepre-

nøren skal opstille de fornødne afspærringer til markering af opgravede render, opkastet jorde og henlagte 

materialer m.v. såvel på langs som på tværs af trafikretningen i både kørebane og fortovsarealer. Afspær-

ringer på tværs af trafikretningen skal udføres med rød- og hvidmalede lægter, mens der langs med trafik-

retningen skal opsættes reflekterende afspærringsguirlande. Der opsættes skilte med påskrift svarende til 

de faktiske forhold, og såvel skilte som lægter skal efter mørkets frembrud være forsynede med klart ly-

sende lygter. I øvrigt skal de nødvendige afmærkninger foretages af entreprenøren efter aftale med 

havneadministrationen og politiet. 

ARBEJDETS UDFØRELSE. 

Anlægget skal udføres i overensstemmelse med de af havneadministrationen godkendte planer. Den 

nøjagtige beliggenhed for anlægget m.v. fastsættes efter aftale med havnens tekniske afdeling, hvis anvis-

ninger under arbejdets udførelse skal følges. 

Alle arbejder skal udføres således, at de bliver til mindst muligt ulempe for færdslen og skal af hensyn til 

trafikken fremmes mest muligt. Mindre arbejder skal afsluttes samme dag, som de er påbegyndt. Under 

arbejdets udførelse skal der tages fornødent hensyn til eksisterende anlæg. Havnen kan på visse stræknin-

ger forlange, at gravearbejdet udføres med håndværktøj. 

RETABLERING AF BELÆGNINGER. 

Ved retableringer af enhver form for vejbelægning er det en ufravigelig regel, at et areal ikke kan frigives til 

trafik førend belægningen er i en sådan stand, at den midlertidigt eller endeligt kan benyttes af trafikken 

uden gene. 

Ejeren af anlægget retablerer vejbefæstelse m.v. efter havnens tekniske afdelings anvisninger. Manglende 

retablering vil blive udført af Havnen for ejerens regning. 

For retablering gælder, at belægningen skal udføres med samme opbygning og bæreevne som den 

oprindelige. Den retablerede belægning skal ligge fuldstændig plan og i højde med tilgrænsende, urørt 

belægning, førend den frigives til trafik. 

FÆRDIGMELDING. 

Umiddelbart efter at et arbejde er afsluttet, belægninger midlertidige eller endeligt retablerede og afspær-

ringerne fjernede, skal den sammen med opgravningstilladelsen udleverede blanket Færdigmelding ind-

sendes eller indleveres til havnens pladsformand eller havneadministrationen i udfyldt stand. Samtidig 

indsendes planer, der i alle enkeltheder viser anlæggets beliggenhed og konstruktion. 
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ENDELIG EFTERSYN OG GODKENDELSE. 

Når Havneadministrationen har modtaget Færdigmeldingen, vil det ved et eftersyn blive konstateret, om 

der findes fejl og mangler ved retableringen. Udbedres disse ikke efter påtale, vil endelig retablering blive 

udført af Havnen på anlægsejerens regning. 

ANLÆGGETS TILSTEDEVÆRELSE OG BENYTTELSE. 

Alle med anlæggets forbundne udgifter er Havnen uvedkommende. Ejeren er pligtig til at erstatte skader af 

enhver art, der som følge af anlæggets tilstedeværelse og benyttelse måtte påføres Havnen eller 

tredjemand på liv, ejendom eller virksomhed. 

Ejeren har pligt til uden erstatning at foretage sådanne ændringer, herunder eventuel omlægning eller fjer-

nelse af anlægget, som efter Havnens skøn måtte anses for nødvendige for udførelse af offentlige eller 

havnerelaterede arbejder eller for varetagelse af offentlige eller havnerelaterede interesser ved Havnen. 

VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆGGET OG RETABLEREDE BELÆGNINGER. 

Det påhviler ejeren af anlægget forsvarligt at vedligeholde dette og i påkommende tilfælde godtgøre havn-

en udgifter til sådanne reparationer og foranstaltninger ved anlægget, som Havnen måtte anse for 

fornødne og uopsættelige til betryggelse af færdslen på havnen. 

Ejeren af anlægget har endvidere i 3 år vedligeholdelsespligt for den del af gaderne og pladserne, som har 

været opgravet i forbindelse med anlæggets etablering. 

TVIVLSTILFÆLDE. 

Giver ovenstående betingelser i noget tilfælde anledning til tvivl, vil yderligere oplysning og vejledning 

kunne fås ved henvendelse til havneadministrationen. 

TIDLIGERE BESTEMMELSER. 

Disse bestemmelser er en videreførelse af Thyborøn Havns hidtidige bestemmelser, senest revideret 2001. 
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