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Deklaration om spildevandsledning 
 
Undertegnede ejere, Randers Kommune, af matr.nr. 3bc Munkdrup By, Kristrup bestemmer herved 
for nuværende og kommende ejere af den nævnte ejendom, at Vandmiljø Randers, cvr-nr. 
32285708, kan have dennes spildevandsledning m.v. anbragt på ovennævnte ejendomme, jf. rids af 
16. marts udfærdiget af Landinspektør Annie Bay-Smidt Purkær fra Bjørn Christiansen Landinspektø-
rer P/S.  
 
 
RÅDIGHEDSBEGRÆNSNINGER INDEN FOR DEKLARATIONSAREALET  
Inden for det på ovennævnte rids angivne deklarationsareal (målt i en vandret afstand på 2 meter fra 
ledningsanlæggets midterlinje) på ejendommene stiftes en tilstedeværelsesret for ledningsanlægget, 
som skal respekteres med følgende bemærkninger:  
 

• Deklarationsarealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder 
eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget.  
 
Med "bebyggelse" forstås for eksempel bygninger inkl. udhæng fra tage, carporte, skure, 
overdækkede terrasser, træterrasser, havemure, læhegn, hegn, markdiger, stensætninger, 
jordvolde m.m. af fast og/eller forarbejdet materiale, for eksempel jord, sten, mursten, plan-
ker, brædder, rafter og lignende.  
 
Med "beplantning med dybtgående rødder" forstås træer, hække, buske og enhver form for 
beplantning, der har et rodsystem, der kan beskadige ledningsanlægget eller være til hinder 
for dets drift, eftersyn, vedligeholdelse og fornyelse m.v.  

 

• Ejendomsejer, bruger eller tredjemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber 
uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren.  

 

• Uden forudgående anmeldelse til ledningsejeren kan jorden over ledningsanlægget dog altid 
udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber. Dog må 
der i deklarationsarealet ikke dyrkes eller bearbejdes i en dybde på mere end 50 cm fra eksi-
sterende terrænhøjde. Endvidere må der ikke placeres hegnspæle eller lignende i en dybde 
på mere end 50 cm uden forudgående aftale med ledningsejeren.  
 

• Grubning, dræning, udgravning, boring, uddybning af eksisterende grøfter eller lignende skal 
anmeldes til ledningsejeren senest 30 kalenderdage før påbegyndelse af arbejdet.  
 



 

 

• Der gives ledningsejeren – eller hvem ledningsejeren måtte bemyndige hertil – adgang til at 
foretage "drift og fornyelse m.v." af ledningsanlægget.  

 
Med "drift og fornyelse m.v." forstås eftersyn, drift, oprensning vedligeholdelse, reparation, 
fornyelse og ny-anlæg, herunder eventuelt til større dimension indenfor deklarationsarealet.  
 
Ledningsejeren er forpligtet til for egen regning af foretage retablering af ejendommen og 
reparation af enhver skade, der måtte opstå i forbindelse med udøvelsen af enhver rettighed 
i henhold til denne deklaration, herunder såfremt ledningsanlægget fjernes helt eller delvist.  

 
GÆSTEPRINCIP/FLYTNING AF ANLÆG  
Gæsteprincippet finder anvendelse.  
 
Flytning af ledningsanlægget må ikke forringe ledningsejerens rettigheder i henhold til nærværende 
deklaration. Såfremt ledningsanlægget flyttes på foranledning af den til enhver tid værende ejer af 
ejendommen eller tredjemand, er ejendomsejeren forpligtet til at medvirke til tinglysning af de nød-
vendige opdateringer af nærværende deklaration, til sikring af ledningsejerens rettigheder i forhold 
til den nye placering.  
 
ERSTATNING  
Ejendomsejer har ikke modtaget erstatning i forbindelse med nedlægning af ledningen på ejendoms-
ejers jord.  
 
MELLEMPERIODE  
I perioden fra indgåelse af aftale om nærværende deklaration og frem til dens tinglysning på ejen-
dommen forpligter ejendomsejer sig til, uden krav om yderligere erstatning, at oplyse eventuel køber 
eller anden rettighedshaver om ledningsejers rettigheder i henhold til deklarationen.  
 
OVERDRAGELSE  
Ledningsejeren er berettiget til helt eller delvist at overdrage til tredjemand de rettigheder og pligter, 
som følger af nærværende deklaration.  
 
DISPENSATION  
Ledningsejer kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser om rådighedsbegrænsninger indenfor 
deklarationsarealet og fastsætter da vilkårene herfor. Ledningsejer kan ikke opkræve gebyr eller lig-
nende i forbindelse med behandling af dispensationsansøgning fra ejendomsejer.  
 
PÅTALERET  
Påtaleretten i henhold til nærværende deklaration tilkommer ledningsejeren, som på tidspunktet for 
anmeldelse af deklarationen til tinglysning er Vandmiljø Randers, cvr-nr. 32285708, uden hvis sam-
tykke nærværende deklaration ikke kan ændres eller slettes fra tingbogen. 


