
  
 

 

  

Projekt:   657.8350 Herning Bioenergi 

 

Ledningsejer:   Evida Nord A/S 

 

 

 

SERVITUT FOR NATURGASDISTRIBUTIONSLEDNING 

 

Den til enhver tid værende ejer er pligtig at respektere nedlægning og tilstedeværelse af energiførende ledning 

med tilbehør, således som vist på vedhæftede tinglysningsplan. 

Samtidig meddeles samtykke til, at følgende servitutbestemmelser kan tinglyses på ejendommen: 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen er pligtig at tåle: 

 

1. Inden for et 4 meter bredt bælte - 2 m til hver side fra ledningsmidte - gælder følgende bestemmelser: 

 

 a. Arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på 

anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget. Ej heller må der placeres hegnspæle 

og lignende i dybde over 80 cm. Almindelige hække kan dog plantes på tværs af servitutarealet. 

 

b. Drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke 

nedlægges i arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøftegravning, såvel 

uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af jord eller 

anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsejeren. Jorden må dyrkes 

i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes 

dybere end 80 cm. 

 

c. Ejer, bruger eller tredjemand, må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber i 

servitutarealet uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. 

 

d. Ledningsejeren eller dennes repræsentant kan færdes på ejendommen for at foretage eftersyn, 

udskiftninger og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt 

skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift, som 

anført i publikationen ”Vand- og Spildevandsanlæg i Landbrugsjord”, afsnit 18 

  

 

2. Ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og tilbehør hertil inden for ovennævnte bælte 

mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbæltet, 

afgrødetab, strukturskade m.v.  

 Det vil være ejeren, der skal bekoste en omlægning af ledningen, hvis omlægningen sker på ejerens 

foranledning, d. v. s. ledningen er ikke underlagt gæsteprincippet. 

 

3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til tredjemand de rettigheder og pligter, som følger af 

nærværende servitut. 

 

4 Påtaleberettiget er Evida Nord A/S (CVR: 37 27 00 24) 
 


