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Aftale om udgifter til drift og vedligeholdelse 
 
Undertegnede ejere af matr.nr. 7000b, Svendborg og matr.nr. 1a m.fl. 
Valdemars Slot Hgd., Bregninge deklarerer hermed følgende 
bestemmelser, gældende for nuværende og fremtidige ejere:  
 
1. Formål med deklarationen 
Nærværende deklaration er udarbejdet i forbindelse med sikring af 
kulturhistoriske portbygninger ved indkørsel til Valdemars Slot. Vejen, 
som tilhører Svendborg Kommune, går gennem Valdemars Slots 
ejendom. Ved indkørslen til slottet og tilhørende bygninger er opført 
portbygninger, som er fredede.  
 
 
2. Afgrænsning af arealer 
Arealet er afgrænset til vedlagte tinglysningsrids. 
 
3. Drift og vedligehold af tiltag til sikring af portbygninger på offentlig vej 
gennem privat område. 
Det er aftalt mellem Svendborg Kommune og Valdemars Slot, at der skal 
foretages sikring af portbygningerne ved hjælp af følgende konstruktion:  
Elektronisk højdevarsling, højdevarslingsportal, skiltning, vejbelægning 
inkl. afstribning, steeler samt plantekummer.  
 
Vedligeholdelse, renholdelse, herunder vinterrenholdelse af vejen 
påhviler Svendborg Kommune efter den til enhver tid gældende 
kommunale standard for veje.  
 
Samtlige omkostninger til indkøb, drift og vedligeholdelse af steeler og 
plantekummer påhviler Valdemars Slot eller den til enhver tid værende 
ejer af matr.nr. 1a m.fl. Valdemars Slot Hgd, Bregninge.  
 
Øvrige anlæg i forbindelse med sikring af portbygningerne, som i øvrigt 
ville påhvile Svendborg Kommune at drifte og vedligeholde, påhviler 
fortsat Svendborg Kommune.  
 
4. Åbning af højdevarslingsportalen i forbindelse med særlige 
begivenheder 
Det aftales mellem parterne, at udgifter i forbindelse med åbning af 
højdevarslingsportal, påhviler den part som ønsker portalen åbnet op i 
forbindelse med særlige begivenheder. Dette f.eks. i tilfælde af kørsel 
med hestevogne o.lign., som ikke kan passere højdevarslingsportalen. I 
tilfælde af, at det er Svendborg Kommune der har behov for åbning af 
portalen i forbindelse med adgang med store køretøjer aftales det, at 
Valdemars Slot er behjælpelig med åbning af portalen.  
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5. Tilslutning af strøm til højdevarslingsportalen 
Højdevarslingsportalen tilsluttes og får leveret el fra Valdemars Slot. Der 
bliver i den forbindelse sat en bimåler op som driftes og vedligeholdes af 
Svendborg Kommune.   
 
6. Erstatning  
I tilfælde af, at materiel ødelægges, påhviler det den enkelte ejer at 
bekoste erstatning af dette. I tilfælde af ødelæggelse af plantekummer 
eller steelere, påhviler det således Valdemars Slot at afholde udgifterne til 
erstatning af disse. Ødelæggelse af højdevarslingsportal, skilte og 
vejbelægning påhviler således Svendborg Kommune at afholde 
udgifterne til.   
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