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Kom.
Type

Kommentar

Ændringsforslag

Forbeholdt DS/S-udvalg

*)

**)

DLF
/FB

Kap.3

Figur 1.4 a
og 1.4.b
samt
reference

ed

I kapitel 3 hedder figurerne ”Figur 1.4.a” og ”1.4.b”.
Navnene bør vel referere til afsnits nr. 3 og ikke 1

Figurernes navn ændres til “Figur 3a” og figur “3b”
og referencer til figurerne i dokumentet tilrettes.

DLF
/FB

Afsnit 4.2

noten

ed

Referencen “jf. Afsnit 7.2” i note er ikke meningsfuldt

Kunne være med reference til afsnit 9 i stedet,
men det skal verificeres af de fagansvarlige for
afsnittet

DLF
/FB

Afsnit 4.5

Figur

ed

I figur og tabel- nummereringen optræder et ”v” som ikke
er anvendt konsekvent i dokumentet

Figur og tabelnummerering skal være konsekvent i
hele dokumentet – se fx også tabel v 4.6.1.

DLF
/HV
J

4.6.1

Note

ge

Det er den sidst ankomne ledningsejer der har ansvaret
for at afstandskrav opretholdes.

Det er den sidst ankomne ledningsejer der har
ansvaret for at afstandskrav
opretholdes.

Bevismæssigt må det antages at kunne give anledning til
nogle problemer, hvis afstandene mellem etablerede
ledninger er årsag til tvist, idet ledningerne som bekendt
kan flytte grundet jordbundsforholdene.

Hvis en eksisterende ledning ønskes flyttet, skal
der rettes henvendelse til ejeren af ledningen før
en eventuel flytning for at aftale ny placering.

Desuden kan der opstå situationer, hvor flere etablerede
ledninger flyttes af en ledningsejer, som skal etablere
sine enge ledninger Hvordan kan det bevises at de
eksisterende ledninger lå rigtigt og senere hen flyttet til
”forkerte” positioner?
*) Firma, organisation eller institution anføres her
**) Kommentartype =
ge = generelt
te = teknisk
NOTE:
Kolonnerne 1, 2, 4, 5 er obligatoriske.

ed = redaktionel

Kommentarer fremsendes elektronisk til projektassistent Helle Harms på e-mail hh@ds.dk eller pr. post til Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund.
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*)

DLF
/BH
J

Afsnit 4.6.1

Tabel v 4.6.1

DLF
/FB

Afsnit 9.3

Tabel V73a

**)

ed

Jf. HMN Naturgas arbejdes der p.t. på en lempelse
af reglerne ved nye fjernvarmerør. Derfor foreslås
indført en ekstra note til afstandskravene.

Ekstra note til afstandskrav:
Note: Efter aftale med gasselskabet kan der
evt. dispenseres fra de angivne afstandskrav,
når der benyttes højisolerede fjernvarmerør,
hvor overfladetemperaturen på
fjernvarmerøret dokumenteres.

Inkonsekvent brug af tabelnummerering og reference til
afsnits nr. 9.3

Figur og tabelnummerering skal være konsekvent i
hele dokumentet. Nogen steder sætter man v
foran tabelnummer – andre steder ser det ud til at
tabel/figur ikke er nummeret så det passer tail
kapitel/afsnit.
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