Ska du gräva?
Fråga först gräv sedan!
Om du planerar att gräva eller har beställt grävare bör du låta oss undersöka
om det finns ledningar där du vill utföra grävarbetet. Att gräva av ledningar är
onödigt och blir dyrt.
Du beställer visning av kablar på telefon 39250 eller per epost info@el.ax
När vi på plats visar var kablarna finns visar vi sträckningen i naturen,
läggningsdjupet anger vi inte. Ledningen markeras med pinnar eller färgspray. I
närheten av markeringen bör grävning utföras med försiktighet. Många kablar
ligger under kabelskydd eller i rör men det kan också finnas kablar som inte har
sådana skydd.
Då du beställer kabelvisning av ÅEA:s kablar minst 3 arbetsdagar innan
visningen är den avgiftsfri. Beställning med krav på snabbare visning är
avgiftsbelagd. ÅEA fakturerar då för det arbete som åtgår samt resekostnader.
Kom ihåg att också kolla med Telebolagen samt med vatten- och avloppsbolag
ifall de har ledningar i området.
Skador som uppkommer på elkablar vid grävningar utan kabelvisning repareras
av ÅEA och faktureras i första hand gräventreprenören och i andra hand
markägaren. Även skadeersättningar till utomstående kan bli aktuellt. Om
skador uppstår då ÅEA utfört kabelvisning och angett fel plats eller annars
vilseledande information står ÅEA för reparationskostnaderna.
ÅEA kan även göra visning av abonnentkablar. ÅEA tar då inget ansvar för att
kablarna sätts ut exakt. Grävning görs alltid på beställarens ansvar. Beställning
görs 3 arbetsdagar före visning skall ske. ÅEA fakturerar kostnader för arbete
och resor.

Arbete vid elledningar
Det är viktigt att allt arbete intill jord- eller luftledningar sker med stor
varsamhet. Vårdslöshet eller okunnighet kan medföra livsfara för både dig och
andra samt orsaka farliga och kostsamma driftavbrott med dyra reparationer.
Om du skadar eller kommer mot en elledning, betrakta den som livsfarlig och
ring omedelbart vår felanmälan på tel 39202.

Det är bättre att ringa en gång för mycket än att inte ringa!

