
Villkor/riktlinjer för Haurida Vireda framtidsfibers infrastruktur 
 

 Utsättning gäller i 1 månad från mottaget datum. Frågeställaren skall säkra och bevara markeringen 
till dess markarbetet avslutats 

 Om ny utsättning begärs inom 1 månad så debiteras ny utsättning frågeställaren. 
 Utsättningen omfattar alla dokumenterade kabelstråk inom den detaljerade plats för markarbeten 

som överenskommits mellan frågeställare ( eller dess representant) och utförare av utsättningen. 
Dessa anvisade kabelstråk anges även på karta som medföljer ärendet. 

 Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts så måste ny 
begäran om kabelutsättning göras i ledningskollen. 

 Vid utsättning bör frågeställare eller dess representant i närvara. Om så inte sker ansvarar 
frågeställaren för att man tolkar utsättningen rätt. 

 Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i utsättningen 
uppenbaras skall ledningsägare kontaktas innan markarbeten påbörjas 

 Om utsättning eller karta inte överensstämmer med verkligheten skall ledningsägare kontaktas/ 
rådfrågas innan schakten återfylls. 

 En utsättning är inte att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbeten. 
 Behov av omläggning av kablar skall meddelas ledningsägare snarats kontaktuppgifter finns på 

www.hvfiber.se   

Oaktsamhet vid markarbeten kan leda till ledningsskador. För att förhindra detta gäller följande villkor 

 Inmätt/utsatt läge redovisas med en noggranhet av < 0,5 meter 
 Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sida om utsättningen av Haurida 

Vireda framtidsfibers anläggning. Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med 
handverktyg. 

 Gällande tillstånd och föreskrifter för grävning, se respektive kommuns anvisningar innan 
markarbeten får påbörjas. 

 Ersättningskrav kan komma att resas om ovan nämnda villkor ej följts och det uppstår en skada på 
ledningen. Ansvaret gäller också skada som uppstått förorsakad av vid terrängens sättning efter att 
arbetet utförts. 

Kabelskada 

 Vid skada på ledning kontakta ledningsägare. Kontaktuppgifter finns på www.hvfiber.se  
 Om frågeställare menar att skadan orsakats av felaktig utsättning eller fel i kartan kontakta 

omedelbart Eltels utsättare AlexanderÅberg telenr 072-5984661 alexander.aberg@eltelnetworks.se  
ange referensnummer på ledningskollen. 

Följade villkor gäller för mottagen information 

Mottagaren förbinder sig att: 

 Endast använda informationen för detta uppdrag 
 Inte lämna ut informationen till obehöriga 
 Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för markarbetet  och med en kopia på 

platsen för markarbetet. 
 Efter uppdragets slut makulera informationen 

  


