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Villkor/Riktlinjer för Teleservice infrastruktur:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Utsättningen gäller i 1 månad från signerat datum. Frågeställaren skall säkra och
bevara markering till dess markarbeten avslutats.
Har 1 månad gått utan att markarbeten påbörjats skall en ny beställning göras i
Ledningskollen, www.ledningskollen.se
Utsättningen omfattar alla dokumenterade kabelstråk inom det detaljerade
området.
För markarbete som överenskommits mellan frågeställare (eller dennes
representant) och
utförare. Dessa anvisade kabelstråk anges även på karta som medföljer ärendet.
Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har
beställts, så
måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen.
Vid utsättning skall frågeställare eller dennes representant närvara.
Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i
utsättningen
uppenbaras ska Kundmottagningen kontaktas innan markarbete påbörjas.
Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, ska
Kundmottagningen
kontaktas/rådfrågas innan schakten återfylls.
En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.
Behov av omläggning av kablar skall meddelas nätägaren snarast
(Teleservice 0416-585055, ange ditt referensnummer från Ledningskollen).
Oaktsamhet vid markarbete kan leda till kabelskador. För att förhindra detta gäller
följande villkor:
Inmätt lägesinformation redovisas en lägesnoggrannhet på ≤0,5m
Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om
Teleservice
anläggning. Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg
Gällande tillstånd och föreskrifter för grävning, se respektive kommuns anvisningar
innan

•
•

Ersättningskrav kan resas om ovan nämnda villkor ej följts och det uppstår skada på
kabel.
Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är
utfört.
Kabelskada: Vid skador på Teleservice anläggning, kontakta omedelbart Teleservice
Nätcenter tel. 0416-585055, ange ditt referensnummer från Ledningskollen.
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Markarbete påbörjas.
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Följande 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 markarbete och
med kopia på platsen för markarbete
Efter uppdragets slut makulera informationen.

Om mottagaren är en myndighet:

Dok.nr. 7.2.1 bilaga 10 - Utgåva 5/20150804

Detta dokument innehåller sådan information som omfattas av sekretess enligt 18
kap 8 § 31 kap 16-17 §§ och i förekommande fall 15 kap 2 § Offentlighets och
sekretesslagen. Teleservice hemställer om att myndigheten ger Teleservice
möjlighet att yttra sig om myndigheten överväger att lämna ut sådana uppgifter.

