Læs inden du graver
Sørg for, at du er velinformeret:
Læs dokumentet
, som er vedhæftet mailen.
Derudover skal du kende til elsikkerhedslovens bekendtgørelse nr 1112 og LERloven.
For din egen og vores ledningers skyld, anbefaler vi også, at du læser piecen Pas
på ledningerne og livet
Brug ledningsplanerne korrekt:
De ledningsplaner, du har modtaget, er fremstillet på baggrund af din konkrete
henvendelse. Planerne må derfor kun bruges til det område, der er angivet.
El-anlæggenes beliggenhed er kun vejledende. Du kan derfor ikke bruge kortet til at
måle den nøjagtige placering. Har du brug for det, skal du bestille en påvisning.
-anlæg. Hvis du har brug for det, skal du først
have en godkendelse fra os.
Vi gør opmærksom på, at du ikke kan bruge varierende dybder og manglende
advarselsbånd efter gældende retspraksis som begrundelse for graveskader.
El-anlæg under etablering:
rojekterede kabeltraceer
på ledningsplanen (se vedhæftede
signaturforklaring), betyder det, at de er under etablering af N1. Kontakt os for
yderligere detaljer eller en eventuel påvisning.
Vær opmærksom på jordelektrode:
Hvis du arbejder i nærheden af transformerstationer, skal du være opmærksom på,
at der kan forefindes jordelektrode, som ikke er angivet på ledningsplanen. I så fald
er det nødvendigt at bestille en påvisning.
Beskyttelse af søkabel:
I følge dansk lov er et søkabel omfattet af en 200 m. beskyttelseszone på hver side
af kablet. I beskyttelseszonen er det ikke tilladt at foretage arbejde af enhver art
uden forudgående tilladelse. Har du brug for en tilladelse, kan du kontakte os på tlf.
7023 0043 (tast 3, tast 2).
Bestiling af en påvisning:
Hvis du har brug for at få kabler påvist, kan du bestille det på www.n1.dk. Det er
. Du skal dog være opmærksom på, at vi har en
ekspeditions tid på tre hverdage.
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