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Hej, markägare!
Du får den här informationen för att du äger mark där fiberkabel finns nedgrävd och därmed  har skrivit på ett
avtal om markupplåtelse för fibern.
Orsaken till att vi gör en informationsinsats är att vi under åren har haft ett par avgrävningar som resulterat i
kostnader för föreningen, medlemmarna och de ansvariga markägarna. Om vi hjälps åt kan vi minska risken för
fler avgrävningar och dessa onödiga utgifter.

Vad bör du som markägare veta om och tänka på vid markarbete?
Först och främst så är det alltid du som gräver som är ansvarig för arbetet! Uppstår en skada så kan du bli
skadeståndsskyldig.

Ledningskollen
Innan markarbete, skapa alltid ett ärende på Ledningskollen (www.ledningskollen.se). Det är vårt primära
verktyg för att undvika avgrävningar. Om du inte redan gjort det så rekommenderar vi att du kikar runt på
hemsidan och tittar på informationsfilmerna.
Om Ledningskollen indikerar att markarbetet planeras att utföras i närheten av en fiberkabel och du inte vet
exakt var fiberkabeln finns nedgrävd så tveka inte att kontakta oss, du har alltid rätt att få fibern utsatt
kostnadsfritt. Hellre en fråga för mycket än för lite!

Vad kan man förvänta sig i närheten av fibern?

Fibern ligger nedgrävd på ett standarddjup på 60-70 cm men det kan vara betydligt grundare beroende på
förutsättningarna. Nära fibern finns ett sökband med en söktråd inbyggd, men det ska inte förväxlas med
varningsband för t.ex. elkabel. Det är inte självklart att du stöter på sökbandet först eftersom det kan ligga i
anslutning till fiberkabeln.
För att säkerställa fiberns läge:
Utför endast grävning för hand på avstånd närmare än 1 meter på varje sida från utsatt fiber.

Vad gäller om det ändå sker en olycka?

Om olyckan ändå är framme och det sker någon som helst slags åverkan på fibern eller sökbandet,
avsluta genast arbetet och kontakta omedelbart styrelsen genom Jan-Eric Sandh,
tel: 070-233 01 44 så att ett felärende kan upprättas. Observera att det även gäller all åverkan på sökbandet.

Övrigt
OBS! Om det finns fler markägare på er fastighet så var god meddela samtliga delägare denna information. Du
kan få allmän information om var fiberkabeln är placerad via uppdaterade kartor som finns på hemsidan
http://varmskogfiber.se/. Anmäl gärna ny epostadress till mailadressen styrelsen@varmskogfiber.se
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