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 Anmäl alltid till LEDNINGSKOLLEN.se 
innan grävning eller stenbrytning

 Ett problem som förefaller har tilltagit i styrka de senaste åren är skador på vår
fiberförläggning orsakade av antingen gräventreprenörer, jordbruksarbete eller enskilda
medlemmar, som glömt var fibern är förlagd. Det finns olika anledningar till skador. Men vi
kan konstatera att man oftast inte anmält utsättning till Ledningskollen varför man riskerar
att komma för nära fibern vid markarbeten eller stenbrytning. 

Med anledning av detta vill föreningen påminna om vikten av försiktighet inför varje
tillfälle då skopan sätts i marken samt påminna om vikten av att anmäla utsättning innan
arbetet påbörjas. Det kan annars bli en mycket kostsam historia! 

VÅRBRUK (JORDBRUKARE)
Vårbruket är igång och föreningen vill påminna varje jordbrukare att vid stenbrytning på
åkermark iaktta försiktighet och ha koll på fiberns sträckning i markerna. Om du vet att
sten behöver brytas i fiberns omedelbara närhet är en utsättning att rekommendera.
Anmäl detta till Ledningskollen.

Det har även hänt att fibern har skadats vid olyckliga omständigheter vid plöjning. Det har
t ex skett då plogen gått djupt i en redan befintlig plogfåra som råkat hamna exakt ovanpå
fiberkabeln. Ordinarie brukande av åkermark ska givetvis kunna ske utan att markägaren
ska känna oro, men i det fall det gröna märkbandet skulle dyka upp efter plogen, var
vänlig och meddela detta direkt till fiberföreningen eftersom en skada kan ha skett. Vi
sparar in mycket tid på egna efterforskningar och medlemmars funderingar och
anmälningar – om vi i ett sådant fall får en anmälan direkt av dig som sett märkbandet
ovan mark. 

GRÄVNING & MARKARBETEN (SAMTLIGA MEDLEMMAR) 

Anmäl alltid till Ledningskollen innan du påbörjar arbetet. Detta har alltid varit en
självklarhet vad gäller el- och telekablar, men givetvis behöver du dessutom se upp så att
du inte gräver av fibernätet. Om du inte har anmält utsättning till Ledningskollen och du
skulle råka skada fiberanläggningen, hamnar ansvaret och kostnaden för reparation på
den som gräver eller har gett uppdrag åt grävaren. Föreningen anmäler samtliga skador
till vårt försäkringsbolag, som i sin tur kommer att kontakta vederbörande – som i sin tur
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får koppla in sitt eget försäkringsbolag. Föreningen blandar sig inte i försäkringsbolagens
bedömningar och slutsatser. Det ligger i såväl föreningens som varje enskild medlems
intresse att förhindra att skada uppstår på fiberkabeln. 

Tänk på att där man vid varje entreprenadarbete/grävning korsar en kabel, oavsett
vilket djup den kan förväntas ligga på, alltid ska idka handgrävning EN METER PÅ
VAR SIDA OM FÖRLÄGGNINGEN! En spade skadar aldrig fiberkabeln - men det gör
en grävmaskin! 

EGEN TRÄDGÅRD/GÅRDSPLAN 
En speciellt känslig del av fibernätet är den sträckning du själv lagt ned på egen tomt.
Den har du troligen inte lagt lika djupt som övriga nätet och föreningen har ingen
dokumentation på exakt var du lagt fibern. Om du sett till att dra med sökbandet ända
fram till fasaden finns dock en möjlighet att sätta ut sträckningen. En bra idé är ändå att
du själv har upprättat ett kartmaterial som du sedan ser till att följer med gårdens
handlingar. Du ansvarar givetvis själv för att den här förläggningen inte skadas – t ex vid
eget arbete med maskiner.  

KARTOR 
Föreningen beklagar att vi ännu inte har presenterat utlovat kartmaterial till respektive
markupplåtelse. Föreningen har velat invänta ett avslut på vårt ledningsrättsärende hos
Lantmäteriet för att säkerställa att alla kartbilder är slutligt fastställda. Ärendehanteringen
hos Lantmäteriet har fördröjts, bl.a. på grund av den pågående pandemin, och det har
därför varit utanför föreningens kontroll att påskynda denna handläggning.  

Det kartmaterial som vi senare kommer att kunna få tillgång till visar dock inte fiberns
sträckning med någon helt exakt precision (du kan alltså inte gräva efter en sådan karta).
Syftet med dessa kartor är istället att ge en ungefärlig uppfattning om var på din fastighet
fibern går. Vid grävning eller stenbrytning behövs förstås exakt lokalisering av fibern –
den exakta sträckningen fås då via anmälan till Ledningskollen - INNAN SKOPAN SÄTTS
I MARKEN! 

LEDNINGSKOLLEN 
Fiber Falbygden är medlem i Ledningskollen. Genom att anmäla ditt ärende dit i tid,
kommer du per automatik att få utsättning av samtliga installationer som finns inom det
område du anger, såväl el, tele-, som fiberkablar – av respektive ledningsägare. Det är
enkelt och tryggt för både dig som fastighetsägare och för den entreprenör som du
eventuellt anlitar – och det är dessutom gratis! 

Via länken nedan hamnar du direkt på den sida hos Ledningskollen där du skapar ett s.k.
"ledninganvisningsärende". 

https://www.ledningskollen.se/Ledningskollen-for-dig/Grava-pa-egen-tomt/Sa-fungerar-
Ledningskollen-for-den-som-ska-grava-pa-egen-tomt 

OM DU TROTS ALLT SKADAR FIBERN 
Om olyckan ändå är framme och fibern skadas – kontakta snarast Jan Klang,
skadeansvarig i styrelsen för Fiber Falbygden. 

e-post: anita.jan32001@gmail.com  
mobil: 0731-54 55 04 

... alternativt din områdesansvarige. Kontaktuppgifter till områdesansvarig för just ditt
område finns i vänstra spalten på startsidan på föreningens hemsida
www.fiberfalbygden.se. 

Lycka till! 

Fiberföreningen vill samtidigt ta tillfället i akt och önska alla våra medlemmar en 

                     RIKTIGT GLAD PÅSK! 
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