Begäran om flytt och eller spänningslös elledning i samband med arbete
Efter att en ledningsutsättning har begärts och kännedom om befintliga elledningar inhämtats kan en ansökan göras om att få
eldningar tillfälligt spänningslösa och/eller flyttade genom att fylla i denna blankett.
Viktigt att all information nedan anges så att vi kan göra en korrekt bedömning.
Vi lämnar ingen garanti om att önskade elledningar kan flyttas eller göras spänningslösa. Dock lovar vi ett svar inom 10
arbetsdagar. Svar lämnas via e-post till ifylld kontaktperson.
Blanketten med tillhörande bilagor skall skickas till: elnatdc@trollhattanenergi.se

Begäran om:
Spänningslös elledning

Flytt av elledning

Lågspänning

Antal

Lågspänning

Antal

Högspänning

Antal

Högspänning

Antal

Vet ej

Antal

Vet ej

Antal

Önskad tid för spänningslös elledning:
Från datum:
Till datum:
Firma:

Projekt:

Kontaktperson:

Faktureringsadress:

Telefon:
e-post:
Beskrivning av arbete och varför elledningar önskas göras spänningslösa eller flyttas:

Bilagor (foton och karta bör bifogas för att kunna göra en korrekt bedömning):

Förslag till åtgärd:

Om du ska gräva - tänk på!
Om du ska gräva - tänk att det kan finnas ledningar för el, fjärrvärme, biogas, vatten & avlopp, samt fiber i marken. Därför
behöver du:
1.
2.
3.

4.
5.

Begära ledningsutsättning. Det ska ske minst 5 arbetsdagar före du börjar gräva - gör anmälan på www.ledningskollen.se.
Arbete invid ledning närmare än 1 m, ska om möjligt ske med spänningslös ledning (om det är en elledning). Närmare
kabeln än 0,5 m ska handgrävas. Gör anmälan minst 5 arbetsdagar före utförande på www.ledningskollen.se.
Eventuell flytt av elledning i samband med arbeten utförs av personal från Trollhättan Energi Elnät AB om ej annat
överenskommits. Önskemål angående flytt av elledning skall ske via blankett som skickas till
elnatdc@trollhattanenergi.se minst 10 arbetsdagar före utförande.
Orsakar du/entreprenören skada på ledningen bekostas detta av densamma. Flyttning av ledning bekostas av
dig/entreprenören om ej annat överenskommits.
Skadas befintlig kanalisation tvärs/längs väg ska denna ersättas med likvärdig ny kanal i full längd.

Vid frågor, kontakta vår Kundservice på 020-89 90 00.

