
Kabelvisning och avgifter!

Innan du börjar gräva krävs kabelvisning (ledningslokalisering) och tillstånd att börja gräva. Observera att även om det
finns luftlinjer i området så kan det ändå finnas nedgrävda kablar.

Kabelvisningen och kabelkartorna är en hjälpande åtgärd och befriar inte utföraren av grävarbetet från ansvaret i ett
eventuellt skadefall. Genom att i förväg verifiera kablarnas position inom området där grävarbete ska utföras undviker
du eventuella olyckor och skador samt kostnader och förseningar som sådana kan leda till. Kablarnas position klargörs 
normalt på en positionskarta. Kablarna kan markeras i terrängen om kabeln har en särskilt betydelsefull funktion. Vid 
visning i terrängen fastställs kablarnas positioner med en sökutrustning och markeras terrängen huvudsakligen med 
märkfärg. Kabelvisning beställs avgiftsfritt från vår hemsida www.alcom.ax/alands-telefon/alands-telefon-kabel-visning 
minst tre (3) arbetsdagar i förväg, i annat fall debiteras enligt prislista nedan. 

Genom att själv rita in på en karta var du vill gräva minskar du risken för missförstånd. Efter utförd beställning av 
kabelvisning kan vi skicka kartor till er elektroniskt eller så kontaktar vi er för att boka tid för möte på plats där kartor 
överlämnas och eventuell markering i terrängen utförs. Kartor kan också hämtas och kvitteras ut från vårt kontor, Han-
verkargränd 1, då markering i terrängen inte är nödvändig. Mottagaren kvitterar utförd kabelvisning samt tar del av gräv-
anvisningarna på www.alcom.ax/alandstelefon/alands-telefon-kabelvisning innan arbetet påbörjas. Vi rekommenderar 
att känsliga grävarbeten utförs i början av arbetsveckan. Har du frågor om kabelvisning kan du kontakta oss på (018) 41 
053 eller info(a)altel.ax. Kabelskada anmäls utan dröjsmål till oss på (018) 39 111 eller 10 019.

Avgifter för kabelvisning:
En kabelvisning skall beställas minst tre (3) arbetsdagar på förhand och den första kabelvisningen på en plats utförs då
utan avgift under normal arbetstid (8.30–15.30). För efterföljande kabelvisningar på samma plats debiteras 73,55€ per  
timme, även ifall beställaren uteblivit vid första visningen. För brådskande kabelvisningar (beställda mindre än tre arbetsda-
gar på förhand) debiteras en startavgift på 73,55€ plus arbete 73,55€ per timme. 

Samtliga priser är exklusive moms och vid normal arbetstid. Minimidebitering är en timme. Avgifterna gäller inte vid en 
felsituation som klart äventyrar samhällsfunktionerna.
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