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Riktlinjer för nedtagning av träd i ledningsgata
För att minimera risken att skada Borlänge Energis ledningsnät erbjuder Borlänge Energi hjälp,
under vissa förutsättningar, med nedtagning av träd invid sina elledningar. För att kunna ge en
så bra service som möjligt så har detta dokument sammanställts.
Fällningsansökan

Fastighetsägare/ kund som önskar få träd nedtagna i ledningsgata (låg- och högspänningsledning) ska lämna in en skriftlig ansökan till AB Borlänge Energi Elnät. Underskriften gäller också att kunden tagit del av
denna policy. BE Elnät bedömer vilka träd som omfattas (ska tas ner) utifrån fällningsansökan. Det är inte
säkert att alla träd som kunden önskar få ner fälls. Borlänge Energi fäller bara de träd som anses utgöra
en fara för ledningarna, eller som underlättar arbetet. Inga andra träd än dessa tas ner. Tidpunkt för det
planerade fällningsarbetet meddelas till berörd fastighetsägare/ kund. Ansökan får bara göras av berörd
fastighetsägare eller företrädare för samfälld mark. För att arbetet ska bli så säkert som möjligt vill vi att du
som fastighetsägare tar del av följande information:
Planering av arbetets genomförande

Hos AB Borlänge Energi Elnät är varje person som utför särskilda arbeten med spänning fackkunniga eller
särskilt instruerade om arbetets genomförande. Elarbetsansvarig fastställer tillsammans med trädfällare för
varje enskilt fall hur arbetet ska genomföras. Kundens eventuella särskilda önskemål ska framföras i samband med ansökan.
Riskbedömning

Vid planeringen bestäms vilken arbetsmetod som ska användas genom att bedöma arbetsplatsens utformning vid det aktuella arbetet. Vid planeringen tas hänsyn till vind, trädets lutning, kronform och bedömning
av fällriktning och vilka hinder som finns, det planeras alltid en reträttväg.
Vi vill därför att kunden meddelar (innan arbetet påbörjas) i fällningsansökan vilka träd som önskas fällas
samt eventuellt inhämtar godkännande från grannar om tillträde och fällning in på deras mark.
Kundens förberedelse av arbetsplatsen

•

Märk upp träden åt Elarbetsansvarig i samband med ansökan och arbetets utförande

•

Inhämta godkännande från grannar om nyttjande av deras mark vid behov

•

Städa upp arbetsområdet. Innan arbetet påbörjas vill vi att kunden städar arbetsområdet fritt från löst
material som kan skadas (t. ex.) cyklar, sparkar, skrot, komposter, sopkärl) eller som kan skada arbetstagaren

•

Kontrollera med sitt försäkringsbolag att nödvändigt och tillräckligt försäkringsskydd finns.

På ansökan skall en skiss över fastigheten göras med de aktuella träden utritade.
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Innan arbetet påbörjas (på arbetsdagen)

•

Eventuella telefontrådar som hindrar trädfällning tas bort av kund eller ledningsägare.

•

Trädfällaren bedömer om arbetet kan utföras på ett säkert sätt, med tanke på väderförhållanden och
andra yttre omständigheter

•

Kundens eventuella tidigare inlämnade önskemål i ansökan gås igenom

•

Trädfällaren avbryter om någon del i överenskommelsen inte är uppfyllda t.ex. lösa föremål inte
bortflyttade, kunden inte respekterar säkerhetsavstånd, vindförhållanden eller att fällningsriktningen
inte medger en säker nedtagning.

Under arbetets gång

Vill vi att du som fastighetsägare/kund/ombud inte uppehåller dig inom arbetsområdet. Respektera säkerhetsavståndet som är dubbla trädlängden.

Det är förenat med livsfara att vidröra eller gå nära nedfallen ledare, träd, skyddsanordning
eller annat föremål som är i beröring med eller nära spänningsförande anläggningsdel.

Om olyckan skulle vara framme

Om träd trots allt skulle falla över fastighetsägarens egendom (hus, garage etc. ) under fällningsarbetet gäller
följande:
•

Borlänge Energi Elnät fotodokumenterar skadan

•

Fastighetsägaren ska anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Borlänge Energi ersätter fastighetsägarens
självrisk.

Överlämnande av arbetsplatsen

När arbetet är slutfört dvs. när träden är fällda lämnas arbetsplatsen i följande skick:
Fällda träd lämnas okvistade och i sin hela längd.
Tillfartsvägar lämnas farbara om inte annat överenskommits.
Fastighetsägaren är själv ansvarig för att röja upp på arbetsplatsen efter det att träden fällts.
Om ett ombud mot förmodan skickas ut till arbetsplatsen måste denne vara informerad om vilka regler som
gäller på arbetsplatsen.
I normalfallet behöver ingen närvara.
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