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Til Grundejerforeningen BavneåsenHovmarken, Tommy Rosenlind, kasserer

Tak for din email fra den 8. oktober 2016 om varsling, når Radius udfører kabelarbejde på veje, der hører til
Grundejerforeningens område.

Også tak fordi, du udtrykker forståelse for, at opgravning kan være nødvendig på jeres veje. Jeg har til gengæld
også forståelse for dit ønske om at modtage orientering inden kabelarbejde, men tør ikke love mere, end område
Anlægsetablering kan stå inde for at holde:

· Når der planlægges et projekt om etablering, renovering eller udskiftning af elanlæg – altså et større,
længerevarende arbejde i et område – sendes der normalt et informationsbrev til grundejere / beboere.
Der kan også ske høring af relevante parter – herunder grundejerforeninger eller grundejere.
Endelig kan der være vejsyn med deltagelse af grundejere og kommunen som vejmyndighed.
· Når der løbende gennemføres renovering eller udskiftning af elanlæg, indhentes naturligvis gravetilladelse efter
reglerne herfor, men derudover sker orienteringen af berørte grundejere efter behov – f.eks. i form af personlig
kontakt eller varslingsbrev, hvis arbejdet omfatter nødvendig afbrydelse af strømmen.

· En særlig type kabelarbejde udføres, når en nyopført ejendom skal tilsluttes elnettet. Når ejendommen er
beliggende på modsat side af vejen i forhold til tilslutningspunktet / kabelskabet, har afdeling Kundetilslutninger
ansvar for at føre stikledningen frem til skel – dvs. udføre skydning under jorden eller tværgravning til nyt stikkabel.
Der sker ingen orientering af omkringliggende grundejere eller i øvrigt. Der indhentes naturligvis gravetilladelse til
kabelarbejdet i offentligt areal.

De to sidstnævnte arbejdsgange ser jeg desværre ikke mulighed for at ændre på nuværende tidspunkt fra vores
side. Det vil være en stor fordel, hvis Grundejerforening BavneåsenHovmarken kan aftale med kommunen at
modtage kopi af gravetilladelser i området. Der er altid mulighed for at få flere oplysninger gennem den anførte
kontaktperson – ring til os på 72 10 45 00 (Team Kvalitet og Kunder).

Herudover er der akutte kabelarbejder efter f.eks. fejl, skader og nedbrud på vores elanlæg eller på elinstallationen
hos en kunde.

Disse udføres som straksudkald døgnet rundt på alle dage. Er der udbedringer, som ikke kan afsluttes straks, skal
der naturligvis indhentes gravetilladelse til evt. yderligere kabelarbejde i offentligt areal.

I disse tilfælde sker orienteringen af berørte grundejere efter behov – f.eks. i form af personlig kontakt eller
varslingsbrev, hvis arbejdet omfatter nødvendig afbrydelse af strømmen.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=912bfce8aa&view=pt&cat=mail%40bavneaasenhovmarken.dk&search=cat&msg=157b2f3deb3bae58&siml=15…
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NB! Det er netop et tilfælde af akut arbejde, der for nylig har været i jeres område. Den 20. august er et brændt
kabelskab blevet udskiftet på Hovmarken.
Skulle der være tale om uafsluttet arbejde eller mangelfuld retablering, vil jeg opfordre dig til at kontakte os igen –
hvis skriftligt gerne vedhæftet fotos – ellers telefonisk på 72 10 45 00.

Jeg håber, svaret er i orden, så du nu kender vores arbejdsgange og kommunikation om kabelarbejder i
Grundejerforeningens område.

Med venlig hilsen
Birgit Elise Hansen
Kundesupporter
Sikkerhed, Kvalitet & Kunder

Teknikerbyen 25
2830 Virum
Tlf. +45 72 10 45 00
kunderogkvalitet@radiuselnet.dk
www.radiuselnet.dk

DONG Energy Eldistribuㄭ‰on A/S har ski‰‱et navn ㄭ‰l Radius Elnet A/S pr. 1. april
Radius er stadig en del af DONG Energy‐koncernen. Vi er Danmarks største elnetselskab, og vi driver det elnet, som
forsyner 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, i Nordsjælland og dele af Midtsjælland.

Fra: tommyrosenlind@gmail.com [mailto:tommyrosenlind@gmail.com] På vegne af Grundejerforeningen
Bavneåsen/Hovmarken
Sendt: 8. oktober 2016 19:30
Cc: Grundejerforeningen Bavneåsen‐Hovmarken v/Erik Maᘀhiesen <mail@bavneaasen‐hovmarken.dk>
Emne: Anmodning om orientering ved gravearbejder

Kære Ledningsejer,

I vores lille grundejerforening oplever vi fra tid til anden, at der foretages gravearbejder på vores private fællesveje.

Det har vi naturligvis fuld forståelse for, men vi skal samtidig hermed venligst bede dem fremadrettet give os en kort
orientering når de fremover er involveret i eller søger gravetilladelse til sådanne arbejder.

Det giver os i bestyrelsen en mulighed for at holde vores medlemmer orienteret om hvad der foregår  og måske
hvorfor  for derigennem at skabe en bedre forståelse og accept hos vores medlemmer når der opstår trafikale
udfordringer.
Vi har naturligvis også forståelse for at der kan være tale om akutte arbejder, hvor vi ikke på forhånd kan blive

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=912bfce8aa&view=pt&cat=mail%40bavneaasenhovmarken.dk&search=cat&msg=157b2f3deb3bae58&siml=15…
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Vi har naturligvis også forståelse for at der kan være tale om akutte arbejder, hvor vi ikke på forhånd kan blive
informeret, men vi modtager selvfølgelig meget gerne også oplysninger på bagkant.

Vi håber på deres forståelse for vores behov for at kunne følge lidt med i hvad der sker på vores veje og holde vores
medlemmer orienteret.

Vi har tidligere haft drøftelser med HøjeTaastrup Kommune om orientering ved gravearbejder, og de har opfordret os
til at søge orientering denne vej, og vi har aftalt at vores erfaringer hermed drøftes med HøjeTaastrup Kommune.

Vores grundejerforening omfatter følgende private fællesveje:
Hovmarken, FLøng, 2640 Hedehusene
Bavneåsen, Fløng, 2640 Hedehusene
Vores emailadresse er: mail@bavneaasenhovmarken.dk

På forhånd tak for hjælpen.

På vegne af
Grundejerforeningen BavneaasenHovmarken
Bavneåsen 40, Fløng
2640 Hedehusene

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=912bfce8aa&view=pt&cat=mail%40bavneaasenhovmarken.dk&search=cat&msg=157b2f3deb3bae58&siml=15…
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