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Villkor för Samfälligheten Bara Fiber fibersinfrastruktur: 
 

• Utsättningen gäller i 1 månad från signerat datum. 

 

• Har 1 månad gått utan att markarbeten påbörjats skall en ny beställning 

göras i Ledningskollen, www.ledningskollen.se 

 
• Bara Fiber tillhandahåller karta i pdf samt på begäran inmätningsfil i .dxf 

eller .dwg. Finner frågeställaren att en utsättning krävs för att underlätta 

grävarbetet så får frågeställaren själv begära och bekosta detta av en 

utsättningsfirma. Underlaget som mottagits vid förfrågan får användas av 

utsättaren. 
 

• Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning 

har beställts, så måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i 

Ledningskollen. 

 
• Om underlaget som frågeställaren har mottagit från Bara Fiber ej 

överensstämmer med verkligheten, ska Bara Fiber omgående kontaktas, 

dock senast innan schakten återfylls. 

 

• En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra 
markarbete. 

 

• Behov av omläggning av kablar skall meddelas Bara Fiber snarast, dock 

innan det utförs, ange referensnr från Ledningskollen. 

 

Oaktsamhet vid markarbete kan leda till kabelskador. För att förhindra 
detta gäller följande villkor: 

 

• Inmätt lägesinformation på allmän platsmark redovisas en 

lägesnoggrannhet på ca 0,5 m 

 
• Lägesinformation på privata fastighetstomter är inte alltid inmätt och kan 

därför ha sämre lägesnoggrannhet (ca 1-2 m). 

 

• Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan 

om Bara Fibers anläggning. 
 

• Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg. Med 

handgrävning menas grävning med spade, skyffel eller liknande. 

Tryckluftsspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas. 

 

• Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anvisning ‘Ledning för grävning’ 
skall följas. Se www.skl.se. 

 

• Vid eventuell avgrävning av kabel ska Ownit kontaktas, samt Bara Fiber 

omgående informeras (info@barafiber.se). Om kabeln är placerad i 

marken enligt tillhandahållet underlag men ändå skadas så kommer en 
administrativ avgift om 5.000 SEK + moms att faktureras frågeställaren. 

http://www.ledningskollen.se/
mailto:info@barafiber.se
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• Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att 
arbetet är utfört. 

 

Kabelskada: 

 

• Vid skador på Bara Fibers anläggning, kontakta omedelbart Ownit och 

informera även föreningen på info@barafiber.se 
 

• Om frågeställaren menar att skadan orsakats av fel i kartan ska detta 

omgående meddelas Bara Fiber. 

 

Följande villkor gäller för mottagen information: 
 

Mottagaren förbinder sig att: 

• Endast använda informationen för detta uppdrag 

 

• Inte lämna ut informationen till obehöriga (ok att lämna ut informationen 
till firma för utsättning) 

 

• Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för 

markarbete och med kopia på platsen för markarbete 

 
• Efter uppdragets slut makulera informationen 

 

Ansvar: 

 

Om Bara Fibers kablar eller anläggningar skadas vid grävarbetet, är den som 

utför grävarbetet (entreprenören eller dess uppdragsgivare) skyldig att ersätta 
Bara Fiber med de kostnader som uppstår i samband med reparation av skadan. 

 

Om mottagaren är en myndighet: 

 

Bara Fibers ledningskartor kan innehålla sådan information som omfattas av 
sekretess enligt 18 kap 8 § 31 kap 16-17 §§ och i förekommande fall 15 kap 2 § 

Offentlighets och sekretesslagen. Bara Fiber hemställer om att myndigheten ger 

Bara Fiber möjlighet att yttra sig om myndigheten överväger att lämna ut 

sådana uppgifter. 
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