
PAS PÅ 
LEDNINGERNE  
OG LIVET
 Arbejde i nærheden af strømførende kabler   
 og luftledninger kan koste liv 
 Vær opmærksom og kend respektafstandene



Vær opmærksom 
 
Der skal kun ét øjebliks uopmærksomhed til for at bringe dig selv og 
andre i fare, hvis du kommer for tæt på en luftledning eller rammer et 
kabel. Følg instrukserne i denne folder, så passer du godt på dit eget 
og dine kollegers liv.

Når du udfører arbejde nær kabler eller luftledninger, skal du:

 Betragte alle kabler/luftledninger som spændingsførende, med  
 mindre netselskabet har erklæret dem spændingsløse
 Overholde respektafstandene
 Følge arbejdsinstrukser fra det lokale netselskab
 Straks meddele netselskabet om enhver skade, uheld og ulykke  
 
 

Kend respektafstandene

Du kan trygt arbejde i nærheden af kabler og luftledninger, hvis du 
overholder respektafstandene. Respektafstandene er fastsat af  
Sikkerhedsstyrelsen for at forebygge elulykker. 

Arbejde inden for respektafstandene kan være muligt, men kun hvis 
det sker i samarbejde med det lokale netselskab. 
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Folderen er udgivet 2018 af 
Sikkerhedsstyrelsen, Energinet og Dansk Energi.

OPMÆRKSOMHED



Husk tegninger over kablernes placering i jorden. Støder du på  
advarselsbånd eller afdækningsmateriale, er du inden for respekt- 
afstanden. Stands gravningen og kontakt netselskabet.

Respektafstande for kabler 
 
Over, under og ved siden af kablet: 1 meter

1 m

1 m 1 m

1 m

Afdækningsmateriale
Advarselsbånd

Jordoverflade

Kabel

Advarselsbånd

Jordoverflade

Kabel

Afdækningsmateriale

Kabel

Advarselsbånd

Afdækningsmateriale

Kabler ligger normalt i en dybde fra 0,35 m til 1,4 m.  
En terrænændring kan have ændret dybden.
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RESPEKTAFSTANDE



Respektafstande for luftledninger 

3 meter

3 meter

1,5 m 1,5 m

Lavspændingsluftledninger

1,5 m

3 m

Lavspændingsluftledninger 
0,4 kV

Lodret afstand: 1,5 meter
Vandret afstand: 3 meter (målt fra jorden)

Ved lavspændingsluftledninger kan du 
arbejde over masterne ved at overholde 
respektafstanden på 1,5 meter

     OBS: Under arbejdet må personer, værktøj og materialer ikke 
komme inden for det grå felt, som er markeret på tegningerne.
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RESPEKTAFSTANDE



6 m 6 m

15 m 15 m

3 m

3 
m
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Højspændings- 
luftledninger 
10 – 40 kV

Lodret afstand: 6 meter
Vandret afstand: 3 meter 
(målt fra jorden)

Højspændings- 
luftledninger 
40 – 400 kV

Lodret afstand 15 meter
Vandret afstand: 3 meter 
(målt fra jorden)

6 m 6 m

15 m 15 m

3 m

3 
m

RESPEKTAFSTANDE

LANDBRUGSMASKINER  
 
Respektafstanden gælder ikke for landbrugsmaskiner, hvis 
maskinen inklusiv personer på maskinen er max:

• 4 meter ved elektriske lavspændingsanlæg og
• 4,5 meter ved elektriske højspændingsanlæg
Er landbrugsmaskinen højere, skal du overholde respektafstan-
den eller kontakte netselskabet for at få en arbejdsinstruks.



Hvis ulykken er sket
 
Bliv siddende i køretøjet! 
Er dit køretøj i kontakt med et kabel eller en luftledning, så bliv sidden-
de, indtil netselskabet har meddelt, at det er sikkert at forlade køretø-
jet. Hvis du forlader køretøjet, kan du være i livsfare!

Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt

Hop ud og land med fødderne samlet.

Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt

Hop ud og land med fødderne samlet.

Forlad kun køretøjet i nødstilfælde
Hvis køretøjet fx brænder skal du forlade det, 
men du skal være opmærksom på følgende:

 Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt
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ULYKKEN



Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt

Hop ud og land med fødderne samlet.

Gå væk fra køretøjet med korte skridt eller hop væk med 
samlede ben.

 Hop ud og land med fødderne samlet 
 
 Gå væk fra køretøjet med korte skridt eller  
 hop med samlede ben eller på ét ben

 Gå aldrig tilbage til køretøjet  
 - lige meget hvad du har glemt 

Advar andre
 Gør andre opmærksomme  
 på elektrisk fare  
 
 Rør ikke blottede kabler  
 eller nedfaldne ledninger 

SØRG FOR,  
at alle holder sig
10 m fra nedrevne 
luftledninger eller 
kabler 
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Jordkabel

!

10 m

!

Advar andre

10 m

ULYKKEN

Jordkabel

!

10 m

!

Advar andre

10 m



ANSVAR

FIND DIT NETSELSKAB 
Du kan se hvilket netselskab, du arbejder under her: 
www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

MERE VIDEN
Sikkerhedsinstrukserne i denne folder overholder gældende lovkrav 
i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde 
i nærheden af elektriske anlæg (BEK 1112/2017)
Læs mere på www.elsikkerhedsregler.dk

Det er altid entreprenørens/landmandens ansvar at planlægge arbejdet  
og sikre, at det kan udføres på forsvarlig vis.

Entreprenøren/landmanden skal:
 Vurdere om respektafstandene kan overholdes
 Søge ledningsoplysninger i www.LER.dk inden ethvert kabelarbejde
 Kontakte netselskabet, hvis respektafstandene ikke kan overholdes
 Indsende situationsplan til netselskabet ved større komplekst arbejde 
 Instruere alle, der skal udføre arbejde

Alle, der udfører arbejde i nærheden af elanlæg, skal kende:
 Placeringen af luftledninger/kabler
 Respektafstandene
 Arbejdsinstrukser fra netselskabet
 Kontaktoplysninger til netselskabet

ENTREPRENØRENS/
LANDMANDENS ANSVAR



Mtr. nr., ejerlav, sogn: 

(i København kvarter) 

eller (i de sønderjydske lands

dele) bd. og bl. i tingbogen, 

art. nr., ejerlav, sogn. 

Stempel 

Gade og bus nr.: 

Ledning: 

o MIG 1 M 7 1 * BO87 o 
u. n u 

HASLE - HØRNING 

Mast nr.:-

Del af mast nr.:-

Overtræk mellem mast nr.: -2 5L 

kr. øre Akt: Skab^Cnr. 2O 
(udfyldes af dommerkontoret) 

Anmelder: I/S MIDTKRAFT 

Aarhus C 

_Dekl. nr.: 

Navn: 

DEKLARATION 
Jydsk Varmekedelfabrik A/S 

Postadresser- Edwin. Rahrsvej, 8220 Brabrand 

bekræfter herved at have meddelt I/S MIDTKRAFT, Aarhus C, eller den, til hvem selskabet 

senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra min og efterfølgende ejeres side uopsigelig til

ladelse til på ejendommen: 

f c 
Matr. nr. / Fjerlav 16 B r a b r a n d by og sogn 

at etablere 1 s t k . 15CkV luftledning og anbringe ovenfor nævnte master med tilbehør til 

brug ved fremføring af elektricitet samt til at efterse og vedligeholde anlægget. 

Endvidere er jeg indforstået med at rette mig efter de begrænsninger i brugen af arealet under 

ledningen, som myndighederne foreskriver. Oplysninger herom kan indhentes hos selskabet. 

For tilladelsen gælder i øvrigt: 

at den ved masternes og ledningernes anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på 

ejendommen straks og fuldstændig istandsættes, 

at ejeren er berettiget til for selskabets regning at lade en sådan skade istandsætte, såfremt sel

skabet ikke efterkommer sin forpligtelse i så henseende inden 8 dage efter, at det ved anbefalet 

brev har modtaget opfordring hertil fra ejeren, 

at der for afgrøder, som måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes ejeren en erstat

ning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd, 

at den i anledning af ledningernes fremførelse og senere uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt 

fornødne træfældning eller kapning og beskæring af læhegn og buske foretages ved selskabets for

anstaltning og for dettes regning. Herefter er træhøjden under og ved ledningen begrænset i 

Jensen & Kjeldskov A/S, København 



henhold til den ejeren udleverede skitse E nr. Hvis den maximalt tilladelige 

træhøjde senere overskrides, fældes de pågældende træer ved roden ved selskabets foranstaltning. 

Ved læhegn udføres dog kun kapning, 

at der for nævnte træfældning/trækapning og øvrige skader på træbevoksning ydes ejeren en 

engangserstatning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af uvildig skovtaksator for 

selskabets regning, 

at masterne og ledningerne vil være at borttage og ejendommen at istandsætte efter borttagei

sen, når ledningerne ikke længere agtes benyttet til elforsyning, og 

at selskabet forpligter sig til at erstatte enhver hændelig skade, som forårsages af nedfaldne 

ledninger eller ved, at nedfaldne ledninger kommer i berøring med pigtråd eller hegnstråd og 

derved gør disse spændingsførende, uanset om selskabet ifølge dansk ret har erstatningspligt for 

den pågældende skade, alt for så vidt skaden ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra 

ejerens eller hans medhjælperes side. 

Erstatning for ovennævnte tilladelse afgøres på en af følgende måder ( de ikke anvendte måder 

overstreges): 

| 1 I EngangserstatniAg for anbringelse af de i denne\ deklaration angivne master på almindelig 

landbrugsjord: 

For hver normal bæremast \ kr. 

» specialmast\ \ kr. 

. . kr. 

. . kr. 

I alt kr. 

I 2 I Er erstatning for de i nærværende deklaration angivne master endnu ikke fastsat af bereg-

ningsudvalget ydes der følgende å conto beløb: 

For hver normal bæremast \ X kr. 

» » specialmast . . . . .\ \kr. 

I alt kr. 

Dette å conto beløb er mindstebeløb og vil blive reguleret, nårWstatningen er endelig fast

sat af beregningsudvalget. Reguleringstillægget forrentes med 5 pet. fra dags dato. 

For mast anbragt i ejendomsskel med almindelig landbrugsjord på begge sider ydes erstat

ning som for mast i fri mark, og erstatningen deles mellem ejerne. 

EibUiniiiguii fjmmiun ved voldgift nfrrr sffflrh.'it.rnnifilovr.ns mglflr. 



Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af nærværende deklarations bestemmelser er I/S 

Midtkraft. : ' . 

Nærværende deklaration er selskabet berettiget til at lade tinglyse og notere som servitutstif-

tende på ejendommens folio i tingbogen. 

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til 

foliet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller om

prioritering. 

Endvidere gælder: Foranstående tilladelse til etablering af 

næ3cn±.e_lLufis.1 edning meddeles tillige Det Jysk-Fynske Elsam-

arbejde - "ELSAM", der sammen med l/S MIDTKRAFT er påtale

berettiget^ : : u 

I forbindelse med tinglysning af nærværende deklaration er 

T/R MTT)TKT?A"FT pligtig at af lyse _J:.i dl i gere tinglysninger vedr. 

150 kV ledning Hasle - Kattrup på forannævnte, matrikelnummer. 

Dato 

16 /6 1971 

Ejerens underskrift 

C a r l C. Hansen {S 

Mogens C h r i s t e n s e n />' 

K.YL*. .dørgens-en u / 

J y d s k V a r m e k e d e l f a b r i k A/S 

For I/S MIDTKRAFT 

M*^f- ^é^^w*-— 



c 

K r ' ' Indført 1 dagbogen for 
Århus by- og herredsret 
3AUG1971 M 0 

LYST AKTW2MR."? O 

Karen Moustesgård 

denpartens rigtighed bekræftes , 
Århus by- og h e r r e d s r e ; HWH 
t inglysningsat delingen,. 

retsassessor 

JYDSK CENTRALTRrKKERl Ajl 
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Matr. nr.	 Stempel kr.	 Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.
	 Anmelder:	 N 1 NS

Ryhavevej 50
8210 Århus V
Tlf. 87 44 02 00

Kabel:	 150 kV kabel Trige-Mesballe 1 	 Dekl. nr. 24

	

GENPART 067143 02. 0000 „ 0025	 - iWiL ;
p 00

DEKLARATION

Navn :	 Århus Kommune, Børn og Unge, Folkeskoler

Adresse : Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

bekræfter herved at have meddelt MIDTJYSKE NET NS, eller den, til hvem selskabet senere måt-
te overdrage sine rettigheder, en fra min og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på
ejendommen

matr. nr.	 2 o Hårup By, Todbjerg

at lade anbringe 150 kV jordkabler med tilbehør til brug for fremføring af elektricitet og kommu-
nikation samt tilladelse til at efterse og vedligeholde anlægget i nødvendigt omfang. Anlæggets
placering er vist på vedhæftede plan, tegning nr. TRI-MES 11KORT\TRIDS-024.

Tilladelsen gives uden forbehold for fremtidige ændringer af hegn og skel.

For tilladelsen gælder:

at	 arealet over kablerne uden forudgående anmeldelse til selskabet må udnyttes til dyrkning
af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber,

at den ved kabelanlæggets anbringelse og eventuelle senere vedligeholdelse forvoldte ska-
de på ejendommen snarest istandsættes af selskabet eller ved dettes foranledning. I man-
gel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige mænd,

at	 arealet over kablerne efter etablering og efter eventuel senere reparationsarbejde afleve-
res planeret til normal terrænhøjde, med mindre andet er aftalt,

TRI-MES 11dek1-024.imm	 1

1368



at den i anledning af kabelanlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelle
nødvendige fjernelse af træer og buske m.m. foretages ved selskabets foranstaltninger og
for dettes regning, og

at	 der for eventuel fjernelse af træer ydes en eengangserstatning, som i mangel af mindelig
overenskomst fastsættes af uvildig skovtaksator for selskabets regning.

Endvidere er jeg/vi indforstået med

at	 rette mig/os efter de begrænsninger i brugen af arealet over kablerne, som lovgivningen til
enhver tid foreskriver. Oplysninger herom kan indhentes hos selskabet,

at	 arbejder inden for en afstand 3,00 m fra kablerne f.eks. dræning, plantning af træer,
opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder skal anmeldes til selskabet
senest 8 dage før påbegyndelsen. Selskabet træffer herefter for egen regning de nødven-
dige foranstaltninger til sikring/frilægning af kablerne,

at	 der ikke etableres vejanlæg over kablerne uden forudgående indhentet tilladelse fra sel-
skabet, og

at der ikke må foretages plantning af træer eller i øvrigt iværksætte noget, der kan være til
hinder for adgangen til kabelanlægget eller til gene for eftersyn, reparation eller vedlige-
holdelse.

For ovennævnte tilladelse yder selskabet en eengangserstatning;jfr. nedennævnte_punkter (den ik-
ke anvendte måde overstreges):

1. Erstatning i henhold til landsaftale af januar 2007 mellem landbrugsorganisationerne
og Dansk Energi udgør

i alt kr. 	 11.061,16 

hvilket beløb er til fuld og endelig afgørelse.

2. Erstatning f „tsættes ved voldgift efter. Stærkstrømclovens regler.

Påtaleberettiget med hensyn til nærværende deklarations bestemmelser. er MIDTJYSKE NET A/S
eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder.

Nærværende deklaration er selskabet berettiget til at lade tinglyse og notere som servitutstiftende

på ejendommens blad i tingbogen.

TRI-MES 1dek1-024.imm	 2



Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering el-
ler omprioritering.

Erstatningen udbetales, når-anlægsarbejdet påbegyndes.

Erstatningen forrentes fra deklarationens underskrift med den på underskriftsdagen gældende
disconto.•.

Nærværende tilladelse er givet'under forudsætning af myndighedernes godkendelse af projektet. 

Der er hvert år cirkus på arealet, hvor kablet skal igennem.

Dato : 28.05.2008

= Finn Nathan (sign.)	 Inger Marie Malmberg (sign.)

Som ejer	 For Midtjyske Net A/S

.Finn Nathan	 Inger Marie Malmberg

,ARHUS:KOMMUNE
-.Børn og Unge

'Bygninger
1 Grøndalsvej2,'Postboks 379

'>8100 . Århus C

TRI-MES 11clek1-024.imm	 3



I medfør af § 42 i lov om planlægning meddeles samtykke til, at servitutten pålægges ejendom-
men. Tilvejebringelse af lokalplan i forbindelse med servitutpålægges er ikke påkrævet.

Århus Kommune, Teknik og Miljø, den 1. sep. 2008

Solveig Schjødt Jensen (sign.)

Solveig Schjødt Jensen

TRI-MES klek1-024.imm	 4
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Akt: Skab nr.

150 kV kabel Trige-Mesballe 1 

Rids i 1:4000

matr. nr. 2 o Hårup By, Todbjerg 

Udfærdiget i anledning af tinglysning
af deklaration vedrørende del af
ovennævnte kabelanlæg.

• Midtjyske Net
	 MIDTJYSKE NET 

SG/TNJ
	

TRI-MES 11KORT\TRIDS-024
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*** *	 ***	 Side:	 6
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Århus 	 Akt.nr.:
• *** *** Tinglysningsafdelingen	 63 G-D 582

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 2 0 m.fl., Hårup By, Todbjerg
Ejendomsejer: Århus Komm
Lyst første gang den: 28.05.2009 under nr. 37182
Senest ændret den	 : 28.05.2009 under nr. 37182

Retten i Århus den 11.06.2009

Anja Bundgaard Christensen

•

•
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