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Søbyen - Ledninger i terræn 
 
Ledningsoplysning 
 
Skal du grave, byggemodne eller andet, har du pligt til at orientere dig om, hvor 
der er gravet kabler ned i jorden. 

På hjemmesiden www.ler.dk kan du finde en oversigt over de ledningsejere, 
som har ledninger og kabler i et givent område. 

 

DINEL (AURA) 
DINEL- er ansvarlige for, at elmåleren i hjemmet måler dit strømforbrug, og at 
selve el-nettet og kablerne i jorden er i orden, så du har strøm i kontakterne hele 
tiden. …. 

2.1.1. Distributionsnet og el anlæg  

Net selskabet etablerer og vedligeholder el anlæg, som er nødvendige for, at 
kunden kan aftage og levere elektricitet gennem Distributionsnettet.  

2.1.2. Stikledningen  

Kunden etablerer og vedligeholder stikledningen, medmindre andet er særskilt 
aftalt med Net selskabet. Reglerne om etablering af stikledninger mv. findes i 
Tilslutningsbestemmelsernes punkt 3.2. 
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Fjernvarmen 
2.2 Stikledningen  

Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til 
ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen…. 

Stikledningen og hovedhaner etableres og vedligeholdes af Skanderborg-
Hørning Fjernvarme og afsluttes normalt umiddelbart inden for ejendommens 
ydermur med 2 hovedhaner, som skal placeres let tilgængeligt over færdigt gulv. 

 
Drikkevand 
Ift. drikkevand, så starter jeres forpligtigelser ved skel til ejendom. For området 

omkring Søbyen betyder det, at vi (Vand og spildevand)  ejer  ledningen i de 

fleste områder, da matriklerne de fleste steder er afgrænset til sokkel på 

boligerne, se f.eks. oversigtskortet herunder. 
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Spildevand 
Søbyen er i spildevandsplanen udlagt til at være separatkloakeret område med 

privat regnvandsafledning. (Se nedenstående billede) 

Det betyder at Skanderborg Spildevand ejer og drifter spildevandsledningerne 

mens alt der vedrører regnvand, regnvandsledninger, bassin osv. fra området 

selv skal håndteres af en privat grundejer som evt. kunne være 

grundejerforeningen.  

Det er derfor korrekt at vi (vand og spildevand) ikke fører tilsyn på 

regnvandssystemet i området. 
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Antenneanlæg 
Skanderborg Antenneforening har en All Risk forsikring af deres anlæg og drifter 
og vedligeholder anlægget. 

Hvis nogen kører et skab ned og den skyldige ikke findes vil forsikringen dække 
– det bliver ikke til et krav mod GF. 

Al gravning skal ske med baggrund i en LER-søgning. Ligger kablerne ikke 
ifølge denne, er det ledningsejeren, som har ansvaret. 


