LER-REGISTRERING

Er du klar til den nye LER-lov?

•
•
•
•
•
•

Overblik over hvilke værdier, der
ligger i jorden
Bedre muligheder for planlægning
sammen med andre ledningsejere
Adgang til alle fremmede ledningsplaceringer
Automatisering af LER forespørgsler
Registrering af alle graveskader
Antal af graveskader bliver mindre

Højt

Kontakt os, og få en uforpligtende screening
af, hvor du er i processen, og hvor travlt du har.
© DFF-EDB/DFP

Den nye LER-lov stiller nye krav til, hvordan
du digitaliserer jeres ledningsoplysninger, så
andre graveaktører får nem adgang til dem.
Det giver åbenlyse fordele i din drift:

Få en screening af, hvor travlt du har
Hvis du er vant til at digitalisere alle dine ledninger i en database, og du har systematiseret din udlevering af ledningsdata, er du godt
med og klar til at tilpasse dit system.
Hvis dine ledningsdata derimod snarere er
registreret i kategorien ’klæbehjerne’, bør du
finde ud af, hvad der skal til, så dit værk kan
opfylde de nye krav.

Stressniveau

1. januar 2018 træder første del af den nye
LER-lov i kraft. Men hvor langt er du? Hvad
mangler du? Og hvor travlt har du? Det kan vi
give dig en uforpligtende screening af.

Hvor travlt har du?
Tjek dit stressniveau

Vi hjælper gerne med at digitalisere/opgradere
din nuværende registrering.
Lavt
Alt

Vi er klar på
telefon
76308000 og
mail dfp@dfp.dk

Registreringsniveau
Alle digitale data fuldt tilgængelige
Alle digitale data begrænset tilgængelige
Mange digitale data
Få digitale data
Digitale billeder
Plakat på væggen
Klæbehjerne

Er dit
ledningsnet
digitalt?

Intet

Sådan får I den fulde værdi af
jeres projekter - hver gang
Har I en plan for, hvordan I vil fremtidssikre
værket, når der kommer nye krav og muligheder?

krav til processen. Og vi har erfaringen i at
styre projektet, så både tid og økonomi holder
sig til aftalerne.

Skal I udvide forsyningsområdet eller omlægge produktionen?

Træk på os i det omfang, I har brug for. Så
kommer I sikkert fra idé til færdigt projekt.

Har I måske en anden udfordring, I søger
assistance til?

Brug os til for eksempel:
• Strategisk sparring
• Faglig kvalitetssikring af fjernvarme
projekter, også beregninger
• Overholdelse af lovgivning, frister og
anden formalia
• Udbuds- og projektstyring
• At indhente og tjekke priser
• At skrive og tjekke kontrakter
• At styre anlægsfasen.

Så lad os komme forbi til en uforpligtende
snak om, hvordan I får det fulde udbytte af
indsatsen.
Vi hjælper jer med alt fra store tanker til
praktisk eksekvering
Hos DFP beskæftiger vi os udelukkende med
de udfordringer, varmeværkerne har. Vi kender rammerne, teknikken og de kommunale

Merkurvej 7. 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00
www.dfp.dk

Varmeværkernes eget
rådgivende ingeniørfirma

