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شركت مادرتخصصي توانير
كليه شركتهاي توزيع نيروي برق
موضوع:ابالغيه حداقل ميزان حريمهاي زميني و هوايي خطوط توزيع فشار ضعيف

مصوبه وزیر
موضوع مصوبه :حداقل میزان حریمهاي زمیني و هوایي خطوط توزیع فشار ضعیف
مستندات صدور مصوبه :تصویبنامه خطوط هوایي انتقال و توزیع نیروي برق شماره
/11111ت10191ه مورخ  34/1/6هیأت محترم وزیران
نظر به اختیارات حاصل از تبصره بندهاي  1و  1ماده  1تصویبنامه خطوط هوایي انتقال و توزیع نیروي
برق شماره /11111ت10191ه مورخ  34/1/6هیأت محترم وزیران ،حداقل میزان حریمهاي زمیني و هوایي
خطوط توزیع فشار ضعیف به شرح زیر ابالغ ميشود:
 -1حریم زمیني خطوط فشار ضعیف  1.9متر ميباشد لكن شركتهاي برق ميتوانند بر اساس
توجیهات فني و شرایط مقرر در این بخشنامه با حفظ حق دسترسي به خط و كمال انتفاع از آن و
با رعایت استانداردها و ضوابط فني ابالغ شده ،با تایید مدیر عامل آن شركت یا نماینده وي ،حسب
مورد حریمهاي جدول ذیل را جایگزین نمایند:
ردیف

1

موقعیت محلي و نوع هادي
خطوط برق با سیم لخت در مجاورت اعیان و مستحدثات بدون قابلیت
دسترسي عرفي به خط

میزان حریم
زمیني(متر)

میزان حریم
هوایي(متر)
افقي

عمودي

0.1

خطوط برق با سیم لخت در مجاورت عالئم راهنما ،آنتن ،كیوسك
1

تلفن ،چراغ روشنایي خیابان ،تابلوي تبلیغاتي و پایه پرچم و نظایر آنها با

0.3

1.9

ویژگي غیرموقت
9
4

خطوط برق با كابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحدثات با
قابلیت دسترسي عرفي به خط
خطوط برق با كابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحدثات بدون
قابلیت دسترسي عرفي به خط

0.3

1.9

0.1

0.3
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ردیف

موقعیت محلي و نوع هادي

میزان حریم
زمیني(متر)

میزان حریم
هوایي(متر)
افقي

عمودي

خطوط برق با كابل خودنگهدار در مجاورت عالئم راهنما ،آنتن،
1

كیوسك تلفن ،چراغ روشنایي خیابان ،تابلوي تبلیغاتي ،پایه پرچم و

0.1

0.1

نظایر آنها با ویژگي غیرموقت
6

خطوط برق با كابل خودنگهدار دیواري ،منصوب بر اعیان و مستحدثات

0.01

0.01

 -1كابل اتصال خطوط هوایي برق به محل لوازم اندازهگیري مشتركین (كابل سرویس هوایي) به شرط
حفظ حق دسترسي به خط برق و رعایت استانداردها و ضوابط فني ابالغ شده ،حریم ندارد.
 -9شركت برق ،در مورد خطوطي كه در مجاورت سایر خطوط برق احداث مينماید و نیز تاسیسات
و تجهیزاتي كه روي پایهها یا در مجاورت خطوط برق خود نصب مينماید ،به شرط رعایت
استانداردها و ضوابط فني ابالغ شده ،ملزم به رعایت حریم متقابل(حریم خط برق نسبت به خطوط
یا تاسیسات و تجهیزات خطوط برق مجاور) نميباشد.
 -4منظور از دسترسي عرفي به خط برق در این بخشنامه ،مواردي نظیر مستحدثات داراي پنجره یا
درب بازشو به سمت خطوط برق ،بالكن یا پیشآمدگي ،و یا دسترسي از طریق پشت بام ،دیوار و
نردبان ثابت است؛ كه فاصله افقي و عمودي لبهي انتهایي آنها از خطوط برق به ترتیب كمتر از
 1.11و  1.1متر باشد.
 -1تاسیسات و تجهیزات موقت جهت كار در مجاورت حریم خطوط برق شامل داربست و باالبر و
نظایر آن مشمول این بخشنامه نبوده و در این خصوص ،كسب مجوز قبلي از شركت برق ضروري
است.
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