WebGIS og besvarelse af LER
LandSyd kan hjælpe med ledningsregistrering samt digitalisering af ledningsnetværk. Inden for de nærmeste år skal alle LER forespørgsler besvares inden
for 2 timer og besvarelsen skal foretages i et specifikt digitalt format.
Vores eksperter hos LandSyd er klar til at hjælpe jer med at få løst de udfordringer I har i denne sammenhæng og til meget konkurrencedygtige priser. Vi
kan skræddersy en løsning til jer eller vi kan bruge en standardopsætning, som
vi også har anvendt til andre af vore kunder.
Vi kan tilbyde både WebGIS og automatiske LER-besvarelser for vores kunder.
I vores WebGIS kan ledningsejere, VVS-firmaer og evt. forbrugerne se ledningsnettet på både computer, tablet og smartphone. Med eller uden adgangskontrol. Sammen med Jeres data kan vi tilføje forskellige offentlige tilgængelige
temaer som matrikelkort, vejnavne, husnumre og diverse baggrundskort,
herunder det nyeste luftfoto.
Automatisk besvarelse af LER
Vi råder over et LER-modul, der automatisk kan besvare LER-forespørgsler,
så I kan være sikre på at der bliver svaret til tiden og i henhold til lovgivningen.
Vi fører kontrol med at besvarelserne bliver besvaret korrekt og I kan modtage
kopier af besvarelserne, så I også er orienteret.
Hos LandSyd følger vi udviklingen inden for LER. Når ny lovgivning giver ledningsejerne udfordringer, står vi klar til at hjælpe. Vi sørger for at have produkter, der kan levere data i henhold til lovgivningen.
Lukkeplaner

Ring til os, så giver vi Jer et tilbud der
svarer til Jeres behov.
Vores WebGIS og LER-modul har ingen
dyre licenser. Dermed kan vi give Jer
nogle konkurrencedygtige priser.
Priserne vil variere efter bl.a. datamængden og dens beskaffenhed.

Vi tilbyder også:
•
•
•
•
•
•

Opmåling af ledningsnet
Ajourføring af ledningsdata
XML-eksport
Lodsejerforhandling
Udarbejdelse og tinglysning af deklarationer
Udarbejdelse af ekspropriationsmateriale mm.

Link:

Vores WebGIS kan udvides med et modul til lukkeplaner. Dette modul kan,
ved udpegning af et brud i WebGIS, vise hvilke ventiler der skal lukkes hos en
vandforsyning. Der kan endvidere mulighed for at tilknytte en SMS-tjeneste.

Kontorer:

Det er nemt at komme i gang.

https://www.landsyd.dk/arbejdsomraade/
webgis-automatiseret-ler

Torben

Brian

Rasmus

7610 4761

7512 1366

7652 1109

two@landsyd.dk

bno@landsyd.dk

reb@landsyd.dk

Varde

Esbjerg

Grindsted

Vejen

Tønder

Aabenraa

