تصویب نامه
حریم خطوط هوائی انتقال و توزیع
نیروی برق
مصوب 4931
(موادی از مصوبه قانونی)

ماده :1تعاریف
الف  /محور خط :
خطی است فرضی رابط بین مراکز پایه ها در
طول خطوط هوایی نیروی برق .
ب  /مسیر خط :
نواری است از زمین در طول خطوط هوایی
انتقال و توزیع حاصل اط تصویر هادی های
جانبی خط بر روی زمین .

مسکونی ،معادن سوخت ،انبارداری و
تاسیسات دامداری باغ و یا درختکاری و
مسیر و حریم خطوط انتقال ممنوع است و
فقط اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و سطحی
حفظ و کاشت درختان کم ارتفاع  ،حفر چاه
و قنوات بدون استفاده از دکل حفاری
،اکتشاف و بهره برداری از معادن بدون
انفجار ،راه سازی و احداث شبکه آبیاری
مشروط بر اینکه مانعی برای دسترسی به
خطوط برق برای وزارت نیرو

خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض
آن در این تصویب نامه تعیی شده است.

ماده  )8هر کسی نسبت به عملیات اجرایی

با رعایت ماده  8این تصویب نامه بالمانع
است.

محکوم خواهد شد .بعالوه دادسراها مکلفند
به درخواست سازمان های ذینفع فوراًو خارج

تبصره :در هر مورد استعالم از شرکت برق

از نوبت دستور به رفع مزاحمت و ممانعت

منطقه ای الزامی است.

صادر نمایند .

ماده  ) 7اشخاصی که بر خالف مقررات این

ماده ) 0چنانچه در مسیر حریم و خطوط
انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال ها و
انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و
هر نوع تصرف خالف مقررات شده یا بشود
سازمان های آب و برق بر حسب مورد با
اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده
دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و
رفع تجاوز خواهند نمود و نیروی انتظامی
مکلفند که به تقاضای سازمان های ذیربط
برای اعزام ماموران کافی و انجام وظایف
مزبور اقدام نمایند.

تصویب نامه اقدام بر عملیات اجرایی و
تصرفاتی در مسیر و حریم های زمینی و زیر

ماده  : 2تعیین مقدار حریم

اجرایی و تصرفات متوقف و به هزینه خود

ماده  ) 3هرگونه عملیات ساختمانی و
اقداماتی نظیر ایجاد تاسیسات صنعتی

شورای انقالب

روز تا شش ماه و جبران خسارت وارد

ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق است.

 0حریم زمینی شبکه  000کیلوولت  10متر از
تصویر هادی های جانبی بر روی زمین (از
سیم بیرونی شبکه و در هر طرف شبکه)

تاسیسات آب و برق کشور مصوب 4933

ایجاد خسارت برای تاسیسات برق نگردد و

وزارت نیرو و با شرکت های برق عملیات

 0حریم زمینی شبکه  060کیلوولت 11/00
متر از تصویر هادی های جانبی بر روی زمین
(از سیم بیرونی شبکه و در هر طرف شبکه)

موادی از الیحه قانونی رفع تجاوز از

شود مزاحمت و ممانعت بعمل آورد از 31

ت /ردیف ولتاژ :

 0حریم زمینی شبکه  36کیلوولت  8متر از
تصویر هادی های جانبی بر روی زمین (از
سیم بیرونی شبکه و در هرطرف شبکه)

استعالم و اجازه کتبی کسب گردد.

که بمنظور احداث تاسیسات آب و برق انجام

خطوط برق نمایند  ،مکلفند به محض اعالم

 0حریم زمینی شبکه  00کیلوولت تیر بتونی
 0/10متر از تصویر هادی های جانبی بر روی
زمین (از سیم بیرونی شبکه و در هر طرف
شبکه)

بایستی قبل از هر گونه اقدام از شرکت برق

و شرکت های برق ایجاد ننماید و سبب

پ ) حریم
( )1حریم زمینی :دو نوار در طرفین مسیر

بروز خطرات جانی و مالی باشد .و ضمناً

نسبت به رفع آثار عملیات و تصرفات
مبادرت نمایند در غیر این صورت بر اساس
الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و

ماده ) 10اعطای پروانه ساختمان و انشعاب
آب ،برق ،گاز و سایر خدمات در مسیر و
حریم موضوع ماده  0ممنوع است.

(مستحدثات خالف تخریب و پاکسازی می

خط فشار ضعیف :

شود) .

(خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت
است).

برق کشور مصوب 1630اقدام می شود.

ماده  ) 8کلیه عملیات مربوط به راه سازی
کشاورزی حفر چاه و قنوات عبور و حمل
بار و ماشین آالت و مانند آن در مسیر و
حریم خطوط نیروی برق و در زیر و حریم
هوایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با
رعایت اصول حفاظتی بمنظور جلوگیری از

خط فشار متوسط :
(خطی که دارای ولتاژ باالتر از یک هزار تا
 36هزار ولت است).
خط فشار قوی :
(خطی که دارای ولتاژ  36هزار ولت و باالتر
است).

