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Bekendtgørelser i forbindelse med ny vejlov, som trådte i kraft den 1.juli 2015.  
 
 

 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Lov om offentlige veje (vejloven) i december 2014, blev det fra ministe-
riets side lovet, at bekendtgørelser i tilknytning til loven ville foreligge ved lovens ikrafttræden den 1. juli 
2015.  
 
Dette, må vi fra ledningsejere side konstatere, er ikke sket, og samtidigt kan vi konstatere, at der ikke er 
udarbejdet en tidsplan for, hvornår dette vil ske. 
 
De manglede bekendtgørelser giver i dag mange praktiske problemer i forhold til arbejder i vejarealer 
omfattet af loven. Bl.a. praktiseres koordineringsarbejdet vedrørende andre aktører i vejens arealer me-
get forskelligt, afhængig af hvilken myndighed, der er ansvarlig for de forskellige veje. 
 
Som ledningsejere er det svært at lave en effektiv og sikker koordinering, så længe myndigheder stiller 
meget forskellige krav til koordineringspligten. 
 
Bl.a. er der forskellige krav til størrelsen af gravearbejdet, der skal koordineres eller ikke koordineres. 
Der er ikke skrevet en bagatelgrænse for koordineringspligten ind i loven og så længe, der ikke er kom-
met bekendtgørelser omkring dette, tolkes loven meget forskelligt. 
 
Endvidere er der heller ikke et fælles medie, som kan være med til at lave en overskueligt og effektivt 
koordinering. Geodatastyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder på en løs-
ning,som bygger på Ledningsejerregistret (LER), men en ikrafttræden og layout på løsning foreligger ikke 
endnu. Også Vejdirektoratet og enkelte kommuner arbejder på forskellige systemer. 
 
Et ensartet landdækkende system, som omfatter alle myndigheder og ledningsejere, vil klart være at 
foretrække.  
 
Efter at have været i kontakt med kontorchef Sysser Davidsen, har vi fået besked om, at så længe der 
ikke er kommet bekendtgørelser til den nye vejlov, er de gamle bekendtgørelser gældende. Dette hjæl-
per dog ikke noget, da der ikke har været skrevet noget om bagatelgrænser eller andre koordineringstil-
tag i bekendtgørelserne til den gamle vejlov. 
 
Vi vil fra ledningsbranchens side gerne opfordre til, at der snarest muligt udarbejdes bekendtgørelser 
med nærmere regler for udmøntningen af de forpligtelser, som følger af den nye vejlov, endvidere at der 
informeres om tidsplan for bekendtgørelser på området – særligt vedrørende §§ 73 til 79, som vedrører 
koordinering, samt at der inddrages praktiske erfaringer ved udarbejdelse af bekendtgørelserne. 
 
 
Hvis ministeriet ønsker yderlige information eller bistand ved udarbejdelsen af bekendtgørelserne, stiller 
vi os fra ledningsbranchens side naturligvis til rådighed. 
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