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Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har udsendt udkast til 

bekendtgørelse om registrering af ledningsejere i høring. Teleindustri-
en (TI) skal hermed fremkomme med sine bemærkninger. 
 

TI er enig i behovet for, at en koordination af gravninger skal placeres 
ét sted, og at LER skal opfylde dette behov på en sådan måde, at det 

kan ske enkelt og effektiv for alle parter.  
 

I høringsmaterialet fremgår det dog ikke klart og entydigt, hvilke 
funktionaliteter der skal implementeres i LER, og hvornår det sker. TI 
havde forventet og håbet, at der i LER følgegruppen var blevet skabt 

den fornødne klarhed. Dette er dog ikke tilfældet.  
 

Den helt centrale problemstilling er altså, at man har indført en pligt 
(frem for frivillighed) til anvendelse af LER til koordinationsforpligti-
gelsen på et tidspunkt, hvor man ikke i praksis har funktionaliteterne 

på plads, hvor man ikke kan indsnævre en forespørgsel til andre gra-
veaktører, og hvor det heller ikke er klart fastlagt, hvad der imple-

menteres og hvornår dette sker. Dette er særligt problematisk, idet 
der kun er kort tid til ibrugtagning forventes at skulle ske. 
 

Dette vil medføre, at man ved koordinationsforespørgsler vil skulle 
sende en forespørgsel ud til alle aktører, selvom en konkret gravning 

kun vil være relevant for en brøkdel at de adspurgte. Dette vil inde-
bære en meget stor og unødvendig belastning for alle parter, særligt 
fordi pligten allerede indtræder ved gravninger over 10 meter.  

 
TI skal derfor pege på, at der kan opstå et meget stort og meget be-

lastende administrativt arbejde med at håndtere de mange fore-
spørgsler og tilbagemeldinger om samgravningsundersøgelser. TI skal 
på den baggrund bede styrelsen om at sikre en præcis information 

om, hvilke funktionaliteter, der indføres i hvilke faser i projektet, så-
dan at man kan undgå den omfattende og unødvendige koordination 

og belastning af så mange parter, så hurtigt som muligt. 
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Det skal også fremhæves, at man som plan- og graveaktør ikke selv 
kan udvælge relevante parter, da vejmyndigheden også kan revurde-
re om udvalget er tilstrækkeligt. Vil man undgå dette, må man høre 

alle aktører.  
 

TI skal også rejse spørgsmålet, om man i de indledende faser kan nø-
jes med at rette forespørgsel til de graveaktører, der f.eks. gennem 

annoncering eller en foreløbig graveansøgning, faktisk har tilkendegi-
vet en konkrete interesse i en given lokation. 
 

TI skal understrege, at en implementering af koordinationspligten i 
LER, uden en fælles viden og forståelse hos alle myndigheder, grave-

aktører og andre, kan underminere en god og effektiv implementering 
af LER systemet.  
 

TI lægger afgørende vægt på, at Styrelsen for Dataforsyning og Ef-
fektivisering sikrer en mere præcis tidsplan med mere præcist indhold 

og beskrivelse af funktionaliteter, før man implementerer løsningen.  
 
Endvidere bør man midlertidigt, indtil funktionaliteterne er implemen-

teret, alene anvende annoncemuligheden for at begrænse den admi-
nistrative belastning af alle parter. 
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