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                      12. april 2019 
 
 
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om registrering af led-
ningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger 
gennem Ledningsejerregisteret 
 

Indledning  

Teleindustrien (TI) skal hermed kvittere for modtagelsen af det fremsendte 

udkast og afgiver hermed høringssvar.  

 

Indledningsvist vil TI udtrykke anerkendelse af den balance, der er lagt op 

til, mellem hvad der er frivilligt (kan-bestemmelser) og lovpligtigt (skal-

bestemmelser). Det er den mest realistiske og hensigtsmæssige tilgang til en 

bæredygtig model for det fremadrettede LER-arbejde.  

 

TI’s væsentlige konkrete indsigelse til udkastet vedrører § 32, stk. 4 om, at 

ledningsejeren skal angive z-koordinat (dybden) for en ledning eller et led-

ningstracé. Det er et urealistisk krav at stille til ”bløde” ledninger, og derfor 

skal det udgå. 

 

Bemærkningerne til de enkelte afsnit følger nedenfor.  

TI skal endnu engang understrege, at vejen til færre graveskader ikke alene 

er øget detailregulering af ledningsoplysningerne og skærpede krav til led-

ningsejerne, hvilket den nye regulering af LER og det efterfølgende samar-

bejde om implementeringen i høj grad har båret præg af. Det er mindst lige 

så vigtigt, at informationerne anvendes konkret og korrekt på arbejdsstedet 

af entreprenøren, ligesom der fortsat skal udvises fornøden forsigtighed i 

forbindelse med gravearbejdet.  

 

 
 
 
Til  
e-mail til ler@sdfe.dk med 
cc til simho@sdfe.dk 
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Der foreligger et omfattende bilagsmateriale til udkastet, som TI for nuvæ-

rende ikke agter at kommentere nærmere. TI skal alene bemærke, at det 

lægges til grund, at bilagene ligger inden for rammerne af udkastets be-

stemmelser.  

 

Bemærkninger til udkastet 

§ 12: Det bør tydeliggøres, at ledningsejerens indberetningspligt for-

udsætter, at ledningsejeren er bekendt med ændringen i de fak-

tiske forhold.  

§ 13: Det vil være hensigtsmæssigt med en mere præcis definition af, 

hvor stort et område, der på én gang kan indhentes oplysninger 

fra for at begrænse mængden af data, der udveksles. En af-

grænsning pr. forespørgsel kunne f.eks. være 1 km2 (kvadrat-

kilometer).  

§ 14 stk. 2: En professionel graveaktør, der arbejder på privat haveareal, 

bør ikke være undtaget fra at forespørge via LER.  

Ledningsejerne har et meget stort antal stikledninger til private 

boliger, der netop ligger i haveareal i en dybde omkring 30-40 

cm. Derfor bør havearealer helt udgå af undtagelsesbestemmel-

sen i nr. 2. Alternativt bør undtagelsen for så vidt angår have-

arealer ændres til ”når der ikke graves dybere end 20 cm under 

terræn”.  

Såfremt undtagelsen fastholdes i sin nuværende form, vil det 

formentligt føre til flere graveskader, da entreprenøren vil und-

lade at søge oplysninger for et område, hvor der sandsynligvis 

ligger ledninger.  

§ 16: Det bør fremgå, at ledningsoplysningerne skal rekvireres hur-

tigst muligt, når der udføres uopsætteligt reparationsarbejde, 

og at reparationsarbejdet skal udføres med ekstraordinær for-

sigtighed, indtil ledningsoplysningerne er modtaget.     

§ 25 stk. 5:  Der bør tages højde for den situation, hvor IT-nedbrud eller lig-

nende force majeure situation, forhindrer ledningsejeren i at 

udlevere oplysningerne. I den situation bør indrømmes led-

ningsejeren en forlænget frist.  

§ 31 stk. 1: Bestemmelsens 2. punktum skaber uklarhed om ansvarsforde-

lingen mellem ledningsejeren og gravaktøren og kan opfattes 

som en skærpelse af ledningsejerens ansvar. Der er ikke hjem-

mel hertil i LER-loven.  



 

3 
 Loven fastlægger den ansvarsfordeling, der udtrykkes i be-

kendtgørelsen § 14 stk. 1, idet ledningsejeren er ansvarlig for 

at udlevere de nødvendige ledningsoplysninger. Disse skal være 

umiddelbart anvendelige. Derefter har graveaktøren ansvaret 

for at tilrettelægge og udføre gravearbejdet under hensyntagen 

til de indhentede oplysninger og forholdene i graveområdet. 

 § 31 stk. 1, 2. punktum, er i modstrid hermed, idet bestemmel-

sen kan opfattes sådan, at graveaktøren ikke har noget ansvar 

for konkret at forholde sig til de udleverede oplysninger.   

 TI skal meget klart opfordre til, at 2. punktum udgår.  

  

§ 32 stk. 4: TI har i hele forløbet - og gentagne gange - påpeget, at de 

”bløde” ledninger ikke skal være omfattet af kravet om angivel-

se af z-koordinat.  

Det vil være en meget stor omkostning for ledningsejerne, hvis 

kravet fastholdes, og registreringen af z-koordinat vil efter en-

hver erfaring være ubrugelig efter en kort periode.  

”Bløde” ledninger ligger ikke fast placeret i jorden på samme 

måde som andre ledningstyper. Ved anlægsarbejde på steder, 

hvor der ligger mange ledninger placeret, er det helt alminde-

ligt, at der skubbes til eksisterende ledninger for at skabe plads.  

Yderligere skal det bemærkes, at ”graven” skal stå åben i læn-

gere tid, hvis ledningsejeren skal gps-indmåle z-koordinaten. 

Det er i modstrid med ønsket om at få reetableret hurtigst mu-

ligt efter ledningsarbejdet. I praksis vil det derfor øge den nega-

tive effekt på trafikafviklingen.  

Dertil kan en z-koordinat ikke anvendes uden brug af særligt 

teknisk udstyr. Det vil være mere anvendeligt for entreprenø-

ren, hvis ledningsejeren i ledningsoplysningerne i stedet angiver 

en omtrentlig dybde (som i dag). 

TI skal derfor meget klart markere, at forslaget såvel teknisk 

som økonomisk savner mening. Forslaget skal derfor udgå.  

Alternativt bør bestemmelsen ændres til en kan-bestemmelse, 

dvs. det skal være frivilligt for ledningsejeren, hvorvidt z-

koordinat oplyses.  

§ 44: Bestemmelsen bør i sin helhed udgå. Spørgsmålet om oplysnin-

ger om andre ledningsejeres passive infrastruktur er i forvejen 

reguleret i anden lovgivning.  
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§ 45: TI har forståelse for behovet for at opnå viden om omfanget af 

graveskader.  

Det skal bemærkes, at det er en betydelig administrativ byrde, 

der pålægges virksomhederne. Det bør derfor tilføjes, at led-

ningsejerne kun er forpligtiget til at udlevere oplysningerne, 

hvis de umiddelbart tilgængelige, og at der ikke stilles særlige 

krav til formatet.  

§ 50: TI udtrykker anerkendelse af overgangsbestemmelsen, der ind-

rømmer ledningsejerne tid til at sikre en ordentlig implemente-

ring af den nye regulering. 

 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Jakob Willer 
Direktør 
 


