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Høring over forslag til lov om udlevering af ledningsoplysnin-
ger gennem Ledningsejerregisteret (LER-loven) 
 
Teleindustrien (TI) takker for mulighederne for at fremsætte be-
mærkninger til lovforslaget. TI hilser det velkomment, at loven nyaf-
fattes, så den bliver nemmere at forstå og anvende.  
     
Specifikke bemærkninger 
 
Kapitel 1  
TI konstaterer, at formålsbestemmelsen fra den eksisterende LER-lov 
udgår, og at formålet med loven i lovforslaget er henvist til bemærk-
ningerne. TI finder, at det bør fremgå af loven i form af en formålsbe-
stemmelse, at formålet med loven blandt andet er at reducere antal-
let af ledningsskader, så beskyttelseshensynet tydeligt er fremhævet. 
 
TI konstaterer, at det i lovbemærkningerne til kapitel 1 om anvendel-
sesområde og definitioner er blevet tydeliggjort, hvilke bestemmelser 
som retter sig mod elektroniske kommunikationsnet, og hvordan de 
enkelte bestemmelser spiller sammen. Det er meget positivt.  
 
Kapitel 2  
TI finder, at pligten til at forespørge om ledningsoplysninger er uklart 
formuleret, jf. lovforslagets § 6, stk. 1, når den ses i relation til § 3, 
stk. 1, nr. 6.  
 
Af lovforslagets § 6, stk. 1 fremgår det, at en graveaktør skal fore-
spørge om ledningsoplysninger i forbindelse med et gravearbejde. Af 
lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 6 defineres en graveaktør som enhver, 
der forespørger om ledningsoplysninger. Der er dermed tale om en 
tautologi.  
 
Det bør tydeligt fremgå, at enhver, der udfører gravearbejde, og som 
ikke er omfattet af undtagelserne i § 6, stk. 2 – 6, skal forespørge om 
ledningsoplysninger, jf. lovforslagets § 6, stk. 1. 
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Kapitel 4 
Af bemærkningerne til lovforslagets § 9, stk. 3, side 80, fremgår det, 
at graveaktøren umiddelbart skal kunne genfinde ledningen og grave 
efter de udleverede ledningsoplysninger. Det bør tilføjes, at ledningen 
bør lokaliseres, f.eks. ved at prøvegrave i området, inden gravearbej-
det iværksættes. Dermed skabes der i øvrigt overensstemmelse med 
lovbemærkningerne, side 33, hvor det fremgår, at ”hvis der ikke er 
noget på graveområdet eller i det udleverede kortmateriale, der klart 
giver grundlag for mistanke om, at de modtagne ledningsoplysninger 
er forkerte, kan graveaktøren grave i tillid til ledningsoplysningerne. 
Graveaktøren bør dog lokalisere ledningerne, evt. med prøvegrav-
ning, så der ikke sker skader på dem under gravearbejdet.” 
 
Kapitel 12 
Indtil 2029 er det frivilligt for en ledningsejer, der ejer en vejafvan-
dingsledning, at registrere interesseområde og udlevere ledningsop-
lysninger, jf. lovforslagets § 28 stk. 7. Efter TI’s opfattelse er det ikke 
hensigtsmæssigt, da det i forbindelse med f.eks. tilrettelæggelsen af 
et gravearbejde er væsentligt for andre ledningsejere at kende disse 
ledningers placering.  
 
TI noterer sig, at det af lovbemærkningerne, side 50 nederst, frem-
går, at ” der er en øget risiko for graveskader på vejafvandingslednin-
ger, der ikke udleveres ledningsoplysninger om. Graveaktøren vil ofte 
ikke skulle betale erstatning for en graveskade på en ledning, der ikke 
var udleveret ledningsoplysninger om, hvis graveaktøren har levet op 
til den generelle forundersøgelsespligt i forbindelse med gravearbej-
det.”  
 
Afslutningsvis skal det bemærkes, at TI er af den opfattelse, at LER-
loven implementerer artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere 
omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation. Der mangler således en fodnote til lovforslagets titel 
om dette. 
 
TI står naturligvis til rådighed for uddybende bemærkninger.  
 
 
Med venlig hilsen 
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