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Bemærkninger til præhøring i følgegruppen af udkast til æn-
dring af bekendtgørelsen om LER og ændring af datamodellen 

 
Ved e-mail af 15. juli 2022 har Styrelsen for Dataforsyning og Infra-

struktur (SDFI) sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om Led-
ningsejerregistret (LER) i præhøring i LERs følgegruppe.  
 

Ved e-mail den 6. juli har SDFI udsendt udkast til revidering af LERs 
datamodel for udveksling af ledningsoplysninger i høring i følgegrup-

pen.  
 

Teleindustrien (TI) takker for de to høringer og nedenfor findes TI’s 
bemærkninger. 
 

Ny § 2 om ledningsejere, som er undtaget indberetnings-
pligten til LER, og som jf. § 6 i LER-loven frivilligt ønsker at re-

gistrere bl.a. interesseområde og kontaktoplysninger i LER. 
TI skal bemærke, at en frist for udlevering af ledningsoplysninger på 
5 hverdage efter forespørgslen er modtaget, vil betyde, at graveaktø-

ren i de områder, hvor der er ledningsejere, som har fået tilladel-
se/dispensation fra Ledningsejerregisteret efter bekendtgørelsens § 2, 

som konsekvens heraf i udgangspunktet må indregne yderligere 5 
ekstra hverdage i deres projektering, førend gravearbejdet kan igang-
sættes. 

 
Dette er en uheldig konsekvens, og derfor opfordres SDFI til at være 

tilbageholdende med at give adgang/dispensation efter § 2, dels fordi 
digitalisering og indberetning af alle ledningsoplysninger bør være en-
demålet, og dels fordi manuel håndtering og fristen på 5 dage vil ge-

nerere forsinkelser og komplikationer i forhold til projektering af gra-
vearbejder.  

 
§ 6 om ejere af små forbrugerdrevne antenneanlæg 
TI bemærker, at undtagelsen for indberetningspligten jf. LER-lovens § 

2, stk. 1, for små brugerdrevne antenneanlæg videreføres uændret 
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med en afgrænsning til anlæg, der maksimalt omfatter 100 slutbruge-
re.  
 

TI havde gerne set, at undtagelsen var blevet indskrænket yderligere, 
idet LER-registreret som målsætning bør omfatte alle ledningsejere – 

også de mindre ledningsejere.     
 

TI skal også bemærke, at § 6, stk. 1, rent lovteknisk er uhensigts-
mæssigt formuleret, idet LER-lovens § 2, Stk. 5, hjemler, at ”Klima-, 
energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at bruger-

drevne antenneanlæg omfattet af stk. 1, nr. 5, kan undtages fra lo-
vens anvendelsesområde under nærmere fastsatte betingelser.” Der 

er med andre ord hjemmel til at undtage små bruger drevne anten-
neanlæg fra lovens anvendelsesområde, hvorved det må antages, at 
de i stedet er omfattet af §§ 12 og 13 (Udlevering af oplysninger om 

ledninger, der ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde).  
 

Imidlertid undtager bekendtgørelsens § 6, stk. 1, alene de små bru-
gerdrevne antenneanlæg fra indberetningspligten i § 2, stk. 1 i LER-
loven og dermed ikke fra lovens anvendelsesområde, som angivet i 

LER-loven.       
 

§ 14. Kvitteringer for graveforespørgsel.  
TI bemærker, at den nye § 14 i udkastet til bekendtgørelse ikke læn-
gere indeholder en bestemmelse om, at der fremsendes en kvittering, 

når der er foretaget en forespørgsel i LER.  
 

Den nuværende bekendtgørelses § 14, stk. 3 indeholder følgende be-
stemmelse: ”Enhver graveaktør, der foretager en graveforespørgsel i 
Ledningsejerregistret, modtager en kvittering.”  

 
TI antager, at der i praksis fortsat vil blive fremsendt en kvittering, 

men TI finder det hensigtsmæssigt at bibeholde det eksisterende stk. 
3, idet kvitteringen kan være relevant som dokumentation over for 
vejmyndigheden, herunder i forbindelse med efteranmeldelsesordnin-

gen. Endvidere kan kvitteringen med tidsstempling være relevant i 
tvister mellem graveaktører og mellem graveaktør og ledningsejer i 

de tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt der er søgt rettidigt i 
LER forud for et gravearbejde.  
 

§ 29 om ledningsejers udlevering af oplysning om en lednings 
udvendige diameter og tværsnit, eller ved ikke-cirkulær form 

stedets udvendige højde og udvendige bredde. 
Det bør præciseres, at en ledningsejer, som anvender et ledningstra-

cé (dvs. jf. § 21 en linjeføring, hvori der ligger en eller flere ledninger 
i relativ nærhed af hinanden), ikke skal udlevere ledningsdiameter, 
men alene kan angive traceets bredde, jf. stk. 3. 

 
Det kan f.eks. ske ved, at stk. 3 formuleres på følgende måde: 
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”Stk. 3. Er en ledning lagt i et ledningstracé, kan ledningseje-
ren udlevere oplysninger om ledningstracés bredde angivet i 
millimeter for ledningstraceets bredde.”              

 
§ 30 om oplysninger om ledningskomponenter. 

Det bemærkes, at i forhold til stk. 1, nr. 2, om horisontal og vertikal 
placering af komponenter bør det præciseres, at for tele- og data-

komponenter (muffer, kvejl, skabe og brønde) gælder, at der alene 
skal angives vejledende dybde i forhold til terræn ved etableringen af 
komponenten (dvs. tilsvarende el samt tele- og dataledninger jf. § 

23, stk. 3).  
 

TI ser gerne, at det præciseres, at der ikke indføres krav om angivel-
se af vertikal placering (z-koordinat) for de ”bløde ledningsejere” – 
dvs. el, tele og data.  

 
Revision af datamodellen 

TI bemærker, at TI forstår det således, at der uændret i datamodellen 
for pakke 8.1 ”Telekommunikationskomponent” og pakke 8.2 ”Tele-
kommunikationsledning” alene anvendes ”vejledende dybde”, og at 

der således ikke indføres krav om angivelse af vertikal placering (z-
koordinat) for tele- og datakomponenter og -ledninger.  

       
TI står naturligvis til rådighed for uddybning, hvis dette høringssvar  
giver anledning til spørgsmål. 

 
Med venlig hilsen 

 

 
 

Jakob Willer 
Direktør 
 


