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Bemærkninger til høring om forslag til bekendtgørelsen om 
Ledningsejerregisteret – journalnr. 1461-4014.  

 
Ved e-mail af 3. oktober 2022 har Styrelsen for Dataforsyning og In-

frastruktur (SDFI) udsendt forslag til bekendtgørelse om Lednings-
ejerregistret i høring. Teleindustrien (TI) takker for muligheden for at 
afgive bemærkninger.  

 
Generelt finder TI det positivt, at strukturen, rækkefølgen og indhol-

det er blevet revideret med henblik på at gøre bekendtgørelsen mere 
overskuelig og enkel.  

 
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 

Undtagelsen for indberetningspligten jf. LER-lovens § 2, stk. 1, for 
små brugerdrevne antenneanlæg videreføres uændret med en af-
grænsning til anlæg, der maksimalt omfatter 100 slutbrugere. TI 

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

§ 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 dokumentationskrav i 
forbindelse med efteranmeldelsesordningen.  

 
Kvittering med tidsstempling vil også være relevant i potentielle tvi-
ster mellem graveaktører og mellem graveaktør og ledningsejer. TI 

anerkender, at § 41 allerede indeholder hjemmel til, at ledningsejer 
og graveaktør i tilfælde af tvist kan få adgang til de gemte lognings-

data fra Ledningsejerregisteret, men TI forudser, at forudgående ad-
gang til en kvittering kan være relevant i tilfælde, hvor der er tvivl og 
tvist om, hvorvidt der er søgt rettidigt i LER forud for et gravearbejde.  

Automatisk adgang til en kvittering kan betyde, at der i flere af disse 
tilfælde ikke vil være grundlag for at gå til en egentlig formel tvistbi-

læggelsesproces, idet ansvarsforholdet kan afklares forinden mellem 
parterne uden inddragelse af SDFI.        
 

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

stedets udvendige højde og udvendige bredde. 
TI finder, at det bør præciseres og tydeliggøres yderligere i stk. 3, at 
der er mulighed for ikke at angive ledningernes diameter eller udven-

dige højde og udvendige bredde, når der anvendes et ledningstracé 
(dvs. jf. § 21 en linjeføring, hvori der ligger en eller flere ledninger i 

relativ nærhed af hinanden).  
 
TI finder, at det nuværende forslag er svært at afkode, og at det kan 

give anledning til fortolkningstvivl, og der skabes unødig uklarhed om 
forståelsen af bestemmelsen. 

 
Den nye stk. 3 i § 29 indeholder følgende bestemmelse: ”Lednings-

ejer kan udlevere oplysninger om et ledningstracés bredde angivet i 
millimeter for ledningstraceets tværsnit. Udleveres oplysninger om 
tracéets bredde, kan ledningsejer undlade at udlevere oplysninger ef-

ter stk. 1, om de i tracéets indeholdte ledningers diameter eller ud-
vendige højde og udvendige bredde.” 

 
Bestemmelsens andet led er efter det oplyste kun relevant, hvis led-
ningsejeren udleverer oplysninger om ledningerne i traceet. Hvis led-
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ningsejeren ikke udleverer oplysninger om ledninger i traceet, er der 
således heller ikke noget krav om udlevering af oplysninger om trace-
ets bredde. 

 
Ledningsejeren kan vælge at udlevere oplysninger om bredden på et 

kabeltracé. Hvis der udleveres oplysninger om ledninger i traceet, kan 
ledningsejeren undlade at udlevere dimensionen for disse, hvis der i 

stedet udleveres oplysning om bredden på traceet: 
 
Anvendes der et kabeltracé, foreligger der således tre muligheder: 

• Udleveres oplysninger om et tracé uden oplysninger om led-
ningerne i traceet, er oplysning om bredden på traceet frivillig. 

• Udleveres oplysninger om et tracé med oplysninger om lednin-
gerne i traceet, er det obligatorisk enten at oplyse  

o dimensionen på ledningerne eller  

o bredden på traceet.  
 

TI finder dog ikke, at ovennævnte tre muligheder klart fremgår af den 
nye bestemmelse i stk. 3. TI skal derfor foreslå følgende udformning 
af stk. 3: 

 
”Stk. 3. Ledningsejer kan udlevere oplysninger om et lednings-

tracés bredde angivet i millimeter for ledningstraceets tværsnit. 
Udleveres oplysninger om tracéets bredde, kan om ledninger i 
et ledningstracé, kan ledningsejer undlade at udlevere oplys-

ninger efter stk. 1, om de i tracéets indeholdte ledningers dia-
meter eller udvendige højde og udvendige bredde, når der op-

lyses om ledningstracéts bredde.” 
 
 

§ 30 om oplysninger om ledningskomponenter. 
Det fremgår af høringsbrevet, at SDFI i udkastet til bekendtgørelsen 

har valgt en løsning, hvor det tidligere krav om angivelse af vertikale 
koordinater for komponenters placering fjernes.  
 

Imidlertid fremgår denne beslutning ikke klart af bestemmelsen i § 
30, stk. 1, nr. 2, om placering af komponenter, hvor det fremgår, at:  

 
”§ 30. Udleverer ledningsejer oplysninger om komponenter, 
skal ledningsejer udlevere følgende oplysninger: 

 
1) Type. 

 
2) Horisontal og vertikal placering i overensstemmelse med 

retningslinjerne for oplysninger om ledningers placering, jf. § 
23, stk. 2 og 5.” 

 

TI støtter, at der ikke indføres et nyt krav om angivelse af den verti-
kale placering af telekomponenter, men TI finder desværre, at den fo-

reslåede udformning af bestemmelsen - modsat intentionen fra SDFI 
– indikerer, at der både skal angives en horisontal og en vertikal pla-
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cering. For at undgå denne tvivl skal TI således foreslå, at stk. 2, nr. 
2 i stedet udformes således: 
 

”2) Horisontal placering i overensstemmelse med retningslin-
jerne for oplysninger om ledningers placering, jf. § 23, stk. 2 

og 5, nr. 2.” 
 

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

Med venlig hilsen 
 

 
 
Jakob Willer 

Direktør 
 
 


