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SDFI - Postkasse LER

Fra: Info@a2012.dk
Sendt: 31. oktober 2022 12:12
Til: SDFI - Postkasse LER
Cc: Carina Rose Saxtorph; fu@a2012.dk
Emne: VS: Vedr. undtagelsesbestemmelsen for brugerdrevne antenneanlæg i LER-loven 

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Kære Nepper. 
 
Tak for denne orientering m.m.  
 
A2012 har nu udpeget sin formand, Bernt Freiberg, der også er formand for Tune Kabelnet, som vores medlem af 
LER’S Følgegruppe, som vi glæde os til at deltage i. Vi vil måske også benytte os af muligheden for fra møde til møde 
at udpege endnu en deltager i følgegruppen.  
Al kontakt til Bernt bedes sendt til fu@a2012.dk.  
Du kan læse mere om Bernts baggrund og CV på vores hjemmeside: http://a2012.dk/forretningsudvalget/ 
Har du brug for flere oplysninger om Bernt? 
 
A2012 har igen drøftet grænsen for dispensation på 100, som vi stadig ikke er tilfredse med, i både vores 
forretningsudvalg og repræsentantskab. 
A2012 er fortsat af den opfattelse, at grænsen for dispensation burde ligge ved 500 eller mellem 500 og 200.  
Vi er slet ikke er imponerede over argumenterne fra følgegruppens sidste møde.  
 
Derimod kan vi følge en række af de stærke, saglige argumentationer, du er fremkommet med, både i din seneste 
udtalelse og ved vores repræsentantskabsmøde i januar 2022. For A2012 er LER 2.0 et så stærkt, sagligt værktøj, at 
vi må bøje os for den ulempe, det påfører de små ledningsejere. Vi vil derfor fremover opfordre meget små 
antenne- og bredbåndsforeninger til at købe hjælp til at håndtere LER-systemet hos servicefirmaer – eller slå sig 
sammen med større foreninger, så man kan løfte denne opgave i et større fællesskab, som dermed bliver mindre 
belastende for de frivillige bestyrelsesmedlemmer. 
Men helt afgørende for A2012 er og vil det være, gennem LER-systemet at skabe en meget større sikkerhed for at 
undgå overgravning eller beskadigelser af vore kabler i fremtiden, og det vil vi i følgegruppen og på alle andre måder 
holde graveoperatørerne op på.  
 
På denne baggrund frafalder vi nu vores modstand mod at få små foreninger med ind under LER 2.0.  
Dette er også vores høringssvar til den høring, der udløber i dag den 31.10.2022. 
 
På vegne af A2012.  
 
Med venlig hilsen 
Poul Juul 
Næstformand A2012, Antennesammenslutningen af 2012. 
Formand for Informationsudvalget i A2012 
Tlf. 44402012. Mail: pj@a2012.dk 
Privat: Kovangen 532, 3480 Fredensborg. 
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Cc: Carina Rose Saxtorph <carsa@sdfi.dk> 
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Til A2012 
 
Vi har tidligere været i dialog vedr. undtagelsesbestemmelsen for brugerdrevne antenneanlæg i LER-loven og i 
modtager derfor denne orientering. 
 
Jf. nyeste udgave af LER-loven har den følgende ordlyd: 
 
§ 2 Stk. 5. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at brugerdrevne antenneanlæg omfattet 
af stk. 1, nr. 5, kan undtages fra lovens anvendelsesområde under nærmere fastsatte betingelser 
 
Denne er pt. udmøntet således, i den gældende version af LERs bekendtgørelse: 
 
§ 7. Ejere af små brugerdrevne antenneanlæg, der leverer adgang til digital infrastruktur til maksimalt 100 
slutbrugere, er ikke omfattet af § 3, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger 
gennem Ledningsejerregistret. 
 
Stk. 2. Slutbrugere er i denne bestemmelse defineret som medlemmer af det brugerdrevne antenneanlæg. 
 
D. 9. juni havde vi følgegruppemøde for LERs følgegruppe. I kan læse om sammensætningen af følgegruppen her: 
https://ler.dk/Portal/Subsides/P.9.NytLER/P.9.2.Foelgegruppe.aspx 
 
Her orienterede vi om, at vi genbesøgte den omtalte grænse for antal slutbrugere. Der blev fra følgegruppen ytret 
markant skepsis, omkring at øge grænsen og repræsentanterne for graveaktørerne mente helt at den skulle fjernes.  
 
Jf. denne modstand påtænker SDFI at gå i offentlig høring, med en udgave af bekendtgørelsen der bevarer status 
quo og dermed den nuværende grænse.  
 
Bekendtgørelsen vil blive sendt i offentlig høring i oktober 2022. 
 
_______ 
 
 
Niels Nepper-Christensen 
Funktionsleder - Ledningsejerregisteret 
 
D. +45 7254 5643  
E. niene@sdfi.dk 
 
 

 
Rentemestervej 8 
2400 København NV 
 
T. +45 7254 5500  
W. www.sdfi.dk 
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SDFI - Postkasse LER

Fra: Allan Pedersen <Allan@viland.dk>
Sendt: 31. oktober 2022 12:08
Til: SDFI - Postkasse LER
Cc: tli@di.dk
Emne: SV: Høring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Svar fra DI 
 
vi har følgende bemærkninger til de vertikale komponenter – som giver os udfordringer: 
 
Ledningsejeren er forpligtiget til at udlevere de ”nødvendige” ledningsoplysninger, men det er elastik i metermål, 
hvis det bliver op til hver enkel Ledningsejer at beslutte det. De vil altid have muligheden for at dække sig ind under, 
at de mener at de har udleveret det nødvendige.  
De bør være forpligtiget til, at udlevere deres registrerede oplysninger på komponenterne under jorden. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Allan Empacher Pedersen 

Villy Andersen ApS 
Fabriksvej 12  
9900 Frederiskhavn 
Tel.  +45 98 48 61 09 
Mob.  +45 40 45 61 09 
Mail  allan@viland.dk 
Web  www.viland.dk 
 
 

Fra: SDFI - Postkasse LER <ler@sdfi.dk>  
Sendt: 3. oktober 2022 12:01 
Til: PWLA@BANE.dk; Allan Pedersen <Allan@viland.dk>; JCN@danskfjernvarme.dk; kgs@energinet.dk; 
thogn@RADIUSELNET.DK; henning@danskekloakmestre.dk; sr@dmoge.dk; rj@danskevv.dk; lgc@danva.dk; 
ncb@energinet.dk; gimo@moe.dk; sbs@fda.dk; chb@greenpowerdenmark.dk; JLET@kl.dk; tmp@le34.dk; 
lakn@se.dk; tkh@vd.dk; MERU@affaldvarme.dk; HOAC@BANE.dk; TDFS@DI.DK; lunso@fibia.dk; gmn@gmn.dk; 
sufi@frb-forsyning.dk; lepi@sonderborg.dk; lrc@tdc.dk; skj@vd.dk 
Emne: Høring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret 
 
Kære LER’s følgegruppe 
 
Hermed orientering om høring vedr. forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. Høringsfristen er den 31. 
oktober 2022. 
Materialet findes på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66879.  
 
Hvis I har nogen spørgsmål, kan I sende en mail til ler@sdfi.dk. 
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_______ 
 
Med venlig hilsen 
Marieke Martine van den Pol 
AC-fuldmægtig 
 
D. +45 7254 5969  
M. +45 2113 7952  
E. mavan@sdfi.dk 
 
 

 
Rentemestervej 8 
2400 København NV 
 
T. +45 7254 5500  
W. www.sdfi.dk 
 
 
 



 

*SAG* 

 

Høring vedr. forslag til bekendtgørelsen om Ledningsejerregistreret,  

Journalnummer 1461-4014. 
 

 

Tak for muligheden for at afgive svar vedr. ovennævnte høring. 

 

DI Byggeri mener, at der er et konkret problem i den fremsendte bekendtgørelse; at det jf. 

§ 30  vil bliver op til den enkelte ledningsejer at afgøre, hvad han eller hun anser for ”nød-

vendige ledningsoplysninger”, der skal udleveres. 

 

DI Byggeri er af den opfattelse, at ledningsejere skal være forpligtet til at udlevere alle de 

registrerede oplysninger om komponenter under jorden.  

 

Det er vigtigt for gravearbejdet, at der arbejdes på baggrund af så komplette informationer 

som muligt, og at ledningsejere kan vælge hvilke informationer, de anser for nødvendige, 

giver risiko for, at der arbejdes på et grundlag, der er ringere end det burde og kunne være. 

 

Det er vigtigt, at der skabes incitamenter til at registrere og levere så komplette og præcise 

informationer som muligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Liborius 

Underdirektør 

Chef for Dansk Infrastruktur 

Tlf: 23 32 34 95 

Email: tli@di.dk 

 

SDFI 

 

ler@sdfi.dk  

 

 

 

 

31. oktober 2022 

TLI 

DI-2022-10669 
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PROJEKTNR.: 3007 

                                                               lgc/LGC 

Høringssvar til Klima-, Energi- og Forsyningsministe-

riets forslag til bekendtgørelse om ledningsejerregi-
steret 

 

DANVA har modtaget ”Høring af forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret”, hvil-

ket vi takker for.  

Høringsforslaget er en tilpasning af den gældende bekendtgørelse, dels en ændring/reduk-

tion af bekendtgørelsens struktur og indhold. 

DANVA støtter op om Dansk Ledningsejerforums høringssvar af 31. okt. 2022 til forslaget. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lars Gadegaard, tlf. 42556065 eller pr. mail til 

lgc@danva.dk. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Gadegaard  

 

Senior Projektleder 

DANVA 

mailto:ler@sdfi.dk
mailto:lgc@danva.dk
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Dansk Ledningsejerforums bemærkninger til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets 

forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret 

  

 

Dansk Ledningsejerforum (DLF) – bestående af DANVA, Green Power Denmark, Evida/DGC, FDA, Dansk 
Fjernvarme, Danske Vandværker og TDC NET – takker for muligheden for at kommentere på det udsendte 
forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret (LER).  

 

Nedenfor følger DLF’s bemærkninger. 

 

§ 2, stk. 1 om dispensation til frivillige ledningsejere – udlevering af ledningsoplysninger efter de gamle 

regler 

I §10 i LER-loven fremgår det at ledningsejeren snarest muligt og senest inden for 2 timer udleverer de 
nødvendige ledningsoplysninger. DLF mener at det er højest uhensigtsmæssigt såfremt de frivillige led-
ningsejere kan forsinke udleveringsprocessen med op til 5 dage. Muligheden for udlevering af lednings-
oplysninger efter de gamle regler vil underminere hele formålet med LER2-loven, hvor der netop er fokus 
på en hurtig udlevering af ledningsoplysninger, inden for en frist på 2 timer. 

DLF mener, at de frivillige ledningsejere bør ligeledes udlevere deres ledningsoplysninger i GML-formatet 
som alle de øvrige ledningsejere. Herved opnås det, at graveaktørerne kan tilgå alle ledningsbesvarelserne 
samlet i ét system. Med den foreslåede løsning, vil de frivillige ledningsejere udlevere deres ledningsop-
lysninger i f.eks. pdf-format, hvilket afføder en manuel opfølgning hos graveaktøren med risiko for fejl.  

Alternativt vil DLF opfordre til, at de frivilliges interesseområder vises i vieweren. På den måde kan man 
se, hvor de er, og få deres kontaktoplysninger. Dette vurderes at være meget nemt at implementere. Hvis 
man samtidig opfordrer de frivillige til at indtegne interesseområdet så snævert som forsvarligt muligt, vil 
det næsten virke som om de udleverer deres ledninger. 

§ 27, stk. 5 om meget farlige ledninger 

 

Det fremgår af § 27, stk. 5, nr. 2 at meget farlige ledninger bl.a. omfatter ”… damp i en termisk ledning, 

når dampen er over 130 grader celsius og har et tryk på 10 bar eller mere.” 

 

På baggrund af dialog med fjernvarmesektoren, vurderer DLF at en termisk ledning er meget farlig, hvis 

blot én af parametrene (tryk eller temperatur) er opfyldt.  

 

mailto:ler@sdfi.dk


 

 

 

 

 

Derfor foreslås det at ”og” ændres til ”eller”. 

 

”… damp i en termisk ledning, når dampen er over 130 grader celsius eller har et tryk på 10 bar eller mere” 

 

§30, stk. 2 om at en ledningsejer kan angive, at de vertikale koordinater er ukendte. 

 

DLF mener det bør præciseres hvad der menes med ”kan”. 

På baggrund af høringsbrevet antager DLF, at det er SDFI’s intention med sætningen at beskrive, at i de 
tilfælde, hvor en ledningsejer har kendskab til de vertikale koordinater for komponenter, så skal de udle-
veres som en del af de nødvendige oplysninger. Er de vertikale koordinater ukendte skal de ikke udleveres. 

DLF mener, at ovennævnte regel blot skaber grobund for forvirring og den er meget vanskeligt at kontrol-
lere. Den vertikale koordinat på en komponent skal være frivillig for ledningsejeren at udlevere uanset 
om den er registreret i ledningsejerens system eller ej.  

§ 36, stk. 2 vedr. krav om ledningsejeres indberetning af nul graveskader 

 

Det bør præciseres, at indberetning af nul graveskader skal ligeledes senest være foretaget inden udgan-

gen af februar måned det efterfølgende år.   

     

 

 

 
Med venlig hilsen  
 
Christian Berg  

Formand for Dansk Ledningsejerforum 
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 Fiberalliancens bemærkninger til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets 
 forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret 
 

Fiberalliancen, som repræsenterer de energiselskabsejede fibernetselskaber, takker for 
muligheden for at kommentere på det udsendte forslag til bekendtgørelse om 
Ledningsejerregistret (LER). 
 
Fiberalliancen er bekendt med, at Dansk Ledningsejerforum har fremsendt en række 
bemærkninger til det udsendte forslag, som vi støtter op om. I tillæg har Fiberalliancen 
følgende bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: 
 
Det fremgår af § 22, stk. 2, at ledningsejere som minimum skal udlevere de 
ledningsoplysninger, som fremgår af §§23-30.   
 
For så vidt angår oplysninger om en lednings eller et tracés placering fremgår det af § 23, 
stk. 2, at ledningsejer skal angive de horisontale koordinater for en ledning eller et 
ledningstracé, og at ledningstracéts placering skal angives for tracéets midterlinje. Det 
fremgår af stk. 3, at for el- og teleledninger (bløde ledninger) kan de vertikale koordinater 
angives som en vejledende dybde i forhold til terræn ved etablering.   
 
Fiberalliancen er bekendt med, at mange fibernetselskaber forbereder deres LER-systemer 
til at udlevere oplysninger om ledningstracéernes placering i overensstemmelse § 23, stk. 2 
og stk. 3 – og dertil hørende oplysninger om tracéets forsyningsart (§24), 
etableringstidspunkt (§25), driftsstatus (§ 26), fareklasse (§27) og nøjagtighedsklasse (§28).  

mailto:ler@sdfi.dk
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Fibernetselskaberne er således ikke forpligtet til – og planlægger ikke – at udlevere 
oplysninger om tracébredde, antal ledninger i traceet eller lednings dimensioner.    
 
Det fremgår dog af §29, stk. 1, at ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings 
udvendige diameter i millimeter for ledningens tværsnit. I § 29, stk. 3 står der: ”Ledningsejer 
kan udlevere oplysninger om et ledningstracés bredde angivet i millimeter for 
ledningstracéts tværsnit. Udleveres oplysningerne om tracéets bredde, kan ledningsejer 
undlade at udlevere oplysninger efter stk. 1, om de i tracéets indeholdte ledningers diameter 
eller udvendige højde og udvendige bredde”.  
 
Fiberalliancen mener, at bestemmelsen er svær at læse og kan give anledning til 
misforståelser.  
 
Henset til, at § 29 indgår i rækken af ”skal” bestemmelser jf. § 22, stk. 2, og at bestemmelsen 
indledes med, at ”ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings udvendige 
diameter i millimeter for ledningens tværsnit”, kan man som læser foranlediges til at tro, at 
oplysninger om antal ledninger og ledningernes dimensioner er mandatorisk. Bestemmelsen 
kan også læses som, at ledningsejeren skal udlevere oplysninger om tracéets bredde for at 
blive omfattet undtagelsen af at udlevere oplysninger om lednings dimensioner. 
 
Fiberalliancen skal derfor opfordre til, at bekendtgørelsen præciseres så det står klart, at 
ledningsejere kan nøjes med at udlevere oplysninger om ledningstracéernes placering i 
overensstemmelse med § 23, stk. 2 og stk. 3.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Vonger Berg 
Fiberalliancen 
chb@greenpowerdenmark.dk 
Mobil: +45 2275 0411 

mailto:chb@greenpowerdenmark.dk
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Høringssvar vedrørende af forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. 
 
Geoforum takker for muligheden for at indgive høringssvar til høringen af forslaget til bekendtgø-
relse om Ledningsejerregistret. 
 
Vi har gransket indholdet for at afklare, om Geoforum kunne bidrage i høringen med relevant vi-
den inden for vores fagområde. I den forbindelse har vi følgende konkrete bemærkninger: 
 
- Vedr. § 9, stk. 1: Vi tænker, at undtagelsen, der henvises til, både angår stk. 2 og stk. 3 i lo-

vens § 7. 
- Vedr. § 23, stk. 3: Vi peger på, at det er rimeligt, at også el-, tele- og dataledninger efter 1/7 

2023 skal angives med vertikale koordinater. Særligt vedrørende ledninger i fareklasserne 2 
og 3 er vertikale koordinater af afgørende betydning. 

- Vedr. § 29, stk. 3: Set fra Geoforums synspunkt forekommer det uheldigt, at en ledningsejer 
kan undlade at udlevere dimensioner, hvis disse ligger i tracé. Dette gælder særligt, hvis der 
ligger flere ledninger samlet, hvor det er en væsentlig information at få oplyst de forskellige 
ledningers dimensioner – fx kan denne information bruges til at differentiere de farlige fra de 
mindre farlige ledninger. 

- Vedr. § 39, stk. 3: Vi gør opmærksom på en enkelt stavefejl, idet det anvendte ord: ”pseduo-
nymisering” bør skrives: ”pseudonymisering”. 

 
Det er Geoforums vurdering, at der ikke er væsentlige problemer i denne justering af bekendtgø-
relsen, der dog ser ud til at give SDFI en større frihedsgrad til at operere udenom bekendtgørel-
sen. 
 
Geoforum har ikke yderligere at byde ind med angående denne høring. 
 
Geoforum tager gerne imod muligheden for at kunne afgive høringssvar fremover ved høringer, 
hvor I måtte skønne, at det kunne have en relevans. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Bjørn-Møldrup 
Bestyrelsesformand for Geoforum 
 

mailto:geoforum@geoforum.dk
https://geoforum.dk/
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NOTAT

 

KL's høringssvar til bekendtgørelse om 
Ledningsejerregistret 

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar og fremsender hermed  
høringssvar til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. 
 
Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af  
høringssvaret inden for høringsfristen. Der tages derfor forbehold for den  
efterfølgende politiske behandling af høringssvaret. 
 
Om bekendtgørelse om Ledningsejerregistret 
Den 1. juli 2022 trådte lov om Ledningsejerregistret i kraft. Den nye lov 
indeholder hjemler, som har nødvendiggjort tilpasninger i bekendtgørelse 
om Ledningsejerregistret. Yderligere er der ændret på strukturen af 
bekendtgørelsen med formålet om at opnå en mere hensigtsmæssig 
rækkefølge af de enkelte emner, der dækkes. 
 
Generelle bemærkninger 
KL finder generelt, at der mangler en bedre sammenhæng mellem 
nærværende bekendtgørelse (der er båret af "kan") og Vejloven samt 
bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje 
i byer og bymæssige områder. 
 
Derudover fremgår det ikke af bekendtgørelsen, om der er krav i forhold til 
længden af den periode, hvor der skal annonceres med henblik på 
koordinering af gravearbejder. Mange ledningsejere ved med stor 
sandsynlighed, hvor de påtænker at planlægge større arbejder i lang tid, før 
det reelle arbejde skal igangsættes. I disse tilfælde mener KL, at der må 
være et krav om tidlig annoncering. KL bemærker, at såfremt kommunerne 
har ringe muligheder for at koordinere større ledningsarbejder, vil det have 
en negativ effekt på værdien af vejinfrastrukturen, da mange opgravninger er 
med til at svække faste belægninger og dermed deres levetid. 
 
Specifikke bemærkninger 
KL mener ikke, det fremgår tydeligt af § 6, hvem der har ansvaret ved 
eventuelle graveskader på anlægget. Det bør tydeliggøres, da det ellers kan 
være et problem i de situationer, hvor der bl.a. gives gravetilladelse i et 
område med private fællesveje, og hvor ledningsanlægget ikke er registreret 
på grund af bl.a. dets størrelse.  
 
Af § 13 fremgår en beskrivelsen af "uopsættelige reparationsarbejder." KL 
finder ikke, at dette er tydeligt beskrevet, hvad der ligger i denne betegnelse. 
Såfremt der er tale om kritisk infrastruktur, anbefaler KL, at denne 
betegnelse anvendes. 
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NOTAT

KL anbefaler, at der i § 31, ud over bekendtgørelse om gravearbejder i 
offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder, 
også henvises til Vejloven og Privatvejsloven.  
 
KL mener, at §§ 32 og 33 bør udvides med en retningslinje for, hvor lang tid 
annoncering om koordinering skal være aktiv, før der kan søges om 
gravetilladelse. Med den nuværende udformning af bekendtgørelsen kan en 
graveaktør oprette et ønske om koordinering samtidig med, at der søges om 
gravetilladelse. Derved vil kommunerne være dårligt stillet i forhold til at 
koordinere gravearbejderne.  
 
Af § 36, stk. 2 fremgår det, at ledningsejere og graveaktører skal indberette 
graveskader. Det bakker KL op om. Det fremgår imidlertid også, at det vil 
være obligatorisk at indberette skader også i de situationer, hvor der ikke 
foreligger skader. KL mener, at dette synes unødvendigt og tidskrævende og 
anbefaler, at der udelukkende indberettes faktiske skader.  
 
 
Venlig hilsen  
 
Julie Leth  
Chefkonsulent i KL
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Høring af forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret 
 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ved mail af 3/10 2022 sendt forslag til bekendtgørelsen om 
Ledningsejerregistret i høring. 
 
Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) har gennemgået det fremsendte forslag til bekendtgørelse og 
har følgende bemærkninger: 
 
§ 9, stk. 1: 
Undtagelsen som der henvises til, er vel både stk. 2 og stk. 3 i lovens § 7. 
 
§ 23, stk. 3:  
Vi synes, at det er rimeligt, at også el- og tele- og dataledninger efter 1/7 2023 skal angives med vertikale 
koordinater. Særligt vedrørende ledninger i fareklasserne 2 og 3 er vertikale koordinater af afgørende 
betydning. 
 
§ 29, stk. 3: 
Det forekommer uheldigt, at en ledningsejer kan undlade at udlevere dimensioner, hvis disse ligger i tracé. 
Særligt hvis der ligger flere ledninger samlet, er det en væsentlig information at få oplyst de forskellige 
ledningers dimensioner, for herved fx at differentiere de farlige fra de mindre farlige ledninger. 
 
§ 39, stk. 3: 
Det staves ”pseudonymisering” og ikke ”pseduonymisering”. 
 
 På vegne af Praktiserende Landinspektørers Forening 
 
 
Torbjørn Mandahl Pedersen 
 

  

Kalvebod Brygge 31 
1780 København V 
Tlf: 3886 1070 
E-mail: plf@plf.dk  
Web: www.plf.dk 
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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, 

 
Styrelsen for Dataforsyning og  
Infrastruktur 

 
Email: ler@sdfi.dk  
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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 
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SDFI - Postkasse LER

Fra: Marianne Bentsen <info@danskekloakmestre.dk>
Sendt: 25. oktober 2022 13:59
Til: SDFI - Postkasse LER
Emne: Høring -  Bekendtgørelse om Ledningsejerregistret, j. nr. J nr. 1461-4014

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 
 
Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive svar vedrørende bekendtgørelse om Ledningsejerregistret, j. 
nr. J nr. 1461-4014. 
 
Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen. 
 
Venlig hilsen 
Marianne Bentsen 
Sekretær Danske Kloakmestre 
Tlf. 72 16 02 07 
 

 
 
Sekretariat: 
H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V, CVR-nr. 16 18 24 35 
info@danskekloakmestre.dk • www.danskekloakmestre.dk 
Facebook • Instagram • LinkedIn 
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For at beskytte dine personlige oplysninger har Microsoft Office forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.
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SDFI - Postkasse LER

Fra: Maria Lis Windfeld Jensen <MLWM@DSB.DK>
Sendt: 31. oktober 2022 14:10
Til: SDFI - Postkasse LER
Cc: DSBPOST
Emne: Journalnummer 1461-4014

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Til rette vedkommende,  

For en god ordens skyld vil jeg blot informerer om, at DSB ikke har bemærkninger til høring vedr. forslag til 
bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. 

Med venlig hilsen 

Maria Jensen 
Direktionsassistent 

Koncernsekretariat, DSB, CVR 25 05 00 53 
Mobil 24686915, E-mail mlwm@dsb.dk 

 

DSB Rejs med 
  

Fra: SDFI - Postkasse LER <ler@sdfi.dk>  
Sendt: 3. oktober 2022 11:18 
Emne: Høring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret 
  

Til høringsparterne 

  

Hermed orientering om høring vedr. forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. Høringsfristen er den 31. 
oktober 2022. 

Materialet findes på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66879.  

  

Hvis I har nogen spørgsmål, kan I sende en mail til ler@sdfi.dk. 

  
_______ 
 
Med venlig hilsen 
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Rentemestervej 8 
2400 København NV 
 
T. +45 7254 5500  
W. www.sdfi.dk 
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SDFI - Postkasse LER

Fra: byggeprojekt <byggeprojekt@m.dk>
Sendt: 31. oktober 2022 15:16
Til: SDFI - Postkasse LER
Emne: Journalnummer 1461-4014 - Høring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur 

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane har ingen bemærkninger til høring af bekendtgørelse om 
Ledningsejerregistret. 

  

Med venlig hilsen 
 
Mette Juul Petersen 
Chefkonsulent 
 
Metroselskabet og Hovedstadens Letbane  
Metrovej 5 
DK-2300 København S 
 
T +45 3311 1700 
M +45 7242 4663 
E mjp@m.dk 
 
Mere end 2 millioner passagerer kører med Metroen hver uge, og vi bygger flere metro- og letbanestationer, der 
skaber nye forbindelser og muligheder i hovedstaden.  
 
Læs mere på m.dk og dinletbane.dk  
  

  

Fra: SDFI - Postkasse LER <ler@sdfi.dk>  
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Emne: Høring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret 
  

Til høringsparterne 

  

Hermed orientering om høring vedr. forslag til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. Høringsfristen er den 31. 
oktober 2022. 

Materialet findes på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66879.  
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_______ 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Rentemestervej 8 
2400 København NV 
 
T. +45 7254 5500  
W. www.sdfi.dk 
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