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Høring over forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Lednings-

ejerregistret (LER-loven) 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sender hermed vedlagte lovforslag om Lov om udle-

vering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven) i høring.  

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle hø-

ringssvar senest 19. november kl. 12.  

 

Høringssvaret bedes sendt til ler@sdfe.dk med kopi til simho@sdfe.dk samt angivelse af 

journalnummer 1461-0066. 

 

Baggrund og indhold 

Lovforslaget er en ny hovedlov på området for Ledningsejerregistret. Med den nye lov gen-

nemskrives det meste af den eksisterende lov og bemærkningerne til bestemmelserne. 

 

Gennemskrivningen har ikke til formål at ændre retsstillingen på området, men i stedet gøre 

loven lettere at læse og anvende for de aktører, som er berørt af loven. Herunder sikres det, 

at det fremover vil være nemmere at forstå, om man er omfattet af lovens anvendelsesområ-

det, eller hvornår man som graveaktør er forpligtet til at forespørge om ledningsoplysninger. 

 

Med lovforslaget ryddes der endvidere op, så bestemmelser, der pt. står i bekendtgørelsen, 

men bør stå i loven, flyttes fra bekendtgørelsen til loven, og indholdet af klima-, energi- og 

forsyningsministerens hjemler beskrives klarere i bemærkningerne til lovforslaget. 

 

Lovforslaget indeholder følgende ændringer i forhold til den gældende lov: 
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a) Undtagelse for vejafvandingsledninger, så det frem til den 1. januar 2030 er frivilligt for 

ledningsejere, om de vil udlevere oplysninger om disse ledninger, hvis ledningerne er 

nedlagt før den 1. juli 2023.  

b) Nye bestemmelser om ledningsejere, der frivilligt registrerer sig i Ledningsejerregistret. 

c) Udvidelse af det geografiske omfang af anvendelsesområdet. 

 

Ad a) Undtagelser for vejafvandingsledninger, så det frem til den 1. januar 2030 er fri-

villigt for ledningsejere, om de vil udlevere disse ledninger, hvis ledningerne er ned-

lagt før den 1. juli 2023.  

Lovforslaget har til formål at indsætte en undtagelse, så ejere af vejafvandingsledninger indtil 

den 1. januar 2030 kan vælge, om de vil udlevere ledningsoplysninger om disse ledninger, 

hvis ledningerne er nedlagt før den 1. juli 2023. De primære ejere af denne ledningstype er 

kommunerne og Vejdirektoratet. Formålet er at efterleve aftale baseret på Det Udvidede To-

talbalanceprincip (DUT), indgået mellem Finansministeriet og KL i 2020.  

 

Ad b) Nye bestemmelser om ledningsejere, der frivillig registrerer sig i Ledningsejer-

registret. 

Der indsættes bestemmelser om ledningsejere, der ikke er omfattet af lovens anvendelses-

område, men som ønsker at være registreret i Ledningsejerregistret på frivillig basis. De 

mindste af de frivillige ledningsejere får mulighed for at være tilknyttet Ledningsejerregistret 

på mindre restriktive vilkår. 

 

Formålet er, at disse ledningsejere fortsat har mulighed for at være registreret i Lednings-

ejerregistret, så graveaktører lettere får adgang til ledningsoplysninger.  

 

Ad c) Udvidelse af det geografiske omfang af anvendelsesområdet.  

Den gældende lov omfatter ejere af ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt 

på havbunden inden for det danske søterritorium. 

 

Med lovforslaget vil ejere af ledninger gravet ned i eller anbragt på kontinentalsoklen (hav-

bunden i den eksklusive økonomiske zone (EEZ)) også blive omfattet. Langt de fleste lednin-

ger, som er placeret på kontinentalsoklen vil også samtidige krydse søterritoriet. I praksis be-

tyder det, at meget få yderligere ledninger bliver omfattet af anvendelsesområdet. 

 

Formålet med udvidelsen er at sikre, at loven omfatter hele Danmark, både på land og på 

havet, og dermed at gøre loven simplere at forstå og anvende. 

 

Øvrige ændringer 

Ud over de større ændringer foreslås der indsat regler om, hvornår en ledningsejer må op-

kræve betaling for at udlevere ledningsoplysninger, jf. lovforslagets § 13, eller opkræve beta-

ling for påvisning, jf. lovforslagets § 14. 

 

Ydermere indsættes der en bestemmelse om ledningsejeres og graveaktører opbevaring af 

de oplysninger, som de modtager i forbindelse med forespørgsler om ledningsoplysninger, 

se lovforslagets § 16.  
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Lovforslaget er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af høringslisten 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til: specialkonsulent Niels Nepper-Christen-

sen, niene@sdfe.dk, tlf. 7254 5643 eller specialkonsulent Simone Holst, simho@sdfe.dk, tlf. 

7254 5528. 

Det foreslås, at loven skal træde i kraft d. 1. juli 2022. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af hø-

ringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mail-

adresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Klima-, Energi- og 

Forsyningsudvalg 

 

 
Med venlig hilsen 

 

Jesper Weng Haar 

Kontorchef, Fællesoffentlig Datadistribution 

Styrelsen For Dataforsyningen og Effektivisering 

 


