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   Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste    

 

   

  

Høring over forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere 

(ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede 

ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde) 

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af 

ledningsejere (ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede 

ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde) i 6½ ugers høring. 

 

Høringssvar til lovforslaget bedes venligst fremsendt pr. e-mail til ler@sdfe.dk med 

cc. til simho@sdfe.dk  

 

 

senest mandag den 14. august 2017 kl. 12.00 

 

Vi gør opmærksom på, at høringssvarene vil blive offentliggjort. 

 

Spørgsmål til udkastet kan rettes til Jesse Goodman på 72 54 56 64 eller sendes til 

e-mail ler@sdfe.dk  

 

Der tages generelt forbehold for lovteknik. 

 

Baggrund og lovforslagets indhold 

Lovforslaget har til formål at effektivisere arbejdsgange ved udlevering af 

ledningsoplysninger til brug for gravearbejder, reducere graveskader og give 

mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte ledig kapacitet i føringsrør. 

 

Lovforslaget vil modernisere, automatisere og højne digitaliseringsniveauet for 

udleveringen af ledningsoplysninger. Lovforslaget er en del af realiseringen af 

initiativ 6.3 i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Lovforslaget 

skaber grundlag for at der kan udvikles en funktion i Ledningsejerregistret 

(Landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres 

interesseområder), som har til formål at sammenstille de standardiserede 

ledningsoplysninger, så de udleveres samlet til graveaktøren. I dag modtages 

ledningsoplysningerne separat fra hver ledningsejer i forskellige formater, hvilket 

giver graveaktørerne en del administrativt arbejde med at finde ud af, hvor 

ledningerne er placeret i graveområdet. 
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Lovforslaget vil give mulighed for at annoncere kommende graveområder i 

Ledningsejerregistret, så koordinering af gravearbejder lettere kan finde sted. Dette 

afhjælper vejlovens bestemmelser om koordineringspligt. Det vil ligeledes være 

muligt at undersøge, om der er ledig kapacitet i føringsrør. Dette kan f.eks. lette 

udrulningen af bredbånd.  

 

Derudover foreslås loven ændret på en række punkter for at fremtidssikre den, 

f.eks. udvides formålsbestemmelse, så der gives mulighed for at koordinere 

gravearbejder eller udnytte ledig kapacitet i føringsrør. Derudover udvides lovens 

anvendelsesområde, så flere ledningstyper omfattes af Ledningsejerregistret, og 

nødvendige ledningsoplysninger defineres i loven. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Raahauge 

Kontorchef – Datadistribution 

 

 


