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Kontor 

Forvaltningssamarbejder 

 

Dato 

1. juli 2019 

 

J nr. 7031-0044 

 

/ CARSA   

 

 

Styrelsen for Dataforsyning 

og Effektivisering 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

 

T:  72 54 55 00 

E:  sdfe@sdfe.dk 

 

www.sdfe.dk   

 

Til høringsparterne    

    

   

  

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

og lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (Indsættelse af 

overgangsbestemmelsen, bestemmelse til at udstille graveforespørgsler, 

beføjelse til at fastsætte regler om ledningsejere, der ikke er omfattet af lo-

vens anvendelsesområde m.m.)  

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sender hermed vedlagte forslag om lov om 

ændring af lov om registrering af ledningsejere og lov om ændring af lov om regi-

strering af ledningsejere (Indsættelse af overgangsbestemmelsen, bestemmelse til 

at udstille graveforespørgsler, beføjelse til at fastsætte regler om ledningsejere, der 

ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde m.m.) i høring.  

 

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

eventuelle høringssvar: 

Senest 22. august 2019 

 

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

 

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

Nepper-Christensen på 7254 5643 eller sendes til e-mail ler@sdfe.dk  

 

Der tages generelt forbehold for lovteknik 

 

Baggrund og lovforslagets indhold 

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: 

 

a) Indsættelse af overgangsbestemmelse.  

b) Bestemmelse om udstilling af graveforespørgsler. 

c) Beføjelse til at klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler for 

ledningsejere, der ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde, herunder om 

de skal udlevere ledningsoplysninger.  

d) Lovtekniske ændringer i lovforslaget 

 

For at gøre det lettere at overskue lovforslaget er alle nye bestemmelser og be-

mærkninger til nye bestemmelser fremhævet med rød skrifttype. Bestemmelser og 

bemærkninger til bestemmelser, der stammer fra lov nr. 1674 af 26. december 

2017 om ændring af lov om registrering af ledningsejere fra 2017, er skrevet med 
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sort skrifttype. Bestemmelserne med sort skrifttype er ordret overført fra den ved-

tagne lov og lovforslaget fra 2017, dog med enkelte ændringer, hvor der f.eks. kan 

sættes flere ord på udmøntningen af en beføjelse, eller hvor datoer har ændret sig. 

Ad a Indsættelse af overgangsbestemmelse 

Der indsættes en overgangsbestemmelse, så lov nr. 1674 af 26. december 2017 

om ændring af lov om registrering af ledningsejere kan sættes i kraft tidligere. Led-

ningsejerne har med lovændringen fået 3 ½ år til at blive klar til at udlevere led-

ningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret. 

 

Formålet med at indsætte en overgangsbestemmelse er at give Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet myndighedsopgaven med modtagelse og videreformidling af 

ledningsoplysninger, når systemet idriftsættes, og samtidig fastholde at lednings-

ejerne har 3 ½ år til at blive klar til at udlevere ledningsoplysninger. Forslaget skal 

dermed sikre, at lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere kan gen-

nemføres efter hensigten. 

Ad b Bestemmelse om udstilling af graveforespørgsler 

Der indsættes en bestemmelse om, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kan 

udstille graveforespørgsler. Graveforespørgsler anvendes til forskellige formål, 

f.eks. koordinering af gravearbejde. Da nogle få graveforespørgsler indeholder 

persondata, er der behov for en hjemmel til at udstille graveforespørgslerne.  

Ad c Beføjelse til at klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte 

regler for ledningsejere, der ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde. 

Der indsættes en beføjelse til klima-, energi- og forsyningsministeren til at fastsætte 

regler for ledningsejere, f.eks. gårdejere, gartnerier, ikkealmene vandværker, 

grundejerforeninger, boligforeninger eller små virksomheder, der ejer ledninger, der 

ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde. Beføjelsen kan anvendes til at fast-

sætte regler for ledningsejere, så disse frivilligt kan være synlige i Ledningsejerre-

gistret. Beføjelsen skal udnyttes, hvis der viser sig at være behov for det. Indfas-

ningsperioden på 3 ½ år vil blive anvendt til at undersøge dette. 

 

Ad d Lovtekniske ændringer i lovforslaget 

Af lovtekniske grunde ophæves § 1, nr. 7, § 1, nr. 17 (§ 8), og § 1, nr. 21, kapitel 3 

a og 3 b, i lov nr. 1674 af 26. december 2017 om ændring af lov om registrering af 

ledningsejere og indsættes i lovforslaget uden ændringer. Dette gøres for at kunne 

gennemføre ændringspunkt § 1, nr. 4 i dette lovforslag, indsætte en sætning i § 8, 

stk. 7 og indsætte et stk. 8 i samme bestemmelse samt indsætte et 2. pkt. i § 9 d 

samt et kapitel 3 c efter kapitel 3 b om udstilling af graveforespørgsler. Se mere om 

ændringerne i de almindelige bemærkninger pkt. 2.1 til lovforslaget. 

 

Derudover indeholder lovforslaget andre lovtekniske ændringer. 
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Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervsli-

vet. 

 
Lovforslaget er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte hø-

ringsliste. 

Det foreslås, at loven skal træde i kraft d. 1. januar 2020, med en beføjelse til kli-

ma-, energi- og forsyningsministeren til at sætte dele af loven i kraft, når funktio-

nerne til udlevering af sammenstillede ledningsoplysninger sættes i drift. Dette for-

ventes at ske primo 2020. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketin-

gets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Morten Nordahl Møller 

Kontorchef for forvaltningssamarbejder 

 


