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Ændringen af lov om registrering af
ledningsejere trådte i kraft den 1. januar
2018. Men hvad indebærer
lovændringen? Vi giver dig her en
introduktion til 6 ting, som du bør vide.

1.

Loven giver mulighed for at
videreudvikle Ledningsejerregisteret (LER), der fremover skal
være en digital platform for digital
udveksling af standardiserede
ledningsoplysninger.

2.

Formålet med den digitale
platform er bl.a. at fremme
samgravning og samføring.

		

Loven gør det nemlig lettere at
koordinere gravearbejder og at
finde ledig kapacitet i føringsrør
til samføring af ledninger.

3.

De nærmere regler for, hvilke
ledningsoplysninger der skal
udleveres og i hvilket format, vil
blive fastsat i en bekendtgørelse.
Bekendtgørelsen forventes at
blive offentliggjort i starten af
2019.

4.

Loven pålægger ledningsejere at
gøre deres ledningsoplysninger
klar til at blive udleveret efter de
nye krav. Ledningsejerne har dog
en indfasningsperiode på
3 ½ år, fra systemet er sat i drift,
til ledningsoplysningerne skal
være klar.

5.

Alle ledningsejere skal –
når udfasningsperioden er
udløbet – have digitaliseret
og standardiseret deres
ledningsoplysninger. Dette kan de
enten gøre selv eller med hjælp
fra en tjenesteyder.

6.

Loven medfører ikke, at
eksisterende ledninger skal
genopmåles. Hvis nye ledninger
derimod graves ned i jorden
efter, det nye system går i
drift, skal ledningsejer udlevere
ledningsoplysninger, der opfylder
de krav, som vil fremgå af
bekendtgørelsen.
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