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Vejledning til ansøgning om dispensation, jf. § 13. stk. 2-4 i LER-loven 

 

Denne vejledning henvender sig til ledningsejere, der ønsker at være registreret i 

Ledningsejerregisteret (LER) som frivillig ledningsejer, jf. Lov om Ledningsejerregi-

steret § 6, stk. 1 (LER-loven), og samtidig ønsker at benytte muligheden for at søge 

dispensation fra krav om digitalisering og automatisk udlevering af ledningsoplys-

ninger. 

 

Vejledningen omhandler ansøgning om dispensation, jf. LER-loven § 13 stk. 2-4, 

herunder hvad dispensationen berettiger til, hvem der kan søge den, hvordan den 

søges og hvordan en ansøgning behandles. 

 

Hvad omhandler dispensationen 

 

I LER-lovens § 2, står, hvilke ledningsejere, der er omfattet af lovens anvendelses-

område og således hvem der har pligt til at registrere sig i LER. Ledningsejere, der 

ikke er forpligtiget til at være i LER, men ønsker at være det på frivillig basis, omta-

les i LER som frivillige ledningsejere, jf. lovens § 6 stk. 1 og 3. 

 

Frivillige ledningsejere skal som udgangspunkt være registreret i LER efter samme 

regler, som de ledningsejere der er forpligtiget til at være i LER efter § 2, men i 

LER-lovens § 13, stk. 2, er der givet mulighed for at søge om dispensation under 

særlige omstændigheder. Kun ledningsejere, der ikke er omfattet af lovens § 2 (an-

vendelsesområdet), kan få dispensation.  

 

Om dispensation i LER-loven står der følgende i § 13, stk. 2-3: 

 

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan under særlige omstændigheder 

efter ansøgning fra en ledningsejer tillade ledningsejeren at udlevere de nødven-

dige ledningsoplysninger direkte til en graveaktør snarest muligt, og senest 5 hver-

dage efter at graveforespørgslen er modtaget, eller indgå en aftale om påvisning. 

 

Stk. 3. En ledningsejer, der har fået dispensation efter stk. 2, skal ikke opfylde kra-

vene til ledningsoplysninger fastsat i medfør af § 10, stk. 4 og 5, men skal udlevere 

de nødvendige ledningsoplysninger, jf. § 10, stk. 3. En forespørgsel om ledningsop-

lysninger anses for kommet frem til ledningsejeren, når Ledningsejerregistret har 

gjort forespørgslen tilgængelig for ledningsejeren. 
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Det betyder: 

- Jf. § 13, stk. 2-3, er det muligt for frivillige ledningsejere at søge dispensa-

tion fra kravene om digitalisering af ledningsoplysninger og udlevering in-

den for 2 timer. 

- Får man dispensationen, tillades det, at ledningsejeren udleverer de nød-

vendige ledningsoplysninger direkte til en graveaktør snarest muligt, og se-

nest 5 hverdage efter at graveforespørgslen er modtaget. 

- Dispensationen betyder således, at man ikke skal leve op til forpligtigel-

serne om at kunne udlevere ledningsoplysninger i overensstemmelse med 

LERs datamodel for udlevering af ledningsoplysninger, via LERs webser-

vices med en svarfrist på 2 timer på hverdage. 

 

 

Hvem kan få dispensationen 

 

I lovens bemærkninger står der følgende om, hvem der er målgruppen for dispen-

sationen: 

 

”Det kan f.eks. være små haveforeninger eller boligforeninger eller ikkealmene 

vandforsyninger, der ikke har nogen indtjening og ejer en eller to ledninger, eller 

har fået overdraget ejerskab af f.eks. vejbelysning. Det kan også være privatperso-

ner, der ejer f.eks. solcelleanlæg eller stik til ladestandere, mindre virksomheder el-

ler landmænd og gartnerier, der kan eje en enkelt ledning, der krydser en vej.” 

 

Hvad lægges der vægt på 

 

I bemærkningerne til LER-loven står følgende: 

 

”Ved vurderingen af, om der skal gives dispensation, kan følgende parametre f.eks. 

indgå: længden af ledningsejerens ledningsnet, antal modtagne graveforespørgsler 

om året, samt ledningsejerens økonomiske formåen”. 

 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur vil ved afgørelser om dispensation fore-

tage vurderingen på baggrund af: 

 

- Omfanget og kritikaliteten af ledningsejerens ledningsnet  

- Mængden af graveforespørgsler i ledningsejerens område 

 

Er der tvivl om hvorvidt en ledningsejer er berettiget til en dispensation, vil det tale 

for at der gives en dispensation, hvis ledningsejeren har begrænset økonomisk for-

måen. Der vil her være tale om et skøn, baseret på offentlige tilgængelige informa-

tion, herunder data fra CVR-registeret.  
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Ledningsnet 

 

Ved ansøgning om dispensation, bedes vedhæftet ledningsoplysningerne over an-

søgers ledningsnet, samt relevante oplysninger om disse, herunder: 

 

- om ledningsoplysningerne er opdateret, 

- ca. hvor mange meter ledning der er tale om (et groft estimat er tilstrække-

ligt), 

- hvilken type ledninger (fx forsyningsart, spændingsniveau osv.) der er tale 

om.  

 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur tager kritikaliteten af ledningen med i 

betragtning. Det vil sige, om eventuelle skader på ledningen enten er meget farlig 

for mennesker eller miljø, eller om de økonomiske konsekvenser vil være store ved 

en graveskade. I så fald, vil det i forbindelse med helhedsvurderingen tale imod, at 

der gives dispensation. 

 

Yderligere vil det tale for, at der gives en dispensation, hvis ledningerne helt eller 

primært er placeret på ledningsejers egen matrikel, og ikke i offentlig vej.  

 

Mængden af graveforespørgsler i ledningsejerens område 

 

Baseret på data om graveforespørgsler i LER-systemet, vil Styrelsen for Dataforsy-

ning og Infrastruktur vurdere mængden af gravearbejde i ansøgers område. Der ta-

ges udgangspunkt i data et år tilbage.  

 

Ansøgning og afgørelse 

 

Afgørelsen om dispensation foretages efter en samlet vurdering baseret på kriteri-

erne beskrevet oven for. Får man tilsagn om dispensation, vil afgørelsen ikke blive 

begrundet, men får man afslag, følger der en begrundelse med. En afgørelse vedr. 

dispensation kan ikke påklages jf. LER-bekendtgørelsens § 42. 

 

Får man dispensation, vil dette fremgå af ledningsejers kontooplysninger på LER 

og graveaktører vil blive oplyst om ledningsejers status, hvis deres graveforespørg-

sel rammer et interesseområde med dispensation, så graveaktører er oplyst om, 

hvad de kan forvente i relation til ledningsoplysninger og tidsfrist.  

 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur opfordrer til, at ansøgningen holdes 

kort og præcis og baseret på de informationer, der er umiddelbart tilgængelige. 

I ansøgningen skal det oplyses CVR-nummeret på den virksomhed der søger di-

spensationen, såfremt ansøger er en virksomhed eller forening.  

 

Ansøgning om dispensation sendes til LERdispensation@sdfi.dk 
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