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Læsevejledning til bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere og
udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret
Lov om registrering af ledningsejere er blevet skrevet sammen med de ændringer,
der trådte i kraft den 1. januar 2020 for at gøre det lettere at få et overblik over de
gældende bestemmelser. Alle ændringer i lovændringen fra 2017, der endnu ikke
var trådt i kraft, samt lovændringen fra 2019 trådte i kraft pr. 1. januar 2020.
Udlevering af ledningsoplysninger indtil den 30. juni 2023
Ledningsejere og graveaktører skal indtil den 30. juni 2023 være opmærksomme
på, at overgangsbestemmelsen, som blev sat ind i lovændringen i 2019, står sidst i
lovbekendtgørelsen, men at den har stor betydning for lovens anvendelse.
Overgangsbestemmelsen har følgende ordlyd:
§3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.
Stk. 2. Indtil den 30. juni 2023 kan en ledningsejer udlevere ledningsoplysninger efter de hidtil

gældende regler.
Stk. 3. Indtil den 30. juni 2023 kan en ledningsejer tilslutte et eller flere af sine interesseområder til udlevering gennem Ledningsejerregistret.
Stk. 4. Udleverer en ledningsejer ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, skal de
nødvendige ledningsoplysninger uanset § 8, stk. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6,
indtil den 30. juni 2023 udleveres, snarest muligt og senest 5 hverdage efter at forespørgslen er
modtaget.
Stk. 5. Indtil den 30. juni 2023 skal en graveaktør kunne modtage ledningsoplysninger efter
både de hidtil gældende regler og de nye regler.

Overgangsbestemmelsen betyder, at ledningsejere frem til den 30. juni 2023 kan
udlevere ledningsoplysninger efter de hidtil gældende bestemmelser i lov om registrering af ledningsejere. Det betyder, at de hidtil gældende §§ 8 og 9 om udlevering af ledningsoplysninger stadig har betydning:
§ 8. Enhver af loven omfattet ledningsejer, som modtager forespørgsel om ledningsoplysninger, skal snarest muligt og senest 5 hverdage, efter at forespørgslen er modtaget, fremsende de
nødvendige ledningsoplysninger til forespørgeren eller indgå aftale med denne om påvisning på
stedet. Lørdage, grundlovsdag, den 24. december og den 31. december anses ikke for hverdage
ved beregning af fristen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler
om ledningsejeres fremsendelse af ledningsoplysninger, herunder hvilke oplysninger der skal
fremgå af det fremsendte materiale.
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§ 9. Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, skal indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger.
Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om fritagelse for forespørgselspligten i henhold til stk. 1.
Stk. 3. Enhver, der graver på arealer uden for veje, der ejes af graveaktøren selv, er fritaget
for at forespørge i Ledningsejerregistret, når denne som ejer i forvejen har kendskab til ledningernes placering.
Stk. 4. Virksomheder eller privatpersoner kan foretage den i stk. 1 nævnte forespørgsel i forbindelse med et gravearbejde eller til brug i ethvert andet lovligt øjemed.
Stk. 5. Enhver, der til brug for et gravearbejde forespørger på Ledningsejerregistret, jf. stk. 1,
skal forud for forespørgslen identificere sig og give oplysninger om gravearbejdet, herunder om
den påtænkte geografiske udstrækning og graveperiode. Energi-, forsynings- og klimaministeren
fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 6. Enhver, der forespørger på Ledningsejerregistret, modtager kvittering for forespørgslen.

Graveaktører skal være opmærksomme på, at de kan modtage ledningsoplysninger både gennem Ledningsejerregistret og direkte fra ledningsejere indtil den 30.
juni 2023.
Graveaktøren kan i Ledningsejerregistret se, om en ledningsejer udleverer ledningsoplysningerne gennem Ledningsejerregistret eller direkte til graveaktøren. Udleveres ledningsoplysningerne gennem Ledningsejerregistret, skal ledningsoplysningerne opfylde kravene til ledningsoplysninger, som er fastsat i kapitel 5 i bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger
gennem Ledningsejerregistret. Det betyder f.eks., at ledningsoplysningerne skal
udleveres i GML-fil og opfylde kravene fastsat i bilag 1 (datamodellen).
De ledningsoplysninger, der bliver udleveret gennem Ledningsejerregistret, vil blive
sammenstillet, før de gøres tilgængelige for graveaktøren.
Tidsfrist for udlevering af ledningsoplysninger frem til 30. juni 2023
Indtil den 30. juni 2023 skal en ledningsejer udlevere ledningsoplysningerne snarest muligt og senest 5 hverdage, efter at en forespørgsel om ledningsoplysninger
er modtaget.
Efter de nye bestemmelser i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af
ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, som trådte i kraft den 1. januar
2020, skal en ledningsejer udlevere ledningsoplysninger snarest muligt, og inden
for 2 timer efter at forespørgslen er modtaget, på en hverdag mellem kl. 7 og 16.
For ikke at have 2 frister for udlevering af ledningsoplysninger i indfasningsperioden er den hidtil gældende frist valgt. Det betyder, at ledningsejere skal udlevere
ledningsoplysningerne snarest muligt og senest 5 hverdage efter de har modtaget
en forespørgsel. Den hidtil gældende frist er valgt, fordi graveaktøren alligevel skal
vente op til 5 hverdage på at modtage alle ledningsoplysninger.
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