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Anmodning om forskeradgang til Ledningsejerregistret, LER
Undertegnede anmoder hermed om internetadgang til Ledningsejerregistret (LER) i
forbindelse med nedennævnte forskningsprojekt, jf. bekendtgørelse nr. 639 af 30. maj
2018, § 13, stk. 3.
Undertegnede er indforstået med, at:
1. oplysninger fra registret alene må anvendes til forskning og statistiske opgaver,
2. oplysninger fra registret ikke må sælges eller på anden måde videregives,
3. kun aggregerede oplysninger fra registret må videregives uden styrelsens
skriftlige tilladelse,
4. behandling af data fra registret skal efterleve reglerne i lov om behandling af
personoplysninger,
5. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og sekretariatet for
Ledningsejerregistret ikke er ansvarlige for registerdataenes korrekthed og
komplethed, for skade eller tab opstået ved brug af data eller ved afbræk i
datatjenestens tilgængelighed,
6. denne aftale kan med omgående virkning annulleres af Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering, hvis vilkårene i den ikke overholdes
Undertegnede er indforstået med, at brud på ovenstående kan medføre retsforfølgelse.
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering træffer afgørelse om, hvorvidt
anmodningen kan imødekommes. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Oprettelse som bruger med forskeradgang forudsætter, at institutionen har oprettet sig i
LER med digital signatur og markeret forsker/vejmyndighed under Stamoplysninger.
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Når nærværende anmodning er imødekommet, modtager brugeren elektronisk
meddelelse om, at brugerens rettigheder er ændret.

Forskningsinstitution
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Adgangen skal gælde fra

til

Forsker, der skal have forskeradgang
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:

_______________
Underskrift

Beskrivelse af forskningsprojektets formål:

Underskrift på vegne af forskningsinstitutionen
Dato:
Navn:
Stilling:
_______________
Underskrift
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