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Anmodning om myndighedsadgang til Ledningsejerregistret
Undertegnede myndighed anmoder hermed om internetadgang til Ledningsejerregistret
(LER) til brug for udøvelse af myndighedsopgaver, jf. bekendtgørelse nr. 278 af 31.
marts 2011 § 16, stk. 1, nr. 2.
Undertegnede er indforstået med, at:
1. oplysninger, der i medfør af § 16 i bekendtgørelsen indhentes gebyrfrit fra
registret, alene må anvendes til myndighedens forvaltningsmæssige opgaver,
dog ikke grave- og projekteringsarbejde
2. forespørgsler i forbindelse med myndighedens erhvervsmæssige udførelse af
gravearbejde er belagt med gebyr, jf. bekendtgørelse nr. 278 af 31. marts 2011 §
16, stk. 2
3. myndighedsadgang ikke giver adgang til gebyrfrie graveforespørgsler
4. gebyrfrie oplysninger fra registret ikke må sælges eller på anden måde
videregives. Oplysningerne må dog gerne overlades til tjenesteyder i forbindelse
med løsning af opgaver for myndigheden
5. kun aggregerede oplysninger fra registret må videregives uden Styrelsen for
Dataforsyning og Effektiviserings skriftlige tilladelse
6. behandling af data fra registret skal efterleve reglerne i lov om behandling af
personoplysninger
7. sekretariatet for Ledningsejerregistret ikke er ansvarlige for registerdataenes
korrekthed og komplethed, for skade eller tab opstået ved brug af registerdata
eller ved afbræk i datatjenestens tilgængelighed
8. gebyrfri forespørgsler ikke erstatter pligten til at foretage graveforespørgsler
forud for gravearbejder
9. denne aftale med omgående virkning kan annulleres af LER sekretariatet, hvis
vilkårene i den ikke overholdes
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Undertegnede er indforstået med, at brud på ovenstående kan medføre retsforfølgelse.
LER sekretariatet træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Oprettelse som bruger med myndighedsadgang forudsætter, at brugeren har oprettet sig
i LER med digital signatur og markeret forsker/vejmyndighed under Stamoplysninger.
Når nærværende anmodning er imødekommet, modtager brugeren elektronisk
meddelelse om, at brugerens rettigheder er ændret.
Myndighed:
Adresse:
Telefon:
E-mail:

Navn på person hos myndigheden / befuldmægtiget, der skal have myndighedsadgang:
Stilling:
Evt. firma:

Beskrivelse af myndighedsopgave (f.eks. i forbindelse med planloven eller vejlovene ).
Bemærk, at forespørgsler i forbindelse med projektering eller andre forarbejder for
gravearbejde ikke må ske via myndighedsadgang:

Underskrift på vegne af myndigheden:
Dato:
Navn:
Stilling:

_______________
Underskrift
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