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Dansk Ledningsejerforum er et samarbejdsorgan for ledningsejere i Danmark.

Dansk Ledningsejerforum:
•

•
•

Er et fælles samarbejdsorgan for ledningsejere. Dette samarbejdsorgan skal samtidig fungere som en kontaktmulighed for diverse eksterne samarbejdspartnere med
henblik på behandling af forespørgsler mv. Endvidere vurderer og kommenterer
samarbejdsorganet på eget initiativ lovforslag, normer osv.
Fremmer samarbejdet blandt ledningsejere indbyrdes og mellem ledningsejere og
offentlige myndigheder og andre organisationer.
Fremmer brug af fælles retningslinjer og udøver oplysningsvirksomhed til gavn for
ledningsejere og samfundet som helhed i forbindelse med etablering og drift af ledningsanlæg.

Dansk Ledningsejerforums medlemmer:

Sekretariat: Dansk Ledningsejerforum c/o Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C
Tlf: 35 300 400 – mail: ssj@danskenergi.dk – www.dansk-ledningsejerforum.dk

Årsberetning for Dansk Ledningsejerforum 2018

Indledning
Dansk Ledningsejerforum er et samarbejdsorgan for ledningsejere i Danmark.
Medlemmerne er repræsenteret via deres brancheforeninger, bortset fra TDC. Dansk Ledningsejerforum repræsenterer
direkte og indirekte ca. 6.000 ledningsejere, der fordeler sig nogenlunde således:
TDC .................................... 1
Naturgasselskaber ............. 3
Elselskaber ....................... 42
Afløb og spildevand ......... 94
Fjernvarmeværker ......... 400
Vandværker ................ 2.100
Antenneforeninger ..... 2.500

Organisation
Dansk Ledningsejerforum består af et Fællesudvalg, to faggrupper samt en ERFA-gruppe.
Faggrupper og ERFA-gruppe er opdelt i følgende emner:
• ledningsregistrering
• forebyggelse af graveskader
• gæsteprincippet (ERFA-gruppe)
I Fællesudvalget drøftes emner af overordnet karakter, og Fællesudvalget koordinerer og uddelegerer opgaver til faggrupperne, der også kan tage sager op på eget initiativ.
Fællesudvalget kommunikerer gennem egne organisationer og via Dansk Ledningsejerforums hjemmeside. På hjemmesiden findes oplysninger om foreningen samt materiale fra faggrupperne. Endvidere kan medlemmer af udvalg og faggrupper finde referater mv. på den begrænsede del af hjemmesiden.
Opdateret organisationsplan er indsat som bilag sidst i dette dokument. Her er endvidere vist hvilke eksterne arbejdsgrupper og udvalg, som Dansk Ledningsejerforum er repræsenteret i. Desuden er navne på repræsentanterne anført.

Fællesudvalget
Fællesudvalget er det samlende udvalg i Dansk Ledningsejerforum (DLF), og der afholdes normalt 4 møder om året i
dette forum. Her involverer udvalget sig direkte i enkelte emner/sager og uddelegerer andre sager til de relevante faggrupper. Endvidere afholdes hvert andet år et seminar, hvor Dansk Ledningsejereforum tager aktuelle emner op til drøftelse mellem alle arbejdsgruppernes medlemmer.
I 2018 har der været afholdt 3 møder og et strategiseminar. På strategiseminaret 13. juni blev det vedtaget at slanke
vores organisation således, at vi nu alene har 2 faggrupper og en ERFA-gruppe. Organisationsdiagram er vedlagt som
bilag.
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Det blev samtidig vedtaget, at Dansk Ledningsejerforum i de kommende to år vil have fokus på følgende områder:
• Gæsteprincippet
• LER/samgravning
• Nyt uddannelsesprogram/kursus tilbud
• DLF og omverdenen - synlighed
Herudover vil vi fortsat have erfaringsopsamling og informationsdeling samt digitalisering af branchen som væsentlige
opmærksomhedspunkter.

Gæsteprincippet
DLF har sammen med Dansk Energi igangsat et samarbejde med KL om gæsteprincippet. DLF havde således sammen
med Dansk Energi ultimo august 2018 et dialogmøde med KL om gæsteprincippet og kommunernes håndtering af forsyningsinfrastruktur på kommunal grund. Parterne arbejder i forlængelse heraf på et fælles forståelsespapir om håndtering af ledningsanlæg på og i kommunalt ejede arealer, der ikke er i vej. Det er intentionen, at papiret skal indeholde
nogle fælles anbefalinger og henstillinger til kommunerne ligesom det skal understrege de udfordringer, som gæsteprincippet giver for såvel ledningsejere som kommuner. Med de fælles retningslinjer for administrationen af forsyningsinfrastruktur på og i kommunale arealer er det således målet at angive en ramme, som KL og vi anbefaler, at kommunerne
fremadrettet skal administrere efter.

DLF Biintervenient i sag om betaling for prøvegravninger
DLF har været biintervenient i Radius A/S’ sag mod Transport- og Bygningsministeriet
vedr. betaling for prøvegravninger, idet sagen vurderedes at være principiel for alle ledningsejere.
Sagen er nu afgjort ved Højesteret.
Højesteret tog således stilling til to hovedspørgsmål.
For det første var det et principielt spørgsmål om forholdet mellem vejlovens gæsteprincip og ledningsejerloven (LERlovgivningen).
For det andet om omfanget af gæsteledningsejerens betalingsforpligtelse og således, om denne også kan udstrækkes til
at omfatte udgifter til et prøvegravningsarbejde. Sagens kerne er hvem, der skal betale for prøvegravninger for at identificere en lednings nøjagtige placering, når dette er nødvendigt af hensyn til vejmyndighedens vejprojekt.
Højesteret udtalte, at den dagældende vejlov og LER-lov ikke tager sigte på at regulere samme forhold, samt at der ikke i
forarbejderne til LER-loven er holdepunkter for, at det med loven har været tilsigtet at ændre eller indskrænke de
grundlæggende forpligtelser, som påhviler ledningsejeren efter vejlovens gæsteprincip.
Højesteret fandt på den baggrund, at der ikke med den dagældende LER-lov var gjort udtømmende op med en ledningsejers forpligtelse til at give oplysninger om sine ledningers placering til vejmyndigheden og udtalte, at betalingsspørgsmålet derfor måtte bero på, om en forpligtelse til påvisning ved prøvegravning kunne udledes af gæsteprincippet i den
dagældende vejlovs § 106, stk. 1.
Om det spørgsmål udtalte Højesteret, at gæsteprincippet indebærer, at en ledningsejer er forpligtet til at oplyse om en
mere præcis placering af sin ledning end den, der følger af den dagældende LER-lov, hvis det er nødvendigt for vejmyndigheden at have kendskab til disse oplysninger for at kunne tage stilling til, om en ændret anvendelse af vejarealet gør
det nødvendigt at omlægge ledningen, eller om den ændrede anvendelse af arealet eventuelt med tilpasninger af vejprojektet kan gennemføres uden en ledningsomlægning.
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Med henvisning til at denne forståelse af gæsteprincippet efter Højesterets opfattelse harmonerer med administrativ
praksis på området udtalte Højesteret i den sammenhæng følgende:
”Det er ”gæsten”, der har gravet ledningen ned i vejen, og ”gæsten” må være nærmest til at vide, hvor ledningen ligger,
eller til at fremskaffe de – i forhold til vejmyndighedens anlægsprojekt – nødvendige oplysninger herom.”
Højesteret fandt herefter, at prøvegravninger med det beskrevne formål må anses for omfattet af betalingsforpligtelsen
efter gæsteprincippet i den dagældende vejlovs § 106, stk. 1, og Højesteret lagde også til grund, at prøvegravningsarbejdet konkret havde været nødvendigt.
Højesteret tiltrådte på den baggrund, at betalingsforpligtelsen for prøvegravningsarbejdet påhvilede ledningsejeren og
stadfæstede Landsrettens dom.
Højesterets dom indebærer således, at en vejmyndighed, på arealer hvor ledningen er placeret som ”gæst”, og vejmyndigheden kan redegøre for, at det er nødvendigt, at kende en lednings mere nøjagtige placering, med henblik på en afklaring af, om en ledningsomlægning er nødvendig, eller om der findes alternative løsningsmuligheder, er en ledningsejer forpligtet til at lokalisere sin lednings mere nøjagtige placering.

Ledningsejerregistret LER - videreudvikling af LER
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering(SDFE) har haft inviteret til en række følgegruppemøder i 2018.
Følgegruppemøderne omhandlede afklaring af standardkrav, afklaring om samgravningsmodul samt introduktion til
kommende forløb med Proof-of-Concept (POC).
Udarbejdelsen af standardkrav vil ske i tæt dialog med følgegruppen og resultatet vil blive anvendt i kravspecifikationen
til systemets videreudvikling og den kommende bekendtgørelse.
Det nye LER-system ventes at træde i kraft 1. januar 2020. Der er frist for vektorisering af alle ledninger senest medio
2023. De endelige specifikationer (bekendtgørelser) forventes dog tidligst fastlagt medio 2019. Hvordan systemet skal
fungere i overgangsperioden er imidlertid uafklaret.

Høringssvar
Fællesudvalget har i 2018 afgivet en række høringssvar: Høringssvar vedr. Ledningsgrave, Høringssvar vedr. forslag til
ændring af jernbaneloven, Høringssvar vedr. ændring af lov om cityring (1), Høringssvar- ændring af lov om cityring (2)
Høringssvar kan læses på vores hjemmeside.

Ændringer i Fællesudvalget
Fællesudvalget har fået ny formand. Ny formand er således Kristian Friis (DANVA)

Vedtægtsændring
Det blev vedtaget at tilføje følgende bestemmelse til ”Bestemmelser for Dansk Ledningsejerforum” (DLF).
” I sager af hastende karakter kan formanden eller i denne fravær næstformanden udtale sig på vegne af DLF efter en
kort høring, gerne på mail, af de øvrige medlemmer, uanset ikke alle har svaret ved høringsfristens udløb.”
De således reviderede bestemmelser er lagt på vores hjemmeside
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Faggruppe for ledningsregistrering

Faggruppe til forebyggelse af graveskader
Udvalget har gennem året drøftet deltagelse i kursus i forebyggelse af graveskader. Efter anbefaling fra Dansk ledningsejerforum stiller flere store ledningsejere krav om, at entreprenørernes medarbejdere har deltaget i kursus i forebyggelse af graveskader. Konkret kender vi kun til et 3 dages kursus, der afholdes hos Mercantec ved Ulfborg. Da det afholdes under AMU koster det kun ca. 350 kr. at deltage. På trods af vores kraftige anbefaling og billige pris viser det sig, at
der ikke er mange deltagere. Derfor arbejder vi fortsat med at forbedre kvaliteten af dette kursus. Der er aftalt møde
med BAR og Mercantec for drøftelse af en forbedring af kurset.

ERFA-gruppe vedrørende gæsteprincippet
Der har ikke været afholdt møder eller andre aktiviteter i 2018.

Væsentlige samarbejder
Kontrolordning for styret boring og gennempresning
Kontrolordningen er etableret af firmaer og kunder, der henholdsvis udfører opgravningsfri ledningsetablering og får
udført opgravningsfri ledningsetablering. Kontrolordningen er en del af Dansk Byggeris kontrolordninger. DLF er repræsenteret i udvalget.
Formålet med kontrolordningen er at medvirke til at sikre, at entrepriser, der udføres af firmaer, der er optaget i kontrolordningen, opfylder den af kontrolordningen godkendte deklaration, sikrer den bedst mulige kvalitet af ledningernes
etablering samt sikrer dokumentation af deres placering. For yderligere information henvises til: https://www.kontrolordninger.dk/styret-boring.aspx
Der er det sidste år sket justeringer i den eksterne kontrol og der er sat større fokus på kundeorientering. Det skal tillige
nævnes at der ikke har været egentlige klager til kontroludvalget over udførte borearbejder.
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Sekretariat: Dansk Ledningsejerforum c/o Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C
Tlf: 35 300 400 – mail: ssj@danskenergi.dk – www.dansk-ledningsejerforum.dk

