Årsberetning 2019
Dansk Ledningsejerforum (DLF)

Dansk Ledningsejerforum:
• Er et fælles samarbejdsorgan for ledningsejere, der har til formål at fremme samarbejdet blandt
ledningsejere, 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.
• 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.

Medlemmer af Dansk Ledningsejerforum:

Medlemmerne er repræsenteret via deres brancheforeninger, bortset fra tdc net. Dansk ledningsejerforum
repræsenterer direkte og indirekte ca. 5.000 ledningsejere, der i runde tal fordeler sig således:
Tdc net:

Naturgasselskaber:

1

3

FjernvarmeSelskaber:
400

El selskaber:
44

SpildvandsSelskaber:
78

Vandselskaber:

Antenneforeninger:

2000

2500

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. Faggrupperne kan også tage sager op på eget initiativ.
Fællesudvalget kommunikerer gennem egne organisationer og via Dansk Ledningsejerforum’ 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 Ledningsejerforum tager aktuelle emner op til
drøftelse mellem alle arbejdsgruppernes medlemmer.
I 2019 har der været afholdt 4 møder. På møderne har vi haft fokus på den gældende strategiplans fire hoved
arbejdsområder:
•
•
•
•

gæsteprincippet
LER/samgravning
Nyt uddannelsesprogram/kursustilbud
DLF og omverdenen - synlighed

Gæsteprincippet
Vi er ikke i 2019 kommet til en større forståelse med KL omkring håndtering af gæsteprincippet og kommunernes
håndtering af ledningsanlæg på og i kommunalt ejede arealer. Målet er fælles retningslinjer for administrationen af
forsyningsinfrastruktur på og i kommunale arealer.
KL har efter flere års opfordringer ikke responderet på vores henvendelser. Ud fra et ledningsejer synspunkt er det
vigtigt at få en afklaring. DLF vil derfor undersøge alternative muligheder for at få spørgsmålet på dagsordenen.
Problematikker omkring gæsteprincippet har fulgt en del på årets mødet, bl.a. et eksempel fra Gentofte, hvor der var
uklarhed om fortolkning af hvor stor udstrækning vejens interesse kan foldes ud. Det handlede om etablering af
grøfteanlæg for afledning af overfladevand primært fra vejarealer. Et projekt finansieret af kommunen og
spildvandsselskabet. En naturgasledning blev flyttet uden erstatning for at gøre plads til grøften. Vejdirektoratet har
udtalt sig om sagen. DLF må konstatere at fortolkningen af vejformål er meget bred.

LER2
Det sidste arbejde omkring realiseringen af LER2 har været et meget stort emne for DLF. Ikke mindst faggruppen for
ledningsregistrering har ydet en stor indsats. Gruppen har haft et godt og konstruktivt samarbejde med SDFE
(Styrelsen for Dateforsyning og Effektivisering). LER vil også være på dagsordenen i 2020, hvor selve
implementeringen vil fylde end del.
I forbindelse med høringsarbejdet for LER lovgivningen kom DLF lidt på en prøve. Vi er forskellige forsyningsarter, har
forskellige udfordringer også i forhold til hinanden som forsyningssektorer. Dette gjorde et fælles høringssvar
vanskeligt. Resultatet blev at DLF afgav et høringssvar, hvor ikke alle udfordringer blev adresseret. Det var så op til de
enkelte medlemmer af DLF at redegøre for deres synspunkter individuelt.
Affødt af forløbet omkring LER høringen afstedkom at fællesudvalget har vedtaget en proces for udarbejdelse af
høringssvar. Processen er vigtig og citeres hermed.

Proces for høringer i DLF
1.

Der arbejdes for, at alle høringer modtages i DLF’s hovedpostkasse ledningsejerforum@danskenergi.dk
I dag modtages høringer både gennem Dansk Energi og de enkelte medlemmer/organisationer.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Når det opdages, at høringer ikke modtages direkte i hovedpostkassen, skal det meddeles til sekretariatet, der så
vil fremsende ønske om at få det ændret hos den myndighed, der har udsendt høringen.
Formanden kontaktes når en høring modtages. Herefter afklares, hvilke underudvalg der er relevante for bidrag til
høringen. En tidsplan meldes ud. I tilfælde af høringer med meget kort høringsfrist tager formanden beslutning
om procedure efter skriftlig konsultation med fællesudvalget.
Der udpeges en høringsansvarlig. Det vil typisk være et medlem fra fællesudvalget, der tillige er talsperson for det
relevante udvalg.
Samtidig fastslås om Dansk Energi afgiver høringssvar.
Hvis der udarbejdes fælles høringssvar med Dansk Energi, er det vigtigt at det aftales, hvornår høringssvar
fremsendes, og at der skal være transparens omkring, hvem der er med i ’loopet’.
Der er også mulighed for delvist fælles høringssvar, hvor DLF sender et supplerende svar, hvis der f.eks. er
uforenelige synspunkter på enkelte områder.
Endelig kan DLF udarbejde eget høringssvar. I alle tilfælde er det formanden, der lægger sidste hånd på
høringssvaret før det afsendes.
Afgivne høringssvar offentliggøres efterfølgende på hjemmesiden.

Uddannelse
Faggruppen til forebyggelse af graveskader tillige med fællesudvalget har haft uddannelse på dagsordenen. Dette ud
fra ønsket om, at der hurtigst muligt kommer et fornuftigt uddannelsestilbud til maskinfører omhandlende
graveskader. Det giver ikke mening at ledningsejere i udbudsmateriale kræver at maskinførerne skal have gennemgået
kursus i graveskader, hvis ikke der udbydes kurser.
Der har i indeværende år været dialog på forskellige niveauer med kursusudbyder. På DLF seminaret i juni 2018 blev
der givet et klart signal til kursusudbyder om at komme op i gear. En gentagelse af dette signal blev atter fremført ca.
et år efter i forsommeren 2019. BAI har bevilliget penge til at revidere kursusmaterialet. DLF venter, snart meget
utålmodigt.

Ny hjemmeside
Så skete det. Vi har besluttet og igangsat en fornyelse af DLF’ hjemmeside. Den nye hjemmeside gik i luften den 27.
marts 2020.

Forsyningernes deltagelse i kystbeskyttelse
Sidst på året 2019 behandlede fællesudvalget for første gang forsyningernes økonomiske deltagelse i forbindelse med
finansiering af kystbeskyttelse. Kystdirektoratet har udarbejdet en vejledning. Vi kan konstatere at de enkelte
kommuner har forskellige modeller for hvorledes de skruer betalingspakken sammen. Den konkrete sag er fra Solrød.
Intet er afgjort endnu. Emnet vil være højt prioriteret i 2020.

Ledningsgrave
Vejdirektoratet har udarbejdet nye AAB og SAB for ledningsgrave. DLF var medvirkede til udarbejdelsen gennem
høringsmøde og kommentering. Efterfølgende har Vejregelrådet igangsat udarbejde af Håndbog for ledningsgrave.
DLF er inviteret med i dette arbejde.
En væsentlig ting i forbindelse med etablering af ledningsgrave er den efterfølgende retablering. I den forbindelse er
der flere forskellige standardiserede retableringsformer, alt efter den aktueller trafikbelastning m.m.
I Gentofte kommune kræver vejmyndigheden konsekvent at der skal anvendes en retableringsmetode uanset
placering eller størrelse. En retableringsform der betyder at ledningsejeren ikke kan foretage slut retablering med det
samme.

DLF vil i 2020 forfølge denne problematik gennem kontakt til Vejdirektoratet.

”Personale nyt”
Thor Gerner Nielsen fra Radius Elnet er indtrådt i fællesudvalget, han har afløst Carl-Vilhelm Rasmussen fra Konstant
net.
Jens Christian Nielsen fra Dansk Fjernvarme er indtrådt i fællesudvalget, han afløser Rasmus B. Eriksen fra Dansk
Fjernvarme.
Thor Gerner Nielsen er DLF repræsentant i JUC- grave netværket.

Faggruppe for ledningsregistrering
Der har været afholdt fire møder i faggruppen. Det helt store tema i 2019 har været LER. Diskussioner om
bekendtgørelse herunder datamodellen, samgravninsmodul m.m.

Faggruppe for forebyggelse af graveskader
Der har været afholdt to møder i faggruppen. Fokus på begge møder har været uddannelse. Hvordan kan vi sikre os, at
der bliver udviklet nyt kursusmateriale og udbudt kurser.

Erfa gruppe vedr. gæsteprincippet
Der har ikke været afholdt fysiske møder i 2019.

No-Dig ordningen
No-Dig ordningen er en kontrolordning under Dansk Byggeri for styret underboringer. Kontrolordningen skal sikre at
de udførende til hver en tid opfylder de standardbetingelser og procedurer som er opstillet i kontrolordningen. Ud
over DLF har en række andre forsyningsvirksomheder repræsentanter i kontrolordningen.
Aktuelt er der intet at berette.

