15. januar 2004
FULS ændringsforslag til L 52 fremhævet med fed skrift:

§ 9. Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på et offentligt vejareal eller arealer udlagt til
privat fællesvej eller i øvrige offentlige/private arealer, som ikke ejes af udøveren selv og hvor
denne som ejer i forvejen har kendskab til evt. ledningers placering, skal, inden arbejdet
påbegyndes, foretage en forespørgsel i ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere, der ejer ledninger i
graveområdet. Gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede
oplysninger.

Stk. 2. Virksomheder eller privatpersoner kan foretage den i stk. 1 nævnte
forbindelse med et gravearbejde eller til brug i ethvert andet lovligt øjemed.

forespørgsel i

Stk. 3. 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. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler
herom.

Stk. 4. Enhver, der forespørger på ledningsejerregistret, modtager kvittering for forespørgslen.
Formålet med ændringsforslaget:

•

At opnå fuld samfundsmæssig udbytte af loven ved at udvide forespørgselspligten til alle arealer,
som anvendes som vigtige ledningskorridorer for forsyningselskaberne.

•
At sikre alle forsyningsledninger i alle områder, medmindre det er ejeren, selv der
graver og denne i forvejen har det fornødne kendskab til ledningernes placering.
•
At udvide forespørgselspligten til områder, der umiddelbart ikke giver anledning til
forventning om ledningers tilstedeværelse, og som i tilfælde af beskadigelse har stor
følgevirkning.
•
At bringe lovens forespørgselspligt i overensstemmelse med erstatningsrettens
ulovbestemte undersøgelsespligt.
•
At bevare den private ejendomsrets ukrænkelighed ved undladelse af pålæggelse af
forespørgselspligt vedrørende arealer, hvor det vil virke administrativt tungt og
uhensigtsmæssigt at pålægge en grundejer forundersøgelsespligt i registret set i forhold til
den samfundsmæssige nytte.

Til motiverne må der foretages de nødvendige konsekvensrettelser.
Eksempelvis må der ske en tilpasning af de almindelige bemærkninger ad pkt. 3,
hvor det skal fremgå at forespørgselspligten er udvidet til gravearbejder i
offentlige/ private arealer, som ikke er ejet af den udøvende selv, og hvor der i
forvejen er kendskab til ledningernes placering.
Hertil kommer nødvendig tilpasning af bemærkningerne til lovforslagets enkelte
lovbestemmelser, særligt ad § 9.

