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Høringssvar vedr. forslag til lov om etablering af en ny bane til Aalborg Lufthavn med 

dertil hørende anlæg. 

 
Nærværende høringssvar er fremsendt på vegne af Dansk Ledningsejerforum (DLF). DLF 
takker for muligheden for at komme med kommentarer til forslaget. 
 
DLF er samarbejdsorgan og interesseorganisation for danske ledningsejerorganisationer og 
regionale eller landsdækkende ledningsejere. 
 
Medlemmer af DLF er: 
 

 Foreningen for Vandværker i Danmark 

 Dansk Energi 

 Dansk Fjernvarme 

 Danske Vand- og Spildevandsforening 

 Naturgasselskaberne 

 Forenede Danske Antenneanlæg 

 Teleselskaberne repræsenteret af TDC og Telia 
 
Foreningens fælles høringssvar er ikke nødvendigvis et endeligt udtryk for medlemmernes 
fuldstændige bemærkninger til høringen, idet der kan være uddybende kommentarer fra de 
enkelte ledningsejere. 
 
Dansk Ledningsejerforum skal herved fremkomme med følgende kommentarer til projektet 
 
DLF forventer at lokale ledningsejer vil blive berørt af projektet både i forbindelse med langs-
gående ledninger placeret i baneareal og i forbindelse med krydsende ledninger, fx i broer 
eller lignende, forskellige steder langs banen. 
  
Det er væsentligt for ledningsejere, og ligeledes for Banedanmark, at det på et så tidligt tids-
punkt som muligt afklares hvorvidt, og i hvilket omfang, arbejderne med elektrificering og 
opgradering nødvendiggør påvisning, sikring eller flytning af de forsyningsledninger, som 
befinder sig i banearealet eller på anden måde berøres af projektet. 
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DLF skal derfor opfordre til, at der, så snart tilstrækkeligt projektmateriale foreligger, indkal-
des til ledningsejermøde med henblik på at afklare disse problemstillinger og indarbejde dem 
i projektgrundlag og detailplanlægning på så tidligt et tidspunkt som muligt. 
  
Kontaktperson til lokale ledningsejre kan findes via en forespørgsel på LER.dk  
 
Ønskes yderligere information fra DLF er vi selvfølgelig til rådighed for dette. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 

 

 

 

Henrik Vinther 
Formand, Dansk Ledningsejerforum  
  


