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Revision af LER-loven - kommunen som ledningsejer  
 

Indhold: 

Som et led i regeringens digitaliseringsstrategi er videreudviklingen af det eksisterende LER-system i fuld gang. LER-

loven er under revision, forventes vedtaget primo 2018 og træder i kraft medio 2019. Der er nye krav til registrering og 

håndtering af ledningsoplysninger, f.eks. vil svartiden for udlevering af ledningsoplysninger blive skærpet betydeligt.  

 

Kommunen er som vejmyndighed ansvarlig for vejbelysningen på kommunale veje. Vejbelysningen har i mange 

kommuner været ejet og drevet af private selskaber efter aftale med kommunen, men flere og flere kommuner har 

købt eller er i færd med at købe anlæggene tilbage. Kommunen skal være opmærksom på, hvilke konsekvenser LER-

loven har for kommunen som ledningsejer. I revisionen af LER-loven lægges der desuden op til, at ledninger til 

vejafvanding behandles specifikt. Som ledningsejer skal kommunen derfor kunne leve op til forpligtelserne i den 

reviderede LER-lov, herunder at besvare forespørgsler i LER og påvise ledninger indenfor de skærpede reaktionstider. 

Som vejmyndighed er kommunen desuden interesseret i, at graveaktørerne koordinerer arbejder for at minimere 

gravearbejde i de kommunale veje. Kommunerne har derfor en dobbelt interesse i LER – både som ledningsejer og som 

vejmyndighed.  

 

Ledningsoplysninger for vejafvanding, vejbelysning, signalanlæg, interne ledninger m.m. skal indsamles og klargøres til 

digital aflevering. Dette indebærer, at ledningerne skal forsynes med oplysninger om ejerforhold, dimensioner, 

materiale, nøjagtighedsklasse, formål m.m. Er ledningerne ikke i forvejen registreret digitalt, skal de digitaliseres, og 

kommunen skal implementere et system til at besvare LER-forespørgslerne indenfor to timer. 

 

Indlægget gennemgår tiltagene i den nye LER-lov med fokus på ledningsejers pligter, herunder de nye krav til 

indrapportering og ændrede reaktionstider ved besvarelse af forespørgsler og påvisning af ledninger. Det identificeres 

hvilke udfordringer, der er i forbindelse med implementeringen af nyt LER, og hvilke fordele kommunen kan drage af 

det nye forbedrede system. Indlægget vil desuden vise, hvordan den nyeste teknologi kan bidrage til at håndtere og 

indrapportere ledningsoplysninger og klargøre data, så kommunen kan leve op til de nye krav. 

 

Indlægget har fokus på at kombinere den juridiske og den tekniske vinkel. 
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