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LER 2.0 – hvad, hvorfor og hvordan? 
 
Emne: Anlæg og drift 
 
Tema: Love og regler, Det digitale anlæg, Signalanlæg, Store anlægsprojekter, Projektering, 
 
Beskrivelse: 
Fra 1. juli 2023 træder LER-loven i kraft med dertilhørende nye krav til opmåling og registrering af ledninger i vejarealer. I 
lovens stilles der krav til, at nyetablerede ledninger bl.a. skal opmåles med kote og der skal oplyses forskellige 
informationer om ledningen. Det betyder nye arbejdsgange for både ledningsejere og entreprenører. 
Der er stor forskel på, hvordan en ledningsejer i dag har registreret ledningsoplysninger og hvordan de modtager data. 
For forsyningsselskaber er der en fast procedure, hvorimod for mange af landets kommuner er det en helt ny opgave. 
LE34 har hjulpet mere end ¼ af kommunerne i gang med etablering, drift og vedligehold. 
Oplægget fortæller kort og præcist om, hvad LER-loven betyder for arbejdet med ledninger ifm. vejareal. Der tages 
udgangspunkt i lovteksten til konkretisering af, hvad det betyder for manden i marken, og hvordan det påvirker de krav til 
dokumentation, som ledningsejeren skal bruge for at opfylde LER-lovens krav. 
Efterfølgende kommer oplægget ind på en kommunes rejse fra nul til faktisk at have et digitalt grundlag over ens 
ledningsnet. Der fokuseres på vejafvandingsnettet, og hvordan det at indsamle lidt mere data end minimum ift. LER-loven 
kan bruges i den daglige drift og vedligehold. 
Målet er, at når deltageren går fra oplægget, så har han styr på, hvad LER-loven har af konkret betydning for manden i 
marken, for manden på kontoret og for kommunerne som ledningsejere. 
 
Målgruppe: Kommunale driftsfolk, entreprenører, alle som gerne vil høre mere om LER 2.0 
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