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16. august 2017 

Høring af Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af lednings-

ejere 

Dansk Erhverv har d. 28. juni modtaget en indbydelse til at deltage i Høring af Forslag til Lov om 

ændring af lov om registrering af ledningsejere. Dansk Erhverv har på grund af bl.a. høringsperio-

dens sammenfald med sommerferien bedt om en fristforlængelse, hvilket Styrelsen har efterkom-

met med en fristforlængelse til 16. august. Dansk Erhverv arbejder tæt sammen med IT-Bran-

chen, Danmarks største brancheorganisation for it- og televirksomheder, som også støtter dette 

høringssvar. 

 

Generelle bemærkninger 

Lovforslaget har til formål, angiver høringsbrevet, at effektivisere arbejdsgange ved udlevering af 

ledningsoplysninger til brug for gravearbejder, reducere graveskader og give mulighed for at ko-

ordinere gravearbejder og udnytte ledig kapacitet i føringsrør.  

 

Dansk Erhverv støtter disse overordnede hensigter. Det vil lette arbejdet for graveaktører, og der 

kan være en række samfundsmæssige gevinster at hente på en omlægning af arbejdsgangene 

m.m. 

 

Dansk Erhverv mener dog, at fordelingen af byrder i det konkrete forslag er et betydeligt problem. 

Omkostningerne for at lette arbejdet for graveaktører og at løse en samfundsopgave bliver de 

facto pålagt ledningsejere, herunder de teleselskaber der årligt investerer over 6 mia. kr. i udbyg-

ningen af landets digitale infrastruktur. Forslagets konkrete udformning bliver dermed en hin-

dring for udvidelsen af den digitale infrastruktur, som er afgørende for den fortsatte digitalisering 

af Danmark og dansk erhvervsliv.  

 

Teleselskaberne oplever i disse år en usædvanlig hård konkurrence på bl.a. bredbåndstjenester og 

har en lav indtjening i forhold til deres omfattende investeringer i teleinfrastruktur. Yderligere 

byrder på denne sektor harmonerer dårligt med de politiske ambitioner om at tilskynde yderli-

gere investeringer i udbygningen af Danmark digitale infrastruktur. Byrderne i forbindelse med 
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forslaget er i en størrelsesorden, der kan mindske teleselskabernes mulighed for fremover at fore-

tage de ønskede investeringer i yderligere i bredbåndsudrulning m.m. 

 

Dansk Erhverv har i forbindelse med det kommende teleforlig, som Energi-, Forsynings- og Kli-

maministeriet i øjeblikket forbereder, udtrykt et ønske om at reducere og fjerne en række byrder 

for telesektoren. Forslaget om lov om registrering af ledningsejere går i mod disse ønsker. Dansk 

Erhverv foreslår konkret, at en del af midlerne fra frekvensauktionerne skal anvendes som kom-

pensation til teleselskaberne, når de bliver pålagt at løse en samfundsopgave som det øgede krav 

til registrering af ledningsejere. Den seneste frekvensauktion i 2016 indbragte staten over 1 mia. 

kr., der giver et betydeligt rum til at dække teleselskabernes omkostninger i forbindelse med led-

ningsregistrering i de kommende år. 

 

Specifikke bemærkninger 

Skæv fordeling af økonomiske byrder og fordele 

Ledningsejerne bliver pålagt en række økonomiske byrder. Ifølge høringsudkastet forventes kra-

vet om at skulle udlevere ledningsoplysninger inden for 2 timer at påføre udgifter til softwareli-

censer og abonnementer hos tjenesteydere for 79 mio. kr. per år. Og nye funktioner i Lednings-

ejerregistret stiller krav om, at ledningsejerne leverer deres ledningsoplysninger i digitaliseret og 

vektoriseret format, hvilket giver en omstillingsbyrde beregnet til ca. 122 mio. kr. alene i admini-

strative omkostninger. Ud over de her opregnede omkostninger kan ledningsejere også forventes 

at blive tynget af en række tekniske omkostninger af væsentlig betydning.  

 

Det er betydelige omkostninger – også selvom ledningsejere formodes at spare en post på 30 mio. 

kr. på administrationstid ved elektronisk udlevering af ledningsoplysninger til graveaktører samt 

mindre poster, som både ledningsejere og graveaktører forventes at få gavn af. 

 

Den størst fordel ved lovforslaget tilfalder derimod klart graveaktører. De besparelser, graveaktø-

rerne kan indhente, er opgjort til 86 mio. kr. per år alene på sparet administrationstid. 

 

Samlet vil lovforslaget således overføre ressourcer fra en sektor til en anden. Dansk Erhverv er 

imod denne prioritering af en sektor på bekostning af en anden, både principielt og i lyset af øn-

sket om at telebranchen skal fortsætte udbygningen af Danmarks teleinfrastruktur. Alternativt 

kan kompensation for omkostningerne til ledningsejere overvejes, fx finansieret med udgangs-

punkt i frekvensmidlerne. 

 

Øget klarhed over krav til ændringer 

Forslaget giver ministeren hjemmel til at fastsætte yderligere bebyrdende regler for ledningsejere. 

Det er fx i forslagets §8, stk. 3, der giver ministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at 

graveaktør skal tilbydes påvisning på stedet af ledningsejer (og ikke blot kan tilbydes påvisning). 

Det udgør en betydelig udvidelse og er ikke en betryggende hjemmel i lyset af den ovenfor omtalte 

mangel på balance i fordelingen af omkostninger mellem ledningsejere og graveaktører. Dansk 

Erhverv mener, at denne hjemmel bør udgå af forslaget. 
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Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

 

Poul Noer 

Chefkonsulent 


