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Grave- og containergruppen lagt sammen

• Flere kommuner har overlap på sagsbehandler

• Svært at holde de to emner adskilt



Fagdag 12. november 2018

• Både ledere og sagsbehandlere deltog

• Oplæg om LER-lov og gravebekendtgørelsen ved Lene Priess, VD
• Husk at kommunerne også skal have alle ledninger i LER senest i 2023, eller 

på anden måde fremsende oplysninger digitalt, ved forespørgsel.

• Drøftelse af ”Efteranmeldelsesordning” (§ 7 og § 8 i bek.)
• Overvejende enighed om IKKE at tilslutte sig ordningen

• Andre emner: Fredning af belægning, koordinering/samgravning, 
sanktionsmuligheder



Ressourcer til behandling af graveansøgninger
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Fælles Høringssvar om Private Ledninger

• Cirka halvdelen af netværkets kommuner stod som afsender
• Uregistrerede ledninger i offentlig vej – der er ikke pligt til at melde ind i LER 

og heller ikke udsigt til at det bliver lovpligtigt

• Ingen krav til tinglysning eller anden sikring af viden om ledning - ved 
ejerskifte eller hvis ejer dør, går viden tabt

• Arbejdsmiljø-hensyn ift. graveaktører der uforvarende kan komme i kontakt 
med ledninger der ikke er kendskab til 



”Efteranmeldesordningen” er trådt i kraft

• Frivillig ordning

• Større administrationsbyrde for vejmyndigheden 
• Manglende viden

• Større krav til tilsyn

• Ingen sanktionsmuligheder



IT-branchen er uenig



Status/resultater

• Skarpere og hurtigere reaktion på høringssvar

• Fælles forståelse af administrationsgrundlag (lovgivning)

• Sparring

• Konkretisering af sagsbehandling

• Interesse fra andre kommuner



Fremtid

• Samarbejde med Trafiknetværk Sjælland (KVL)
• Bredere vidensdeling

• Vision om ”hele sjælland”

• 2 produkter færdiggøres
• ”Plukliste” med vilkår til sagsbehandling

• Vejledning til ansøgere

• Kontinuerligt høringssvar på relevant lovgivning

• Færre, men mere effektive møder


