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Dansk Energi og Dansk Ledningsejerforum vil gerne kvittere for energi-, forsynings- og klimaministerens svar
af 8. november 2017 på fremsendte spørgsmål fra Dansk Energi og Dansk Ledningsejerforum om lovforslag
L37.
Vi mener, at ministerens besvarelse bidrager til at fjerne uklarheder i det fremsatte lovforslag omkring den
fremtidige retsstilling og økonomiske balance mellem ledningsejere og graveaktører. Dette er vigtigt for at
sikre en fortsat investeringslyst i ny og bedre energi- og teleinfrastruktur.
Som vi tidligere har påpeget, udestår der en række væsentlige afklaringer, som skal drøftes i den nedsatte
følgegruppe - i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Drøftelserne vil danne grundlag
for en bekendtgørelse som fastsætter nærmere regler om, hvilke ledningsoplysninger, der skal udveksles
(forsyningsart, nøjagtighedsklasse, ledningskomponenter mv.). Ledningsoplysningerne skal give
graveaktørerne bedre mulighed for at planlægge deres arbejde og undgå graveskader.
Ministeren har i et svar af 13. november 2017 til Teleindustrien oplyst, at bekendtgørelsen forventes at ligge
klar ultimo 2018 eller primo 2019, og at de nye krav om ledningsoplysninger sættes i kraft, når
sammenstillingsfunktionen i Ledningsejerregistret sættes i drift – forventeligt 1. juli 2019.
Vi er enige med ministeren om, at der fra begyndelsen er lagt et stort fokus på at inddrage berørte aktører særligt via drøftelser i følgegruppen, som forventes at fortsætte gennem hele 2018. Det er rigtig positivt.
På det seneste følgegruppemøde d. 15. november 2017 har vi dog gjort det klart, at ledningsejerne først
iværksætter de nødvendige systemændringer til udlevering af ledningsoplysninger når de kender de endelige
krav i bekendtgørelsen. En tidsfrist på ca. 6 måneder til implementering af nye oplysningskrav for ledninger
anser vi for at være alt for kort. Systemændringer vil omfatte større eller mindre justeringer af it-systemer,
dokumentationsprogrammer mv., som påvirker arbejdsgange for ca. 4.000 ledningsejere i Danmark. En del
forsyningsselskaber kan være nødt til at genforhandle rammeaftaler med eksterne it-leverandører.
En forceret tidsplan for implementering af de endelige oplysningskrav i bekendtgørelsen kan derfor meget
nemt resultere i ringe løsninger og unødige omkostninger. Vi mener, at tidsfristen for implementering af nye
oplysningskrav i bekendtgørelsen bør være mindst 12-18 måneder.
På den baggrund skal vi venligst henstille til en ændring af lovbemærkningerne til §2 om ikrafttrædelse, så
der i stedet lægges op til en forventet idriftsættelse af sammenstillingsfunktionen i Ledningsejerregistret
tidligst 1. juli 2020. Endnu bedre vil være hvis de nye krav til registrering træder i kraft samtidig med
ledningsejernes frist for vektorisering af deres ledningsoplysninger - 1. juli 2022 - således at vi undergår en
uhensigtsmæssig og administrativ tung håndtering af flere forskellige systemer.
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