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Kontor 

Fællesoffentlig  

datadistribution 

 

Dato 

30. januar 2023 

 

J nr. 1461-4022 

 

 

 

Styrelsen for Dataforsyning 

og Infrastruktur 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

 

T:  72 54 55 00 

E:  sdfi@sdfi.dk 

 

www.sdfi.dk   

 

Påmindelse om nye forpligtelser for ledningsejere i LER per. 1. juli 2023 (LER 2.0) 

 

  

Til ledningsejere registreret i Ledningsejerregisteret (LER) 
 
Du eller din virksomhed eller forening modtager denne mail, fordi du 
eller din virksomhed har en konto i LER og er registreret som led-
ningsejer, der endnu ikke er overgået til LER 2.0. 
  
Mailen er sendt til LER-kontoens mailadresse, kontoadministratoren 
og til kontaktpersoner på kontoens interesseområder. 
 
Denne orientering skal gøre dig eller din virksomhed opmærksom på 
de nye forpligtigelser, der følger af LER 2.0 og dækker følgende em-
ner: 
 

• Frist for overgang til LER 2.0 er 1. juli 2023 

• Ledningsejere der er forpligtiget til at være i LER 

• ”Frivillige” ledningsejere 

• Hjælp med overgang til LER 2.0 

Hvis du eller din virksomhed ikke er den rette modtager af denne mail 
eller det er en fejl, at du eller din virksomhed er registreret i LER be-
des du eller din virksomhed skrive til vores support. Henvendelse kan 
ske til support@sdfi.dk 
 
Frist for overgang til LER 2.0 er 1. juli 2023 
 
Som ledningsejer har man en række nye forpligtelser til at digitali-
sere, standardisere og udlevere ledningsoplysningerne automatisk og 
inden for to timer. Formålet med LER 2.0 er, at der via LER skal gi-
ves hurtigere adgang til samlede, ensartede og mere overskuelige 
ledningsoplysninger til brug ved planlægning og udførsel af gravear-
bejde.  
 
LER 2.0-kravene er primært: 
 

- Udveksling af ledningsoplysninger via LERs datamodel for ud-

veksling af ledningsoplysninger 
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- Udveksling via LERs webservices 

- Udveksling inden for 2 timer på hverdage 

De konkrete krav findes i kapitel 3 og 4 i LERs bekendtgørelse: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1534 
 
Det er også muligt at få yderligere information i vejledningen ”Klar til 
LER 2.0 for ledningsejere”: https://ler.dk/Files/Klar_til_LER_2_0_-
_For_ledningsejere.pdf 
 

Fristen for overgang til LER 2.0 udløber 1. juli 2023 og det er vigtigt, 
at alle ledningsejere har taget stilling til LER 2.0, i god tid inden. Hvis 
man tror, at man bliver udfordret med at nå denne deadline, opfordrer 
vi til at man går i dialog med Styrelsen for Dataforsyning og Infra-
struktur (SDFI) om dette (support@sdfi.dk). 
 
Ledningsejere der er forpligtiget til at være i LER 
 
LER 2.0 har været i drift siden januar 2020. Er man omfattet af LER-
loven, er der ikke noget alternativ, til at overgå til LER 2.0 og leve op 
til de medfølgende krav. 
 
Det er §2 i LER-loven, der beskriver om en ledningsejer er omfattet af 
loven: 

§ 2. Ejere af ledninger nedgravet i jord og ejere af ledninger ned-
gravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterrito-
rium eller kontinentalsoklen har pligt til at registrere sig efter § 5, jf. 
dog stk. 2-5 og § 3, hvis ledningen 

1) indgår i et forsyningsnet, 
2) er en stikledning, som ejes af et forsyningsselskab, 
3) er en offentlig myndigheds ledning, som er helt eller delvis belig-
gende i offentlige vejarealer eller privat fællesvej, 
4) er en vejafvandingsledning, som ejes af en offentlig vejmyndig-
hed eller et forsyningsselskab, 
5) leverer adgang til privatejet digital infrastruktur til brugere, 
6) afleder spildevand til et vandløb, en sø eller et havområde eller 
7) er et føringsrør, der ejes af et forsyningsselskab eller en offent-
lig myndighed. 
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for drænledninger. 
Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse for ikkealmene vandforsynin-

ger. 
Stk. 4. Stk. 1 omfatter ikke en privatperson, der ejer en ledning. 
Stk. 5. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler 

om, at brugerdrevne antenneanlæg omfattet af stk. 1, nr. 5, kan 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1534
https://ler.dk/Files/Klar_til_LER_2_0_-_For_ledningsejere.pdf
https://ler.dk/Files/Klar_til_LER_2_0_-_For_ledningsejere.pdf
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undtages fra lovens anvendelsesområde under nærmere fastsatte 
betingelser. 
 
Det er således primært forsyningsselskaber og offentlige myndighe-
der, der er omfattet. Bemærk, at man som privat borger aldrig er for-
pligtiget, til at registrere sig som ledningsejer i LER. 
 
”Frivillige” ledningsejere 
 
Ledningsejere, der ikke er forpligtiget til at være i LER, men ønsker at 

være det på frivillig basis, omtales i LER som frivillige ledningsejere. 
Frivillige ledningsejere, der er registreret i LER, skal som udgangs-
punkt følge samme regler, som de ledningsejere der er forpligtiget til 
at være i LER. Frivillige ledningsejere skal således også tage stilling 
til LER 2.0 og deres registrering i LER. Frivillige ledningsejere har tre 
muligheder:  
 

1. Forblive i LER efter de nye LER 2.0-regler inkl. udlevering i 
overensstemmelse med LERs datamodel, via LERs webser-
vices og inden for 2 timer på hverdage. 

 
2. Ansøge om dispensation jf. LER-lovens § 13 stk. 2-4. Får led-

ningsejeren dispensationen, betyder det at ledningsejeren kan 
blive i LER efter de hidtil gældende regler. Det vil sige, at led-
ningsejeren skal udlevere de nødvendige ledningsoplysninger 
direkte til en graveaktør snarest muligt, og senest 5 hverdage 
efter at graveforespørgslen er modtaget, eller indgå en aftale 
om påvisning. 
 
Vejledning til ansøgning om dispensation efter § 13 er vedhæf-
tet denne mail.  
 

3. Hvis man ikke overgår til LER 2.0 eller søger dispensation ef-
ter § 13, kan man som udgangspunkt ikke være registreret i 
LER og man vil dermed ikke længere modtage anmodninger 
om udlevering af ledningsoplysninger (graveforespørgsler). 
Hvis man fortsat ønsker at være registreret i LER, men ikke 
kan nå at overgå til LER 2.0 inden for tidsfristen, så tag hur-
tigst muligt kontakt til SDFI (support@sdfi.dk). 
 

Efter 1. juli 2023 vil SDFI indledningsvis gå dialog med ledningsejere, 
som ikke er overgået til LER 2.0 eller har fået dispensation, med hen-
blik på afklaring om fortsat registrering.  

 
Hjælp med overgang til LER 2.0 
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Langt de fleste ledningsejere vil have brug for hjælp fra en tjeneste-
yder, dels til digitalisering af ledningsoplysninger, så de lever op til de 
nye krav og dels til automatisk udlevering af ledningsoplysninger. Du 
eller din virksomhed kan på LER’s hjemmeside se en liste over mu-
lige tjenesteydere, der kan hjælpe jer med at leve op til de nye krav, 
på følgende sider: 
 
https://ler.dk/Portal/Subsides/P.2.Ledningsejere/P.2.2.Automa-
tisk_besvarelse.aspx 

https://ler.dk/Portal/Subsides/P.2.Ledningsejere/P.2.1.Hjaelp_indbe-
retning.aspx 
 
Listerne indeholder kun oplysninger om tjenesteydere, der selv har 
oplyst til LER, at de yder denne type service. SDFI kan ikke anbefale 
konkrete tjenesteydere, men det er muligt at I kan få sparring fra rele-
vante brancheforeninger.  
 
Hvis du eller din virksomhed har spørgsmål til jeres forpligtigelser 
som ledningsejer i forhold til LER 2.0 kan LER-sekretariatet i SDFI 
kontaktes på: support@sdfi.dk 
 
Med venlig hilsen 
LER sekretariatet 
  

  

 
 
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur 

Rentemestervej 8  
DK-2400 København NV  
www.sdfi.dk  
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