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Høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere
Hermed følger Danske Vandværkers bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om
registrering af ledningsejere.
Kort opsummering af hovedsynspunkterne
Som udgangspunkt er vi meget tilfredse med, at styrelsen i arbejdet med lovforslaget allerede
har inddraget en række af Danske Vandværkers synspunkter, herunder:
•

At der er indført en rimelig periode på 3 år fra den 1. juli 2019, hvor vandværkerne kan forberede sig på den nye lov

•

At det understreges, at graveaktøren altid har pligt til at vurdere om det modtagne materiale
er et tilstrækkeligt godt grundlag for gravearbejdet

•

At der stilles krav om, at graveaktøren skal have ledningsoplysninger med på gravestedet.

I forhold til ovennævnte lovforslag er der dog især tre vigtige udfordringer.
1. Påvisning af ledninger
Danske Vandværker frygter, at der sker en væsentlig forskydning fra graveaktør til ledningsejer af de omkostninger, som er forbundet med påvisning af ledningerne.
Det bør fortsat være sådan, at graveaktøren under alle omstændigheder skal foretage
en prøvegravning, før der kan kræves en påvisning – uanset hvilken nøjagtighedsklasse, der er angivet af vandværket.
2. Omkostninger i forbindelse med indhentning af nye oplysninger
Indsamling af nye oplysninger om ledninger bør holdes på et absolut minimum for at
begrænse omkostninger og administrative byrder for vandværkerne.
3. Udfordringer med hensyn til frist i forbindelse med påvisning af ledninger
Den foreslåede frist for ledningsejere til påvisning er fastsat til ”inden for rimelig tid”,
men er i bemærkningerne præciseret til ”højest et døgn”. En sådan frist vil det i nogle
tilfælde ikke være praktisk muligt for vandværkerne at leve op til, og den bør derfor
ændres til minimum 3 døgn.
Danske Vandværker kan som medlem af Dansk Ledningsejerforum (DLF) endvidere tilslutte sig
dette forums bemærkninger, herunder tilslutningen til bemærkninger afgivet af Dansk Energi.
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Overordnede bemærkninger fra Danske Vandværker
Danske Vandværker støtter lovforslagets intentioner om at gøre udveksling af ledningsoplysninger hurtigere og lettere, og på sigt af bedre kvalitet – bl.a. for derigennem at effektivisere
gravearbejdet og reducere antallet af graveskader.
De tilpasninger af vandværkernes registreringer af og udveksling af ledningsdata, som nødvendiggøres af lovforslaget bør tage højde for, at Danske Vandværkers knapt 2000 medlemmer er
fordelt ud over hele landet, og inkluderer både små, mellemstore og store vandværker.
Danske Vandværker finder, at der i lovforslaget er fastsat en rimelig frist (1. juli 2022) for at
foretage en digitalisering (vektorisering) af data.
En meget stor del af vandværkerne er allerede godt rustet til at leve op til de kommende nye
krav. Det er dog afgørende, at den kommende lov, og ikke mindst de efterfølgende regler i
form af bekendtgørelser og vejledninger, gør det muligt for alle vandværker at leve op til kravene uden at de påføres et urimeligt tidspres, et urimeligt administrativt tidsforbrug eller urimelige udgifter.
Danske Vandværker er positivt indstillet overfor en øget koordinering af gravearbejder via et
”samgravningsmodul”. Et sådant ”modul” bør dog etableres uden, at det indebærer en væsentlig ekstra-administration for ledningsejerne, dvs. at den administrative omkostning ved
annoncering skal opvejes af de fordele, der kan opnås ved brug af ”modulet”.
Det bemærkes, at der på flere punkter, herunder i forhold til ”nødvendige ledningsoplysninger”, først vil kunne tages endelig stilling til de enkelte bestemmelser i lovforslaget, når de udmøntes igennem bekendtgørelser og vejledninger. Danske Vandværker ser frem til at medvirke til en sådan udmøntning af loven.
Danske Vandværker støtter, at der fra centralt hold udvikles en ”viewer”, der fastlægger standarden for visning af de sammenstillede data.
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Bemærkninger til de enkelte afsnit og paragraffer
•

Afsnit 2.3 ”Påvisning af ledninger”
§ 8, nr. 3
Som lovforslaget er udformet frygter Danske Vandværker, at der sker en væsentlig forskydning fra graveaktør til ledningsejer af de omkostninger, som er forbundet med påvisning af ledningerne. Dette vil ske, hvis ledningsejerne bliver pålagt at påvise ledningers beliggenhed udelukkende ud fra en indmeldt ”nøjagtighedsklasse”. Desuden vil
det kunne medføre en anseelig administrativ byrde for vandværkerne, hvis samtlige
ledninger skal klassificeres efter ”nøjagtighedsklasse”.
Det bør fortsat være sådan, at graveaktøren under alle omstændigheder har pligt til at
foretage en prøvegravning, førend der kan kræves en påvisning – uanset hvilken nøjagtighedsklasse, der er angivet af vandværket.
§ 9, stk. 2
Den foreslåede frist for ledningsejere til påvisning er fastsat til ”inden for rimelig tid”,
men er i bemærkningerne præciseret til ”højest et døgn”. En sådan frist vil det i nogle
tilfælde ikke være praktisk muligt for vandværkerne at leve op til, og den bør derfor
ændres til minimum 3 døgn.

•

Afsnit 4. ”Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
De administrative økonomiske konsekvenser og øvrige efterlevelsesomkostninger er
opgjort i to konsulentrapporter. Danske Vandværker har selvsagt ikke mulighed for at
efterprøve beregningerne, men beregningerne er karakteriseret ved at være forholdsvist oversigtlige, og de økonomiske konsekvenser bør løbende vurderes under implementeringen for at undgå, at der påføres vandværkerne o.a. uventede væsentlige udgifter.
Danske Vandværker vil især pege på, at for nogle vandværker, som i dag selv besvarer
LER forespørgsler manuelt, vil lovforslaget indebære, at vandværkerne vil skulle overgå
til at have deres ledningsinformationer lagret digitalt hos 3. part, idet det ikke er realistisk, at vandværkerne selv kan stå for hosting og digital dataudveksling med LER-brokeren.
Dette vil påføre nogle vandværker relativt store udgifter. Omkostningen til en sådan
fremtidig lagring og udveksling af ledningsoplysninger via tredjepart er i lovforslaget
formentlig dækket af opgørelsen af ”udgifter til softwarelicenser og abonnementer ” (i
alt 79 mio. kr.). Opmærksomheden henledes på, at meromkostningen for nogle vandværker kan blive meget høj i forhold til vandværkets samlede økonomi. Der bør ved
udmøntningen af loven bør tages højde for dette.
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Endelig gør Danske Vandværker opmærksom på, at loven i et endnu ikke fastlagt omfang vil stille krav til, at der registreres ledningsoplysninger, som ikke er registreret i
dag. Dette frygter Danske Vandværker vil kunne føre til urimeligt høje ekstraomkostninger for ledningsejerne.
Det er derfor afgørende, at der i forbindelse med udarbejdelse af en ny bekendtgørelse, der mere præcist definerer hvilke oplysninger der skal registreres, tages højde
for omkostningerne. I den forbindelse skal det sikres, at indsamling af nye oplysninger
holdes på et absolut minimum for at begrænse omkostningerne og de administrative
byrder.
Med venlig hilsen

Allan Weirup
Direktør

Per Roth
Formand
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