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FORORD 
 
 

Standardvilkårene udtrykker et ønske om at standardisere de betingelser, som vejmyndigheder 

stiller i forbindelse med tilladelse til at grave i vejarealer. Standardvilkårene er en del af den 

såkaldte ”Ledningspakke”, der udover standardvilkårene omfatter ”Udbudsforskrifter for 

ledningsgrave og Dansk Standards DS 475 ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”. 

Standardvilkårene for ledningsarbejder i og over veje er baseret på gældende lovgivning og den 

almindelige anerkendte forvaltningsretlige grundsætning, at en myndighed er berettiget til at stille 

sagligt begrundede vilkår i forbindelse med tilladelser, der meddeles med hjemmel i lov om 

offentlige veje (vejloven) og lov om private fællesveje (privatvejsloven). 

 

På baggrund af vedtagelsen af en ny vejlov (lov nr. 1520 af 27. december 2014) og 

gravebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1650 af 16. december 2015) er standardvilkårene 

revideret med henblik på at tilpasse paragrafhenvisningerne så de stemmer overens med den nye 

vejlov. Endvidere er indholdet tilpasset med henblik på at beskrive forholdene på vejene. 

 

Ved ændringer i regelgrundlaget, der ligger til grund for standardvilkårene, vil standardvilkårene 

blive tilrettet. 

 

Revisionen af standardvilkårene er udarbejdet af en arbejdsgruppe med følgende sammensætning: 

 

  Chefjurist Louise Heilberg, Vejdirektoratet (formand) 

 Contract Manager Henrik Vinther, TDC A/S (udpeget af Dansk Ledningsejerforum) 

 Konsulent Claus Møller Thamdrup, Dansk Energi (udpeget af Dansk Ledningsejerforum) 

 Konsulent Christian Berg, Dansk Energi (udpeget af Dansk Ledningsejerforum) 

 Seniorkonsulent Jens Gorm Rasmussen, DS (Dansk Standard) 

 Ingeniør Carina Nørlund, Silkeborg Kommune (udpeget på vegne af Kommunal Vejteknisk 

Forening) 

 Tilsynsførende Peter Kildegaard, Odense Kommune (udpeget på vegne af Kommunernes 

Landsforening) 

 Branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører 

 Fuldmægtig Henrik Suadicani, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 

 Ingeniør Anette Jensen, Vejdirektoratet, SAMKOM 

  Ingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet 

 Specialkonsulent Tom Løvstrand Mortensen, Vejdirektoratet (sekretær) 
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FORMÅL OG ANVENDELSE 

 

Formål og anvendelse 

 

§ 1. Formålet med Standardvilkår er at skabe et godt samarbejde mellem parterne med 

henblik på en optimal fremkommelighed. Dette sker ved: 

 

1) at opstille vilkår, der er rimelige for såvel vejmyndigheder som ledningsejere  

 

2) at skabe et grundlag for vejmyndigheder og ledningsejere, således at sidstnævnte inden 

den konkrete tilladelse til etablering af ledningsanlæg meddeles, kan kommentere, om 

de foreslåede vilkår er relevante og rimelige  

 

3) at skabe grundlag for forudsigelighed og ensartethed ved opstilling af vilkår for 

ledningsarbejder ved den konkrete tilladelse til etablering af ledningsanlæg  

 

Stk. 2  Vejmyndigheden kan eventuelt supplere Standardvilkår med yderligere, saglige vilkår ved 

udstedelse af den konkrete tilladelse. 

 

Vejledninger og oplysninger for brugere af Standardvilkår er anført i ramme. 

AFGRÆNSNING OG DEFINITIONER 
 

Afgrænsning 

 
§ 2.     Standardvilkår anvendes på ledningsarbejder i og over offentlige veje og private fællesveje.  

 

Stk. 2  Standardvilkårene finder tillige anvendelse på ledningsarbejder i eller over arealer, der er 

reserveret til brug for fremtidige private fællesveje (udlagte private fællesveje). 

Standardvilkår kan dog kun anvendes for private fællesveje og udlagte private fællesveje, 

hvis vejene ligger i områder, der er omfattet af privatvejslovens afsnit III om private 

fællesveje i byer og bymæssige områder (byreglerne), og andre områder, som 

vejmyndigheden i henhold til § 3 i loven har besluttet skal være omfattet af byreglerne. 

 

Stk. 3  Standardvilkår finder anvendelse på alle former for ledningsarbejder – fra helt små 

ledningsarbejder med ringe geografisk udstrækning til store, landsdækkende 

ledningsanlæg. 
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For private veje og private fællesveje i landområder gælder de almindelige ejendomsretlige 

regler. Ledningsejere, der ønsker at råde over sådanne vejes arealer til særlige formål, kan 

kun gennemføre dette efter aftale med vejejeren eller ved ekspropriation. 

  

Definitioner 

 
§ 3.     Følgende definitioner anvendes:  

 

1) Ledning  

 

Kabel, rør eller lignende, herunder føringsrør, til kommunikation og signal- eller 

energitransmission af enhver art samt røranlæg til transport af faste, flydende eller 

luftformige medier af enhver art, samt tilhørende installationer.  

 

Eksempler på tilhørende installationer: Skabe, brønde, master mv. 

 

2) Ledningsejer  

 

Den part, som ejer den pågældende ledning.  

 

3) Graveaktør 

 

Enhver, der ansøger (ledningsejer, entreprenør eller myndighed) om en tilladelse til at 

foretage opgravning i vejens areal i forbindelse med lednings- eller vejarbejder. 

 

4) Entreprenør  

 

Den part, med hvem ledningsejeren har indgået aftale om at forestå udførelse af 

ledningsarbejder, og som kan repræsentere ledningsejeren.  

 

5) Vejmyndighed  

 

”Vejmyndighed” er defineret i  

§§ 6 og 7 i lov om offentlige veje (vejloven) for henholdsvis stats- og kommuneveje, 

samt i § 1, stk. 2, i lov om private fællesveje (privatvejsloven).  

 

6) Koordinering 

 

”Koordinering” er defineret i vejlovens § 74. Bestemmelserne implementerer del af 

infrastrukturdirektivet (Dir. 2014/61/EU af 15. maj 2014). 
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Ledningsejeren/graveaktøren eller vejmyndigheden (hvis denne er graveaktør) skal så 

tidligt som muligt undersøge om flere gravearbejder kan udføres samtidigt. 

 

Koordineringspligten omfatter ikke uopsættelige arbejder, jf. § 73, stk. 1, 2. pkt., eller 

de arbejder, der er beskrevet i gravebekendtgørelsens § 6 (standardvilkårenes § 4, stk. 

3). 

 

7) Gæsteprincippet 

 

”Gæsteprincippet” er lovfæstet i vejlovens § 77 (og privatvejslovens § 70). Udstrækning 

af gæsteprincippet er behandlet i en række domme.  

 

”Arealejeren” defineres som ejeren af vejarealet (vejmyndighed på offentlige veje og 

lodsejeren på private fællesveje). 

 

8) Saglige vilkår  

 

Vejmyndigheden kan fastsætte ”saglige vilkår”, jf. vejlovens § 76, stk. 1, og 

privatvejslovens § 68, stk. 2, i forbindelse med meddelelse af en gravetilladelse.  

Privatvejsloven indeholder 3 vilkår, som altid skal fastsættes i forbindelse med en 

tilladelse på ledningsarbejder på private fællesveje og udlagte private fællesveje, jf. 

lovens § 68, stk. 2, og § 69, stk. 2. Der er i øvrigt ikke en fast definition på et sagligt 

vilkår, idet dette afhænger af de konkrete forhold. Vejmyndigheden skal således 

foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Det betyder, at det ikke er lovligt at 

stille automatiske vilkår (”skøn under regel”). Vilkårene skal være knyttet til vejtekniske 

eller tilsvarende relevante forhold – dvs. der skal være en klar forbindelse mellem vilkår 

og gravearbejde. Vilkårene skal desuden være proportionale – dvs. at de skal stå i 

rimeligt forhold til det formål, som vejmyndigheden ønsker at opnå.  

 

Vejdirektoratets afgørelser kan ses på www.vd.dk  

KOORDINERING 

 

Koordinering 

 
§ 4.  Ledningsejeren/graveaktøren skal så tidligt som muligt undersøge om flere gravearbejder 

kan koordineres. 

 

Dette sker i forbindelse med ledningsejerens planlægning af gravearbejder eller på det 

tidspunkt, hvor ledningsejeren, på foranledning af en ordre fra en kunde, konstaterer, at 

http://www.vd.dk/
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det er nødvendigt at igangsætte et gravearbejde.  

 

Stk. 2  Vejmyndigheden (som graveaktør) skal så tidligt som muligt undersøge om myndighedens 

 gravearbejde kan koordineres med andre graveaktører. 

 

Stk. 3  Vejmyndigheden skal ikke koordinere arbejder inden for det offentlige vejareal og 

vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje, når disse er maksimalt 15 cm dybe.  

 

 Udgravninger der ikke er længere end 10 meter og bredere end 2 meter kræver ligeledes 

ikke forudgående koordinering. 

 

Stk. 4  Vejmyndigheden kan indkalde til koordineringsmøder. Koordineringsmøder kan være 

orienterende – dvs., at parterne orienterer hinanden om aktuelle planer for arbejder på og 

i vejarealer – eller retningsgivende – dvs., at der indgås aftaler mellem parterne, f.eks. om 

placering af ledninger eller rækkefølge af arbejder. 

 

Stk. 5  Mødefrekvensen fastlægges ved aftale mellem parterne. 

ANSØGNING OM TILLADELSE 

 

Ansøgning om tilladelse 

 
§ 5.     Ansøgning sker elektronisk og skal indeholde oplysninger om:  

 

1) Placering af ledning og ledningstype 

2) Tidsplan for arbejdet  

3) Afmærkningsplaner (hvis relevant)  

4) Oplysning om påtænkt udførelsesmetode  

5) Oplysning om ledningsejeren og kontaktperson(er) hos denne inkl. telefon og e-

mailadresser, herunder også kontakt udenfor normal arbejdstid  

6) Oplysning om entreprenør og kontaktperson(er) hos denne inkl. telefon og e-

mailadresser, herunder også kontakt udenfor normal arbejdstid  

7) Der er søgt koordinering og hvordan, og der er sket annoncering. 

 

Vejmyndigheden kan kræve en todelt ansøgning omfattende en ansøgning om 

gravetilladelse og ansøgning om rådighedstilladelse. 

 
Stk. 2  Vejmyndigheden skal fastsætte frist for behandling af ansøgninger. 
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Ansøgninger behandles så hurtigt som muligt – typisk inden for 8 arbejdsdage, når der er 
tale om offentlige veje. Det er god forvaltningsskik at oplyse forventet sagsbehandlingstid, 
f.eks. på vejmyndighedens hjemmeside. 
 

Graveaktøren skal tage hensyn til partshøring, såfremt dette indgår i sagsforløbet. 
 

For så vidt angår private fællesveje i byer skal vejmyndigheden gennemføre en partshøring, 
jf. forvaltningslovens § 19, typisk af vejarealets ejer. Dette skal ledningsejeren eller dennes 
entreprenør tage højde for ved ansøgning om gravetilladelse. 

 

Inden der meddeles en gravetilladelse, skal vejmyndigheden endvidere have forhandlet 

med politiet. Dette kan f.eks. være om hastighedsnedsættelser. 

 
Stk. 3  Den entreprenør, der skal udføre arbejdet, kan på vegne af ledningsejeren ansøge om 

tilladelse. Dette ændrer ikke på ansvarsforholdene i forbindelse med tilladelsen. 

 

Stk. 4  På forlangende skal ledningsejeren stille supplerende oplysninger til rådighed for 

vejmyndigheden. 
 

Vejmyndigheden kan i særlige tilfælde anmode om at få projekt for ledningsarbejdet 

forelagt. 

TILLADELSE 

 

Meddelelse om tilladelse 

 
§ 6.  Tilladelse til at anbringe ledninger mv. og udføre øvrige ledningsarbejder sker i henhold til 

§§ 73-79 i vejloven, henholdsvis § 68, jf. §§ 70, 70b-c i privatvejsloven, eller som 

dispensation fra byggelinjer i henhold til §§ 40 og 41, jf. § 40, stk. 2, i vejloven. Arbejdet 

kan ikke påbegyndes, før tilladelsen foreligger, og vilkår for arbejdets udførelse er fastsat 

af vejmyndigheden, jf. dog stk. 2.  

 

Stk. 2  Uopsættelige reparationer af eksisterende anlæg kan påbegyndes uden tilladelse fra 

vejmyndigheden. Ledningsejeren skal snarest efter, at gravearbejdet er påbegyndt, 

anmelde sit arbejde til vejmyndigheden, jf. bestemmelserne i § 5 samt eventuelt politiet. 

 

Stk. 3  Vejmyndigheden kan kræve, at ledningsejeren inden arbejdet påbegyndes skal foretage 

registrering af tilstand af berørte arealer inkl. adgangsveje, arealer for oplag og skure 

mv. Registreringen kan omfatte lyd- og billedmateriale, der skal være af en kvalitet, der 

muliggør vurdering af arealernes tilstand. Fotos skal kunne tids- og stedfæstes entydigt. 
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Inden der meddeles en gravetilladelse til større eller komplicerede projekter forudsættes 

det, at der har været en dialog mellem vejmyndighed og ledningsejer, evt. graveaktør, 

således at der er sket en afstemning af yderligere vilkår. 

 

Stk. 4  Vejmyndigheden kan fastsætte vilkår vedrørende tidspunktet for arbejdets påbegyndelse 

og afslutning. Vejmyndigheden kan endvidere fastsætte vilkår for gennemførelse i 

henhold til godkendt tidsplan, udførelse på bestemte tidspunkter af døgnet samt samlet 

varighed af arbejdet. 

 

Stk. 5  Vejmyndigheden kan fastsætte vilkår vedrørende samgravning, herunder at 

ledningsejere retter henvendelse til andre ledningsejere med henblik på at undersøge 

muligheden for en sådan samgravning. 

 

Stk. 6  Vejmyndigheden, ledningsejeren og/eller dennes entreprenør kan kræve, at der forinden 

arbejdets påbegyndelse foretages et vejsyn. 

 
Opbevaring af tilladelse 

 
§ 7.  På arbejdsstedet skal der under hele arbejdsperioden være en kopi af tilladelsen og 

skilteplanen – skriftlig eller elektronisk. Andet projektmateriale kan fremsendes, hvis dette 
efterspørges. 

 
Bortfald af tilladelse 
 
§ 8.    Såfremt en tilladelse ikke er udnyttet inden for et år, eller inden for den frist, der er fastsat   

i tilladelsen, anses den for bortfaldet.  

 
Tilbagekaldelse af tilladelse 

 
§ 9.  En tilladelse kan tilbagekaldes af vejmyndigheden, når ledningsejeren ikke overholder 

vilkår stillet i forbindelse med en tilladelse, eller ikke har fulgt vejmyndighedens påbud og 
anvisninger vedrørende arbejdet.  

UDFØRELSE 
 
Underretning og tilsyn 

 
§ 10.  Ledningsejeren skal underrette vejmyndigheden om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse 

samt tidspunkt for etablering af eventuelle restriktioner for trafikken. Vejmyndigheden 

kan fastsætte en frist for, hvornår underretning skal ske.  

 

Stk. 2  Oplysninger om kontaktpersoner skal til enhver tid være opdateret. 
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Stk. 3  Vejmyndigheden skal i enhver fase af arbejdets udførelse have adgang til arbejdsstedet. 

 

Stk. 4  Vejmyndigheden har ret til at påtale forhold vedrørende arbejdet, herunder 

standse arbejdet, såfremt vilkår i tilladelsen ikke er overholdt. 

 

Stk. 5  Vejmyndigheden kan ved igangværende arbejder kræve arbejdet midlertidigt indstillet og 

 eventuelt vejarealet midlertidigt retableret, såfremt helt ekstraordinære og uforudsigelige 

 forhold  tilsiger dette, uden at ledningsejeren af denne grund kan gøre krav gældende. 

 

Når det er vejmyndigheden, der kræver, at arbejdet bliver indstillet, forventes det, at 

gravetilladelsen automatisk bliver forlænget med en tilsvarende periode, som indstillingen 

vedrører. 

 
Indhentning af ledningsoplysninger 

 
§ 11.  Det påhviler ledningsejeren at skaffe sig fornøden underretning om eksisterende anlæg 

af enhver art, som ligger i og over vejarealet fra relevante ledningsejere og 

vejmyndigheder.  

 

Hvis de oplysninger, der modtages fra ledningsejeren, efter forespørgsel via 

ledningsejerregistret ikke giver et retvisende billede, skal ledningsejeren, efter 

anmodning fra ansøgeren, der ønsker at disponere over vejarealet, fremsende de 

nødvendige ledningsoplysninger. Er der fortsat tvivl om ledningernes placering, skal 

ledningsejeren påvise ledningerne på stedet. 

 

I henhold til lov og bekendtgørelse om registrering af ledningsejere er enhver, der 

erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, inden påbegyndelse af gravearbejdet, forpligtet til 

at indhente oplysninger i ledningsejerregisteret (LER)  (www.ler.dk) om hvilke 

ledningsejere, der ejer ledninger i graveområdet. 

 

Opmærksomheden henledes på, at ikke alle ledningsejere er forpligtet til at lade sig 
registrere i ledningsejerregistret. 

 
Afmærkning og trafikregulering 

 
§ 12.  Afmærkning af arbejdet skal udføres i henhold til bekendtgørelse nr. 1129 af 28. 

september 2013 med senere ændringer om afmærkning af vejarbejder mv. Der skal 

foreligge afmærkningsplaner godkendt af vejmyndighed (og politi ved 

hastighedsændringer), før arbejdet kan iværksættes. I relevant omfang kan der henvises 

til standardtegninger i vejreglen. Hvis disse tegninger ikke kan anvendes eller ikke er 

fyldestgørende, udarbejdes afmærkningsplaner.  

http://www.ler.dk/
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Stk. 2  Ved ændringer skal afmærkningsplaner ændres tilsvarende og godkendelse indhentes, 

jf. ovenstående. 

 

Stk. 3  Ledningsejer er ansvarlig for, at arbejdet er forsvarligt afmærket, og at det til enhver tid 

udføres under hensyntagen til trafiksikkerhed og -afvikling. Såfremt afmærkningen ikke er 

i overensstemmelse med den godkendte afmærkningsplan, kan vejmyndigheden eller 

politiet forlange arbejdet standset. 

 

Stk. 4  Hvis afmærkningen trods henvendelse til ledningsejeren eller dennes repræsentant ikke 

bringes i orden, kan vejmyndigheden eller politiet foranledige afmærkningen bragt i 

orden for ledningsejerens regning. 

 

Stk. 5  Vejmyndigheden kan kræve, at afmærkning i forbindelse med ledningsarbejder 

suppleres med orienteringstavler (jf. vejregel for ”Midlertidig afmærkning”), der placeres 

uden for arbejdsområdet med henblik på orientering af trafikanterne. 

 

Stk. 6  Ledningsejeren eller dennes repræsentant må ikke opstille nogen form for reklamer 

og lignende uden skriftlig accept fra vejmyndigheden. 

 

Orientering til offentligheden 

 

§ 13.  Vejmyndigheden kan kræve, at ledningsejeren orienterer offentligheden, herunder 

berørte beboere samt butiks- og erhvervsdrivende, om arbejdets iværksættelse og 

udførelse. Vejmyndigheden kan stille krav om, hvorledes orientering skal ske. Udgifterne 

til orienteringen afholdes af ledningsejeren.  

 

MV-blokke, skelpæle, fikspunkter, kantpæle og andre faste målepunkter 

 

§ 14.  MV-blokke, skelpæle, fikspunkter, kantpæle med helkilometer og andre faste 

målepunkter, der er anbragt i vejen, må ikke flyttes eller beskadiges. Såfremt der under 

arbejdet kan opstå fare herfor, skal ledningsejeren henvende sig til vejmyndigheden. 

Eventuel sikring eller retablering forestås af vejmyndigheden på ledningsejerens 

bekostning.  

 

Tekniske bestemmelser 

 

§ 15.  For så vidt angår tekniske bestemmelser, herunder retablering, henvises til DS 475 

”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord” samt udbudsforskrifter for 

”Ledningsgrave”.  

 

Stk. 2  Kontrol skal udføres i overensstemmelse med kravene i DS 475 og udbudsforskrifter 

for ”Ledningsgrave”. 
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Stk. 3  På anmodning fra vejmyndigheden skal ledningsejeren dokumentere kvaliteten af det 

udførte arbejde gennem f.eks. materialekontroller, komprimeringskontroller, analyser 

af borekerner samt nivellementer og opmålinger af de færdige overflader. Udgifterne til 

opfyldelse af vejmyndighedens krav til dokumentation afholdes af ledningsejer. 

 

Stk. 4  Vejmyndigheden kan under og efter arbejdets udførelse foretage kontrol af arbejdet. 

Hvis vejmyndighedens kontrol viser væsentlige afvigelser fra ledningsejerens 

kontrolresultater, påhviler det ledningsejeren at skaffe nødvendig dokumentation for, at 

arbejdet er udført i henhold til kravene, eller om nødvendigt at omgøre arbejdet. 

 

Ledningsejerens tilsyn 

 

§ 16.  Ledningsejeren skal føre fornødent tilsyn med, at vilkår fastsat af vejmyndigheden 

og andre myndigheder er opfyldt.  

 

Ændringer af ejerforhold under udførelse 

 

§ 17.  Ledningsejerens rettigheder og forpligtelser i henhold til tilladelsen kan ikke overgå til 

en ny ejer uden vejmyndighedens godkendelse. Godkendelsen kan først meddeles, når 

vejmyndigheden har modtaget den nye ledningsejers skriftlige erklæring om, at denne 

overtager samtlige rettigheder og forpligtelser fra den hidtidige ledningsejer.  

FÆRDIGMELDING OG REGISTRERING 
 

Færdigmelding og aflevering 

 

§ 18.  Ledningsejeren skal straks informere vejmyndigheden, når trafikrestriktioner i 

forbindelse med ledningsarbejdet ophæves.  

 

Stk. 2  Ledningsejeren skal i umiddelbar forbindelse med arbejdets afslutning, dog senest 

5 arbejdsdage herefter, foretage færdigmelding til vejmyndigheden. 

 

Stk. 3  Såfremt der er aftalt etapevis aflevering af ledningsarbejdet, færdigmeldes de 

enkelte etapers afslutning til vejmyndigheden, jf. stk. 2. 

 

Stk. 4  Såfremt vejmyndigheden ikke senest 10 arbejdsdage efter ledningsejerens 

færdigmelding gør indsigelse vedrørende det udførte arbejde, herunder retableringen, 

overtager vejmyndigheden ansvaret for arealerne. Ansvaret for fejl og mangler forbliver 

dog ledningsejerens, jf. § 20. 
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Registrering 

 

§ 19.   Ledningsejer skal registrere ledningen og de til ledningen hørende installationer. 

 

Stk. 2 Såfremt ledningsejeren ikke er i stand til løbende at give korrekte oplysninger om 

anlæggets placering, kan vejmyndigheden kræve, at ledningsejeren lader anlægget 

registrere hos en anden, der råder over den fornødne organisation. Udgifterne 

hertil afholdes af ledningsejeren. 

  

Stk. 3  Ledningsejeren er forpligtet til at lade sig registrere i ledningsejerregistret, jf. lov og 

bekendtgørelse om registrering af ledningsejere. 

 

Eftersyn, fejl og mangler 

 

§ 20.  Fejl og mangler som følge af ledningsarbejdet, der fremkommer i eller ved det berørte 

vejareal, skal udbedres og bekostes af ledningsejeren, såfremt fejlen/manglen er 

påberåbt af vejmyndigheden inden 2 år regnet fra vejmyndighedens overtagelse af 

arealet, jf. § 18 stk. 4.  

 

Stk. 2  Ledningsejeren er forpligtet til på anmodning fra vejmyndigheden at deltage ved 

eftersyn. Ved eftersynet registreres eventuelle fejl og mangler, og det aftales, hvorledes 

udbedring skal foretages, samt frist for udbedring. Vejen skal afleveres i samme stand 

som før opgravningen. 

 

Stk. 3  For fejl og mangler ved retableringen, der udbedres efter færdigmelding, jf. § 18, stk. 4, 

kan vejmyndigheden kræve, at disse fejl og mangler skal udbedres og bekostes af 

ledningsejeren med en efterfølgende mangelansvarsperiode på 2 år for det udbedrede, 

jf. bestemmelserne i stk. 1. 

 

Stk. 4  Ved udbedring af fejl og mangler skal ledningsejeren indhente tilladelse, 

jf. bestemmelserne i § 5. 

 

Stk. 5  Er der fejl og mangler ved retableringen efter udførelse af ledningsarbejdet, som 

ikke afhjælpes af ledningsejeren inden for aftalte frister, kan vejmyndigheden selv 

lade de pågældende fejl og mangler afhjælpe på den til enhver tid gældende 

ledningsejers bekostning, uden at ejerens ansvar herved bortfalder. 

DRIFT 

 

Drift af anlæg 

 
§ 21.  Ledningsejeren har pligt til at vedligeholde ledningsanlægget. Vejmyndigheden er ved 
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ledningsejerens misligholdelse heraf, berettiget til at lade vedligeholdelsesarbejdet 

udføre for ledningsejerens regning i det omfang, det har vejtekniske og/eller trafikale 

konsekvenser.  

 
Oplysningspligt 

 

§ 22.  Ledningsejeren skal til enhver tid holde vejmyndigheden skriftligt underrettet om 

relevante kontaktpersoner, kontaktadresser, e-mailadresser og telefonnumre, herunder 

særligt i forbindelse med ejerskifte.  

FLYTNING OG FJERNELSE 

 

Flytning af ledningsanlæg 

 
§ 23.  Vejmyndigheden kan, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af vejmyndigheden 

inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage, jf. vejlovens § 1, 

kræve at ledningsejeren flytter, forstærker eller foretager andre foranstaltninger 

vedrørende ledningsanlægget efter reglerne i §§ 77-79 i vejloven og §§ 70 og 70a – 70c i 

privatvejsloven. 

 

Stk. 2  For ledninger, der ligger som gæst i vejarealet, har ledningsejer ansvaret for og skal 

betale for en flytning, når disse ønskes flyttet. Inden et pålæg om flytning af en 

ledning, skal det undersøges, om der i stedet kan ske en afværgeforanstaltning 

(forstærkning) eller andre foranstaltninger vedrørende ledningsanlægget, således at 

en flytning undgås. 

 

Ved afgørelsen om flytning, afværgeforanstaltning eller andre foranstaltninger, skal 

vejmyndigheden medvirke til at reducere ledningsejerens omkostninger samtidig 

med, at de vejtekniske og trafikale hensyn tilgodeses mest muligt.  

 

Stk. 3  Ved større vejarbejder skal ledningsejeren varsles herom i god tid. 

 
Fjernelse af ledningsanlæg 

 
§ 24.  Vejmyndigheden kan til enhver tid kræve, at ledningsanlæg, der ligger som gæst, og 

som ikke længere vil finde anvendelse, skal fjernes af ejeren af det pågældende 

anlæg uden udgift for vejmyndigheden, hvis ledningsanlæggene er til gene for 

fremtidige arbejder eller indebærer risiko for fremtidige skader på vejarealet.  

 

Stk. 2  Krav om fjernelse kan begrænses til fjernelse af alle dele af anlægget til en af 

vejmyndigheden fastlagt dybde, eller fjernelse af skabe, brønde mv., der er 

synlige. 
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Fjernelse af eksisterende anlæg kan være meget omkostningskrævende. Krav herom skal 

derfor afvejes mod de gener anlæggets forbliven måtte indebære for vejmyndigheden. 

RISIKO, ANSVAR OG SIKKERHEDSSTILLELSE 
 

Risiko og ansvar 

 

§ 25.  Risikoen i forbindelse med ledningsanlæggets udførelse, tilstedeværelse samt 

fjernelse påhviler ledningsejeren, der afholder alle udgifter herfor.  

 

Sikkerhedsstillelse 

 

§ 26.  Vejmyndigheden kan, inden arbejdet udføres, forlange, at ledningsejeren skal stille 

sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for vejmyndigheden. Vejmyndigheden 

kan dog ikke stille sådanne krav over for statsvirksomheder samt kommunale eller 

fælleskommunale selskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, eller koncessionerede 

selskaber.  

 

Når særlige forhold tilsiger det, kan der stilles krav om sikkerhedsstillelse. 

Såfremt der kræves sikkerhedsstillelse, kan sikkerhedsstillelsen kun kræves for den 

periode, hvor gravearbejdet foregår, og i en supplerende periode på indtil 2 år efter 

gravearbejdets afslutning. I den supplerende periode kan garantien nedskrives gradvist 

efter vejmyndighedens konkrete vurdering. 

Garantiens størrelse bør fastsættes under hensyntagen til de faktiske forhold (projektets 

størrelse, tidsforløb, risiko mv.). 

TVISTER 

 

Tvister 

 
§ 27.  Tvister mellem ledningsejere og vejmyndighed behandles i henhold til bestemmelserne 

i vejloven og privatvejsloven.  

 

Stk. 2  Hvis der opstår uenighed om en ledningsflytning, kan vejmyndigheden lukke vejarbejdet 

 uanset om der foreligger en tvist. 
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Uenighed mellem ledningsejere om sikring/flytning af eksisterende anlæg er af 

privatretlig karakter og henhører under domstolene. Vejmyndigheden må dog ud fra 

nødretsmæssige betragtninger kunne sikre, at en eventuel konflikt ikke får konsekvenser 

for arbejdets færdiggørelse. 

 

Tvister vedrørende statsveje kan behandles af ekspropriationskommissionen i henhold til 

ekspropriationsprocesloven. 
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