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1 Resumé 
Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet 
med ”Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (ændring af arbejdsgang med udlevering af 
standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde)” (herefter ”LER-lov”).  
Målingen afdækker ikke andre eventuelle konsekvenser for erhvervslivet.  

Formålet med lovforslaget er at etablere en digital understøttet udveksling af standardiserede lednings
oplysninger mellem ledningsejere og graveaktører. Udvekslingen skal ske via en broker (digital plat
form), som modtager, sammenstiller og stiller data til rådighed for graveaktører og andre ledningsinfor
mationsbrugere. En i højere grad digital og standardiseret udveksling af ledningsoplysninger ønskes 
etableret med henblik på bl.a. at reducere antallet af graveskader og reducere ventetid på udveksling af 
ledningsoplysninger.  

På baggrund af målingen estimeres det, at lovforslaget på samfundsniveau vil medføre en omstillings
byrde på ca. 122 mio. kr. for ledningsejere og løbende administrative lettelser for ca. 127 mio. kr., som 
overvejende berører ledningsinformationsbrugerne.  

Det skal bemærkes, at EY ikke har målt tre af de identificerede informationsforpligtelser, da det ikke har 
været muligt at tilvejebringe kvalificerede populationsestimater. Disse byrder/lettelser er således ikke 
inkluderet i nedenstående estimater, og der tages således forbehold herfor.  

Tabel 1: Overblik over administrative konsekvenser  

Administrative konsekvenser Administrative konsekvenser 

Administrative omstillingsomkostninger 122 mio. kr. 

Løbende administrative lettelser årligt 127 mio. kr. 

De administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative lettelser fordeler sig forskelligt 
på tværs af segmenterne, som anvendes i målingen. Segmenterne er lavet ud fra 1) hvorvidt virksomhe
den er ledningsejer eller ledningsinformationsbruger, samt 2) graden af digital modenhed. Se mere 
herom i afsnit A.2.  

Tabel 2: Løbende administrative lettelser 

Administrative konsekvenser Løbende administrative lettelser 

Segment 1: Graveaktører 71 kr. mio. kr. 

Segment 2: Rådgivende ingeniører 16 kr. mio. kr. 

Segment 3-6: Ledningsejere 40 mio. kr.  

-
-

-

-

-
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2 Lovforslagets konsekvenser for virksomhederne 

Grundlæggende medfører den ændrede LER-lov en digitalisering og vektorisering af ledningsoplysninger 
og automatisering af udvekslingen af disse oplysninger. Lovændringen skal sikre, at selve udvekslingen 
bliver mere effektiv for virksomhederne, ligesom en højere datakvalitet i ledningsoplysninger skal sikre, 
at der bliver færre graveskader og at der bruges færre administrationstimer på behandling af lednings
planer.  

For de ledningsejere, som ikke allerede har digitale, vektoriserede oplysninger og/eller en automatisk ud
vekslingsløsning, vil der være behov for en omstilling, så de opfylder kravene i den ændrede lovgivning. 
Denne omstilling indbefatter bl.a. at konvertere oplysningerne til rette format og/eller at anskaffe/få stil
let en it-løsning til rådighed, som kan udveksle oplysningerne automatisk via en broker, som Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) stiller til rådighed. Indeværende undersøgelse måler de admini
strative byrder og lettelser, som lovforslaget medfører, men indeholder ikke en estimering af udgifterne 
til fx indkøb af nyt it-system, da dette klassificeres som en øvrig efterlevelsesomkostning.   

Lovforslaget er en udmøntning af initiativ 6.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 

2.1 Formål med lovforslaget 
Hovedformålet med lovforslaget er som nævnt at etablere en digital understøttet udveksling af standar
diserede ledningsoplysninger mellem ledningsejere og graveaktører. Udvekslingen skal ske via en bro
ker.  

Initiativet har til formål at: 

• Reducere antallet af graveskader 

• Reducere ventetiden på udveksling ledningsoplysninger 

• Standardisere ledningsoplysninger, så disse kan sammenstilles i brokerfunktionen 

• Lette den administrative byrde for graveaktørerne med at sammenstille ledningsoplysningerne 

til brug ved forberedelse og gennemførelse af gravearbejder 

• Skabe et bedre grundlag for planlægning af samgravning og samføring. 

2.2 Administrative konsekvenser ved lovforslaget 

Udkastet til ændringen af LER-loven vil medføre en række ændringer for både ledningsejere og graveak
tører.  

Generelt skal lovændringen skabe en mere smidig og effektiv dataudveksling og udnyttelse af lednings
oplysninger. Ved fuld indfasning vil ledningsoplysninger være standardiserede og digitale, hvilket skal 
skabe grundlaget for en automatisk udveksling af relevante ledningsoplysninger. Som led i at standardi
sere oplysningerne, vil der blive stillet krav til ledningsoplysninger format og vektorisering. Endvidere 
skal en række metadata knyttes til ledningsoplysningerne (såsom nøjagtighed, ledningstype, fareklasse, 
ejer m.v.).  

Der vil være administrative konsekvenser knyttet til at ledningsejerne skal sikre, at deres data lever op 
til de standarder, der bliver beskrevet i loven, samt til den automatiserede dataudveksling mellem led
ningsejerne og graveaktørerne.      

Ændringerne som lovforslaget vil medføre er operationaliseret i en række informationsforpligtelser og 
underliggende oplysningskrav.  

Det er vigtigt at påpege, at lovforslaget ikke beskriver de konkrete krav til standarder og metadata, da 
kravene senere vil blive præciseret i en bekendtgørelse, i henhold til lovforslagets § 8, stk. 2 og 4. Disse 
krav vil blive udarbejdet i samarbejde med aktørerne på området. Pr. primo maj 2017 er planen, at føl
gende oplysninger skal være omfattet: Oplysninger om ledninger og ejer, ledningsejer (kontaktoplysnin

-
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ger), hvor ledningerne er placeret (x-, y- og z-koordinaten), antal ledninger, ledningers fareklasse, nøj
agtighedsklasse (x- og y-koordinaten), nøjagtighedsklasse (z-koordinaten), årstal for nedlægning af led
ningen, årstal for ledningens seneste indmåling samt opmålingsmetode (GPS eller ej).  

I det følgende vil informationsforpligtelserne relateret til hhv. omstillingsomkostninger og løbende admi
nistrative konsekvenser blive gennemgået.  

2.2.1 Administrative omstillingsomkostninger 

Informationsforpligtelse g: Registrering af digitale ledningsejeroplysninger og metadata  
Udkastet til ændret LER-lov lægger op til, at ledningsoplysninger bliver digitale og vektoriserede. Nogle 
ledningsejere besidder og udveksler allerede automatisk ledningsoplysninger i det rette format. Andre 
ledningsejere skal have konverteret oplysningerne til at være vektoriserede og digitale, så de kan ud
veksles og sammenstilles med andre ledningsoplysninger via brokeren.  Endvidere skal en række basis
oplysninger og metadata knyttes til ledningsoplysningerne i det omfang ledningsejerne kan tilvejebringe 
disse oplysninger. Dette er en omstillingsomkostning, som ledningsejere med ingen eller lav digital mo
denhed (hhv. segment 5 og 6) skal afholde med henblik på at sikre, at deres oplysninger både er digitale 
og vektoriserede og samtidig indeholder allerede tilgængelige basisoplysninger og metadata. Det esti
meres, at omstillingsomkostningen er ca. 122 mio. kr.   

Estimatet er foretaget på baggrund af en forventning om, at det gennemsnitligt koster aktørerne i seg
ment 5 og 6 40.000 kr. at få omstillet oplysningerne til rette format, samt at en stor, specifik aktør vil 
have en separat omstillingsomkostning på 50 mio. kr. Ofte vil omstillingen blive foretaget af eksterne 
konsulenter på vegne af de mange små aktører.  

Estimatet er under forudsætning af, at basisoplysninger og metadata (fx antal ledninger, fareklasse, nøj
agtighedsklasse m.v.) ikke bliver obligatoriske at berige eksisterende ledningsoplysninger med.  

2.2.2 Løbende administrative konsekvenser årligt  

Informationsforpligtelse a: Indhentning og modtagelse af ledningsoplysninger inden for 2 timer 
Graveaktører og rådgivende ingeniører skal anmode om og indhente ledningsoplysninger i forbindelse 
med graveprojekter, herunder i forbindelse med projektering (rådgivende ingeniører) og gennemførelse 
(graveaktører) af disse. I dag kræver det typisk en række administrative aktiviteter at indhente og sam
menstille ledningsoplysninger, så oplysningerne har en form og kvalitet, der er tilstrækkelig. Med digita
liseringen og vektoriseringen af disse oplysninger, vil den løbende administrative byrde blive reduceret 
væsentligt, idet 1) ledningsoplysningerne bliver standardiseret og 2) brokeren sammenstiller lednings
oplysningerne allerede inden de fremsendes til graveaktør. Det estimeres, at disse ændringer vil med
føre en løbende byrdelettelse på ca. 86 mio. kr. hvoraf ca. 16 mio. kr. er hos rådgivende ingeniører og 
ca. 69 mio. kr. hos graveaktører.      

Informationsforpligtelse b: Fremsendelse af ledningsoplysninger til graveaktør inden for 2 timer 
En ledningsejer skal fremsende ledningsoplysninger i et givent område på baggrund af en anmodning om 
ledningsoplysninger fra en graveaktør. Udvekslingsprocessen skal fremadrettet være automatisk (inden 
for 2 timer) og de udvekslede oplysninger skal have det rette format og oplysninger tilknyttet. I dag er 
der stor variation mellem ledningsejerens oplysninger. Oplysningerne spænder fra at blive udvekslet au
tomatisk i et digitalt og vektoriseret format til at blive udvekslet analogt i fx indscannede ledningskort. 
Ledningsejere har i dag 5 dage til at fremsende de efterspurgte oplysninger. Med den ændrede lov vil 
den administrative byrde forbundet med at udveksle oplysninger blive reduceret. Det estimeres, at den 
løbende administrative lettelse er ca. 30 mio. kr.  

Omkostninger forbundet med it-anskaffelse- og drift er ikke målt, da dette inden for AMVAB-metoden 
falder under kategorien øvrige efterlevelsesomkostninger.  

Informationsforpligtelse c: Løbende registrering af ledningsejeroplysninger 
Fremadrettet vil det være muligt at tilknytte en række oplysninger til eksisterende ledningsoplysninger, 
herunder fareklasse, nøjagtighedsklasse, antal ledninger, opmålingsmetode m.fl. En række ledningsejere 
gør allerede dette i dag. SDFE lægger op til, at disse oplysninger ikke bliver obligatoriske at tilknytte ek
sisterende ledninger med den ændrede LER-lov.  

-
-
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Løbende opdatering vil således være på frivillig basis fremadrettet1, hvilket også er tilfældet i dag.  Pro
cessen for indberetning kan ændre sig en anelse, fordi nogle oplysninger bliver digitale i stedet for ana
loge, men betydningen heraf vurderes at være marginal.  

Samlet set vurderes denne informationsforpligtelse at være Business as Usual (BAU), fordi lednings
ejerne ikke i højere grad end i dag må forventes løbende at opdatere ledningsoplysninger eller at bruge 
mere tid herpå.  

Informationsforpligtelse d: Indberetning af fejl i ledningers placering 
Med ændringen af LER-loven bliver det tydeligere, at graveaktører skal indberette fejl i ledningers place
ringer. Det indebærer, at når en graveaktør finder en ledning, som ikke ligger, som de fremsendte led
ningsoplysninger anviser, skal dette indberettes til ledningsejer. Indberetning af fejl sker også i dag på 
frivillig basis. En del virksomheder indberetter allerede fejl i placeringer i dag, mens andre ikke gør 
dette.  SDFE vurderer, at det ikke er muligt at foretage kvalificerede skøn på populationer (ændringen i 
antallet af indberettede fejl), da volumen i dag ikke er kendt og volumen fremadrettet på den ene side 
må forventes af stige som følge af ekspliciteringen af graveaktørs ansvar og på den anden side måde 
forventes at falde som følge af højere kvalitet i ledningsoplysninger. Den administrative byrde eller let
telse er således ikke målt i denne måling.   

Samlet set er det forventningen, at denne informationsforpligtelse hverken vil medføre markante byrder 
eller lettelser, fordi nogle graveaktører allerede indberetter fejl i dag (grundet bedre ledningsoplysnin
ger bør hyppigheden dog falde fremadrettet), andre fortsat ikke vil indberette fejl. Den administrative 
konsekvens vedrører således primært den residual af virksomheder, som ikke indberetter fejl i dag, men 
vil gøre dette fremadrettet som følge af den ændrede LER-lov.  

Informationsforpligtelse e: Indberetning af graveskader 
Når en graveaktør forårsager en graveskade, skal dette indberettes til ledningsejer og graveskaden skal 
håndteres, herunder skal erstatningsansvar eventuelt placeres. Den højere datakvalitet i ledningsoplys
ninger skal reducere antallet af graveskader. Dette forventes at medføre både samfundsmæssige gevin
ster som højere forsyningssikkerhed og færre udgifter til at reparere ledninger. Dertil forventes det 
have positive administrative konsekvenser, da der vil være færre sager at håndtere for graveaktører. 
Samlet estimeres den løbende administrative byrdelettelse at være lidt over 1 mio. kr. De samfundsøko
nomiske konsekvenser er ikke målt i denne måling.  

Informationsforpligtelse f: Håndtering af graveskader 
Denne informationsforpligtelse vedrører, at ledningsejer skal håndtere og sikre at graveskader bliver 
udbedret og eventuelt erstattet og faktureret. Det er forventningen, at antallet af graveskader vil blive 
reduceret som følge af højere kvalitet i ledningsdata. Der vil således være færre sager at håndtere for 
ledningsejere. Det estimeres, at den løbende administrative lettelse forbundet med håndtering af færre 
graveskader for ledningsejere er ca. 10 mio. kr.  De samfundsøkonomiske konsekvenser er ikke målt i 
denne måling. 

Informationsforpligtelse h: Påvisning af ledninger 
Når en ledningsejer ikke kan dokumentere, hvor en ledning ligger, skal denne påvise ledningen for gra
veaktøren. Dette er både tilfældet i dag og med den ændrede lov. Ændringen af LER-loven lægger op til 
at tydeliggøre ansvarsfordelingen i forhold til eventuel betaling for påvisninger. Ansvaret er fremadret
tet tydeligere placeret hos ledningsejer.  

Tydeliggørelsen af betalingsansvar må forventes at øge sandsynligheden for, at en graveaktør beder om 
påvisning, når en ledning ikke ligger som anvist på kortet. Isoleret set medfører dette flere påvisnings
krav fremadrettet. På den anden siden medfører lovændringen også, at ledningsoplysninger bliver mere 
tilgængelige som konsekvens af digitalisering og vektorisering. Dette må isoleret set forventes at redu
cere behovet for påvisninger.  

Det har ikke været muligt at foretage et kvalificeret skøn til estimering af populationer for denne infor
mationsforpligtelse, da der ikke findes oplysninger på, hvor mange påvisninger, der laves i dag og effek
ten af den ændrede lov er ukendt. Et tidligt skøn over de løbende administrative konsekvenser er, at 
denne informationsforpligtelse hverken vil medføre markante byrder eller lettelser, men snarere være 
neutral (netto).  

1 Dog med undtagelse af fejl i ledningers placering.  
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2.3 Reguleringens oprindelse 
Den ændrede LER-lov er en ændring af den gældende lov LBK nr. 578 af 06/06/2011. Der vil på et se
nere tidspunkt blive udarbejdet en bekendtgørelse, som præciserer og operationaliserer lovens intentio
ner og krav. Den ændrede lov er et led i udmøntning af initiativ 6.3 ”Udveksling af data om nedgravet 
infrastruktur” i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020. 

2.4 Virksomhedernes kommentarer og anbefalinger  
I det følgende afsnit fremføres de mest væsentlige kommentarer og anbefalinger fra ledningsejere og 
ledningsinformationsforbrugere, som er fremkommet via interviews med disse aktører.  

Bred forståelse af behov for ændret LER-lov 

Under interviews er der generelt blevet udtrykt stor forståelse for behovet for at ledningsoplysninger 
bliver digitale og udvekslet automatisk. Begejstringen er især markant blandt ledningsinformationsbru
gerne, hvor det blandt andet udtrykkes at ”det betyder rigtig meget, hvis man når i mål”. En anden gra
veaktør nævner i forlængelse af denne pointe, at ”det rykker først, når vi ikke både har vektoriserede og 
analoge data ved siden af hinanden”, fordi de manuelle processer med samstilling og behandling af op
lysningerne herved kan helt undgås.  

Hos ledningsejerne er der også forståelse for det ny regime. En ledningsejer nævner, at det er den ”rig
tige vej at gå, men jeg havde regnet med en anden løsning; at de får direkte adgang [til data]”. En direkte 
adgang havde sparet ledningsejeren for omkostningen forbundet ved at anskaffe en it-løsning, som kan 
udveksle oplysninger med brokeren.  

Systemanskaffelse: Stor omkostning for små aktører 

Ændringen af LER-loven gør det til et krav at udveksle ledningsoplysninger inden for højest 2 timer efter 
anmodningen er modtaget. Det betyder de facto, at ledningsejerne skal anskaffe sig en it-løsning – eller 
få en sådan stillet til rådighed af eksterne, som kan håndtere dette. Dette berør de ledningsejere, som 
har ingen eller middel digital modenhed (segment 4 og 6). De resterende har allerede automatisk ud
veksling.  

Under interviews er det af flere ledningsejere i de berørte segmenter blevet fremført, at dette er en 
byrde, som er betydelig for især de mindre ledningsejere, fx små vandværker, som har 10-50 anmodnin
ger årligt. Omkostningen til it-anskaffelsen og it-driften betragtes af disse aktører som ”disproportional” 
overfor mængden af udvekslinger. Èn respondent angiver, at han ville foretrække ”at data bare er of
fentligt tilgængelige”.  

Udmøntning og praksis afgørende:  
Denne måling tager afsæt i, at en række basisoplysninger og metadata ikke skal tilknyttes ledningoplys
ningerne, såfremt ledningsejer ikke har disse i forvejen. Under interviewene har flere ledningsejere 
fremhævet betydningen af, hvordan loven i praksis vil administreres. Det er potentielt en meget betyde
lig byrde, hvis oplysninger som ’Antal ledninger’, ’Fareklasse’, Nøjagtighedsklasse’ m.v. bliver obligatori
ske. Bliver disse obligatoriske for eksisterende ledninger vil det kræve, at mange ledningsejere er nødsa
get til at grave ledningerne op for at få genereret de relevante ledningsoplysninger. Dette vil indebære 
en betydelig større omstillingsomkostning for ledningsejerne end nærværende måling indikerer.   

2.5 Øvrige efterlevelseskonsekvenser  

Øvrige efterlevelseskonsekvenser er ikke omfattet af denne måling.  

2.6 Validitet og følsomhedsanalyse 

Denne måling vurderes at have en høj validitet.  

De primære argumenter for validitetsvurderingen er, at:  

1) Der er gennemført en nuanceret segmentering og gennemført 2-3 interviews i hvert segment 

-
-

-
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2) Interviewpersonerne har et betydeligt forhåndskendskab til både den eksisterende lov og den 
ændrende lovs krav og konsekvenser. Flere af interviewpersonerne har været involveret i det 
lovforberedende arbejdet via en nedsat følgegruppe. Det kan imidlertid have den risiko, at in
terviewpersonerne forstår den politiske kontekst for målingen og bruger målingen som et poli
tisk redskab til at få nogle politiske dagsordener afspejlet. Vurderingen på baggrund af de gen
nemførte interviews er, at interviewpersonerne har været nuancerede og ærlige. Endvidere del
tog SDFE på et enkelt interview med en aktør, som på forhånd forventedes at være stærkt kriti
ske over for den ny lov. SDFE’s deltagelse var med henblik på at fagligt udfordre og at få flest 
mulig nuancer ekspliciteret.    

3) Det er en metodisk udfordring for målingen, at bekendtgørelsen først bliver udarbejdet senere. 
I bekendtgørelsen bliver de konkrete krav til ledningsejere og ledningsinformationsbrugere ope
rationaliseret. Dette kan påvirke lovens administrative konsekvenser. Målingen gennemført på 
det foreliggende udkast til lov, men det er vurderingen at operationaliseringen og udmøntnin
gen af loven bliver væsentlig for de administrative konsekvenser af ændringen af LER. Målingen 
er gennemført på dette tidspunkt, da det er blevet vurderet mest hensigtsmæssigt, at de admi
nistrative konsekvenser af lovforslaget bliver målt inden høringsprocessen. Målingen er således 
gennemført med afsæt i det foreliggende lovudkast, ligesom SDFE har givet nogle pejlemærker 
i forhold til, hvordan loven forventes udmøntet.  

Populationer:  

De anvendte populationer er genereret af SDFE og indgik også i den oprindelige business case bag æn
dringen af LER-loven.  

Tabel 3: Populationer 

Informationsforpligtelse Segment Population 

Informationsforpligtelse a Indhentning 
og modtagelse af ledningsoplysninger 
inden for 2 timer 

1 138.041 anmodninger til gravearbejde 

2 5367 anmodninger til projektering 

Informationsforpligtelse b Fremsen
delse af ledningsoplysninger til grave
aktør 

3 747.091 fremsendelser 

4 213.555 fremsendelser 

5 53.364 fremsendelser 

6 53.364 fremsendelser 

Informationsforpligtelse c Løbende re
gistrering af ledningsejeroplysninger 

3-6 Kan ikke oplyses 

Informationsforpligtelse d 
Indberetning af fejl i ledningers place
ring 

1 Kan ikke oplyses 

Informationsforpligtelse e 
Indberetning af graveskader 

1 3939 indberetninger 

Informationsforpligtelse f 
Påvisning af ledninger 

Kan ikke oplyses 

Informationsforpligtigelse G Registre
ring af digitale ledningsejeroplysninger 
og metadata, Omstillingsomkostning) 

3 200 virksomheder 

4 2000 virksomheder 

5 10 virksomheder 

6 1790 virksomheder 

-
-
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-
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Bilag A. Lovforslagets relevante måleparametre 

A.1 Rammen for målingen og væsentlige afgrænsninger 
Målingen tager afsæt i udkast til ændret LER-lov, før der foreligger et udkast til bekendtgørelse. Da må
lingen gennemføres på et tidligt stadie, kan der fortsat ske ændringer/præciseringer/operationaliserin
ger, som vil have administrative konsekvenser for virksomhederne.   

Der tages således forbehold for, at der kan ske ændringer i lovteksten eller at bekendtgørelsen operatio
naliserer nogle forhold, som ikke er blevet forudsat i denne måling.  

Endvidere vil nogle virksomheder have behov for at anskaffe en it-løsning, som kan interagere med bro
keren. Dette vil være forbundet med både en omstillingsomkostning og løbende omkostning for virksom
heder, som ikke har en sådan løsning. Disse omkostninger indgår ikke i nærværende måling af de admi
nistrative konsekvenser, da omkostninger til it-udstyr er en øvrig efterlevelsesomkostning.  

A.2 Segmenter 
Den ændrede LER-lov vil påvirke populationen af virksomheder forskelligt, herunder ledningsejeres og 
ledningsinformationsbrugere.  

Dette skyldes dels, at en lille del af ledningsejerne står for størstedelen af ledningsinformationsanmod
ninger (1 % af populationen står for 62 % af anmodningerne) og størstedelen af virksomhederne står til
sammen kun for en lille andel af anmodningerne (36 % af populationen står for 3 % af anmodningerne).  

Endvidere vil populationen blive påvirket forskelligt, da ledningsejerne har et forskelligt modenhedsni
veau i relation til digitalisering.  Virksomhederne kan opdeles i grupper efter de kriterier, der har betyd
ning for omfanget af administrative ressourcer anvendt på opfyldelse af informationsforpligtelser og 
oplysningskrav.  

På den baggrund foreslår EY, at virksomhederne opledes i følgende fem segmenter:  

Tabel 4: Segmentering  

Segment Aktør Digital modenhed Andel af lednings
nettet i % 

Antal aktører 
i alt 

1 Ledningsinformationsbruger: 
graveaktør 

- - 
2.500 

2 Ledningsinformationsbruger: 
Rådgivende ingeniør (projekte
ring) 5.367*

3 Ledningsejer Ingen 15 % 1.790 

4 Ledningsejer Lav 15 % 10 

5 Ledningsejer Mellem 20 % 2.000 

6 Ledningsejer Høj 50 % 200 

* Dækker antal projekteringer og ikke antal aktører 

1: Kilde: Foranalyse for etablering af en digital platform for udveksling af ledningsoplysninger gennem en 
videreudvikling af LER, Rambøll 2016 
Note 2: Det er alene relevant at segmentere ledningsejere pba. digital modenhed, da det er deres ansvar 
at data har rette format og kan udveksles med brokeren .  

Segmenteringen af ledningsejerne er vist i nedenstående figur.  

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
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Figur 1: Segmentering af ledningsejeres modenhed på relevante dimensioner 
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Der er gennemført interviews med 2-3 virksomheder inden for hvert segment, herunder virksomheder 
af forskellig størrelse.  

A.3 Populationer og hyppighed 

Populationer er genereret af SDFE.  

Informationsforpligtigelse a: Indhentning og modtagelse af ledningsoplysninger inden for 2 timer 
I 2016 var der 147.296 godkendte graveforespørgsler, som fordelte sig således: 

- Gravearbejde: 138.041 

- Projektering: 5367 

- Andet: 3888 
Kilde: Udtræk fra LER 

Under ’andet’ hører blandt andet forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater, forsikringsselskaber 
og undervisningsinstitutioner.  

De målte byrdelettelser omfatter alene gravearbejde og projektering.  

Informationsforpligtigelse b: Fremsendelse af ledningsoplysninger til graveaktør 

I 2016 var samlet 1.067.273 anmodninger til ledningsejerne om udlevering af ledningsoplysninger 
(kilde: Udtræk fra LER). Anmodningerne skønnes at fordele sig således mellem ledningsejer-segmen
terne:  

Tabel 5: Fordeling af ledningsanmodninger på ledningsejer segmenterne 

Digital modenhed Pct. af anmodninger Antal anmodninger 

Høj 70 747.091 

Mellem  20 213.555 

Lav 5 53.569 

Ingen 5 53.569 

-
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Samlet 100 1.067.273 

De relative fordelinger er fra en foranalyse fra 2016 gennemført af Rambøll.  

Informationsforpligtigelse c: Løbende registrering af ledningsejeroplysninger 

SDFE har ingen data eller kvalificerende skøn på populationen for denne informationsforpligtelse. Kon
sekvensen for nærværende måling er foldet ud i afsnit 2.2.2. Det er ikke muligt at vurdere om denne in
formationsforpligtelse er en administrative byrde eller lettelse. 

Informationsforpligtigelse d: Indberetning af fejl i ledningers placering 

SDFE har ingen data eller kvalificerende skøn på populationen for denne informationsforpligtelse. Kon
sekvensen for nærværende måling er foldet ud i afsnit 2.2.2. Det er ikke muligt at vurdere om denne in
formationsforpligtelse er en administrative byrde eller lettelse. 

Informationsforpligtigelse e: Indberetning af graveskader 
Det er i Rambølls foranalyse fra 2016 blevet estimeret, at antallet af graveskader er 26.258 årligt, og at 
dette tal må forventes reduceret med 15 pct. årligt med den ændrede LER-lov som konsekvens af bedre 
ledningsdata. Populationen anvendt i denne måling er således 3.939 

Informationsforpligtelse f: Håndtering af graveskader 

Se informationsforpligtelse e.  

Informationsforpligtelse g: Registrering af digitale ledningsejeroplysninger og metadata 

Populationerne anvendt er fra Rambølls foranalyse fra 2016. De fordeler sig således på tværs af led
ningsejer-segmenterne:  

Tabel 6: Fordeling af ledningsanmodninger på ledningsejer segmenterne 

Aktør Digital modenhed Andel af lednings
nettet i % 

Antal aktører 
i alt 

Ledningsejer Ingen (seg. 6) 15 %   1.790 

Ledningsejer Lav (seg. 5) 15 %   10 

Ledningsejer Mellem (seg. 4) 20 %  2.000 

Ledningsejer Høj (seg. 3) 50 %  200 

Omstillingen vil alene inkludere segmenterne 5 og 6, hvorfor kun disse er anvendt til at estimere omstil
lingsomkostningen.  

Informationsforpligtigelse f: Påvisning af ledninger 
Det har ikke været muligt for SDFE at estimere en population for denne informationsforpligtelse. Det er 
ikke klart om der fremadrettet vil komme flere eller færre påvisninger, og derfor heller ikke om denne er 
en byrde eller lettelse – tidsforbruget forbundet med en påvisning formodes at forblive konstant.  

A.4 Virksomhedsinterview 

Der er i forbindelse med målingen gennemført i alt 14 interviews fordelt på de 6 segmenter. En af de 
interviewede virksomheder er både ledningsejer og udfører projektering, hvorfor der under interviewet 
blev indhentet information om informationsforpligtelser forbundet til begge segmenter.  

De interviewede virksomheder spænder fra store, nationale virksomheder med betydelige mængder led
ninger og mange årlige anmodninger om ledningsoplysninger til små, lokale vandværker med ganske få 
ledningsanmodninger. 

Virksomhederne er rekrutteret via brancheorganisationer (liste udleveret af SDFE), som har henvist EY 
til relevante virksomheder. En række af virksomhederne er involveret i følge- og arbejdsgrupper i forbin
delse med udarbejdelse af LER-loven. SDFE deltog i et enkelt interview med en ledningsejer.     

Alle interview er gennemført i perioden mellem uge 18 og uge 20. 

-
-

-
-

-

-

-

-

-
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A.5 Omkostningsparatmetre 

Ifølge AMVAB-metoden anvendes Danmarks Statistiks opgørelse over lønniveauer, til at fastsætte rele
vante timepriser. Med udgangspunkt i den seneste opgørelse over lønniveauer i den private sektor kan 
timelønnen for de berørte medarbejdere opgøres til følgende: 

Tabel 7: Lønninger for relevante medarbejdere2

LONS20 nr. Arbejdsfunktion Timepris kr. inkl. overhead 
på 25 %  

Segment 

41 Almindeligt kontor- og sekretærar
bejde  
(medarbejderniveau) 335 

1, 3,4,5 og 6 

2153 Ingeniørarbejde inden for telekommu
nikation 

505 

2  og 3-6 ved Infor-
mationsforpligtelse 
f) 

A.6. BAU 

Der er elementer af BAU i nærværende måling vedrørende informationsforpligtelse c. Ledningsejerne   

vurderes på baggrund af interview ikke at skulle bruge mere tid på at opdatere ledningsoplysninger eller 

gøre dette oftere. Dette er dog under forudsætning af, at oplysningskrav om især antal ledninger, fare

klasse, nøjagtighedsklasse, mv. ikke bliver obligatoriske at have detaljerede oplysninger. 

2 LONS20, Løn efter arbejdsfunktion, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter og køn 201, 
www.statistikbanken.dk. Hertil lægges en overhead op til 25 %. der dækker over omkostninger i forbindelse med faste 
administrationsomkostninger, dvs. eksempelvis udgifter til kontor (husleje eller bygningsafskrivninger), telefon, 
varme, el, it-udstyr m.m. 

-

-

-

-

http://www.statistikbanken.dk
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Bilag B. Dokumentation for de administrative konsekvenser 

I dette afsnit findes tabellerne med detaljeret nedbrydning og beregning af byrder/lettelser for de målte krav.  

B.1  Administrative omstillingsomkostninger 

I det nedenstående ses en tabel, hvor omstillingsomkostningen forbundet med digitalisering og vektorisering af ledningsoplysninger fremgår:   

Tabel 8: Kortlægning af de omstillingsomkostninger på samfundsniveau årligt 

Segment 
Informationsforpligtigelse 
og underliggende oplys
ningskrav 

Population på 
samfundsni
veau 

Aktivitet i 
tid (pr. nor
mal effektiv 
virksom
hed) 

BAU 

Eksterne 
anskaffel
ser (pr. 
normal ef
fektiv virk
somhed) 

Time
pris  

Frekvens 
af popula
tionen i % 

Totale 
omstil
lingsom
kostnin
ger 

§hen
vis
ning 

Lovtype 

Lednings
ejere (seg
ment 5) 

Informationsforpligtelse g: Registre
ring af digitale ledningsejer
oplysninger og metadata 

10 - 
- 

40.000 kr.  
(+ stor ak

tør: 50 mio. 
kr.) 

- 100 % 
50,4 

mio. kr. 

Lednings
ejere (seg
ment 6) 

Informationsforpligtelse g: Registre
ring af digitale ledningsejer
oplysninger og metadata 

1.790 - - 40.000 kr. - 100 % 
71,6 

mio. kr. 

Total 121,9 
mio. kr. 

-
- - -

-
- - - - -

-
- -

-

- -
-

- -

- -
- -
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B.2.  Løbende administrative byrder og lettelser  

I det nedenstående ses tabeller, der detaljeret opstiller de løbende administrative byrder hhv. lettelser ved ændret LER-lov: 

Tabel 9: Kortlægning af de løbende administrative byrder  

Segment 
Informationsforpligtigelse og 
underliggende oplysningskrav 

Population på 
samfundsni

veau 

Aktivitet i 
tid (pr. 

normal ef
fektiv 

virksom
hed) 

BAU 

Eksterne 
anskaffel

ser  
(pr. nor

mal effek
tiv virk
somhed) 

Time
pris  

(i kr.) 

Frekvens 
af popu
lationen i 

% 

Totale 
omkost

ninger på 
samfunds 
niveau år

ligt 

§hen
visning 

Lovtype 

Graveak
tør 

Informationsforpligtelse d Ind
beretning af fejl i ledningers 

placering 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Samlet 

Tabel 10: Kortlægning af de løbende administrative lettelser  

Segment 
Informationsforpligtigelse og 
underliggende oplysningskrav 

Population på 
samfundsni

veau 

Aktivitet i 
tid  

(pr. nor
mal effek
tiv virk
somhed) 

BAU 

Eksterne 
anskaffel

ser  
(pr. nor

mal effek
tiv virk
somhed) 

Time
pris   

(i kr.) 

Frekvens 
af popu
lationen i 

% 

Totale 
omkost

ninger på 
samfunds 
niveau år

ligt 

§hen
visning 

Lovtype 

Graveak
tør 

Informationsforpligtelse a: Ind
hentning og modtagelse af led
ningsoplysninger inden for 2 ti

mer 

138.041 1,5 timer 0 % - 335 100 % 
69,4 mio. 

kr. 

Rådgi
vende in

gienør 
5.367 6 timer 0% - 505 100 % 

16,3 mio. 
kr. 

Lednings
ejer (seg
ment 3) 

Informationsforpligtelse b: 
Fremsendelse af ledningsoplys
ninger til graveaktør inden for 2 

timer 

747.091 0 timer 0 % - 335 100 % - 

Lednings
ejer (seg
ment 4) 

213.555 0,17 timer 0 % - 335 100 % 
11,9 mio. 

kr. 

-
-

-
- - -

- -
-

- -
-

- -

-
-

-
- - -

- -
-

-
- -

-

-
-
-

- -
-

-
-

-
-
-
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Segment 
Informationsforpligtigelse og 
underliggende oplysningskrav 

Population på 
samfundsni-

veau 

Aktivitet i 
tid  

(pr. nor-
mal effek-
tiv virk-
somhed) 

BAU 

Eksterne 
anskaffel-

ser  
(pr. nor-

mal effek-
tiv virk-
somhed) 

Time-
pris   

(i kr.) 

Frekvens 
af popu-
lationen i 

% 

Totale 
omkost-

ninger på 
samfunds 
niveau år-

ligt 

§hen-
visning 

Lovtype 

Lednings
ejer (seg
ment 5) 

53.569 0 0 & - 
335 

100 % - 

Lednings
ejer (seg
ment 6) 

53.569 1 0 % - 335 100 % 
17,9 mio. 

kr. 

Lednings
ejer 

Informationsforpligtelse c Lø
bende registrering af lednings

ejerop-lysninger 
N/A N/A 100 % N/A N/A N/A N/A N/A 

Graveak
tør 

Informationsforpligtelse e 
Indberetning af graveskader 

3.939 1 time 0 % - 335 100 % 
1,3 mio. 

kr. 

Lednings
ejer 

Informationsforpligtelse f 
Håndtering af graveskader 

3.939 5 timer 0 % - 505 100 % 
9,9 mio. 

kr. 

Lednings
ejer 

Informationsforpligtelse h 
Påvisning af ledninger 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Samlet 
126,8 
mio. kr.  

-
-

-
-

- -
-

-

-

-
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Bilag C. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVAB-metoden 

C.1 Introduktion 

Danske virksomheder er underlagt en række forskellige krav og pligter, som er fastsat i love og regler af 
offentlige myndigheder. Det offentlige fastsætter kravene for at regulere virksomhedernes adfærd, så 
overordnede samfundsmæssige hensyn tilgodeses, men hvis virksomhederne pålægges unødvendige 
administrative byrder, er der tale om et samfundsmæssigt spild. Det er ofte muligt at regulere virksom
hedernes adfærd på en mere optimal og for virksomhederne mindre ressourcekrævende måde, uden at 
de overordnede samfundsmæssige formål med reguleringen tilsidesættes. 

Erhvervsstyrelsen har af regeringen fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder ved 
målinger af ny erhvervsrettet lovgivning. 

Til den opgave anvender Erhvervsstyrelsen AMVAB-metoden til at måle, hvor mange ressourcer virk
somhederne bruger på at efterkomme administrative krav i erhvervsrelevante love og bekendtgørelser. 
AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. Resultaterne fra 
AMVAB-målinger anvendes til at følge udviklingen i de administrative byrder til at forebygge nye byrder 
i forslag til ny regulering og til at identificere byrdefulde områder med henblik på regelforenkling af eksi
sterende regulering. 

AMVAB-målingerne gennemføres af eksterne konsulenter i samarbejde med ressortministeriet og Er
hvervsstyrelsen. 

C.2 De administrative konsekvenser ved reguleringen 

Ved AMVAB-metoden gennemføres virksomhedsinterviews til undersøgelse af, hvor mange ressourcer 
virksomhederne bruger på at efterleve specifikke love og bekendtgørelser. Metoden indebærer, at man 
ved en nøje gennemgang af regelteksten i love og bekendtgørelser finder de steder, hvoraf det fremgår, 
at virksomhederne har pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart.  

Disse informationsforpligtelser underopdeles i et antal oplysninger, som virksomhederne har pligt til at 
stille til rådighed – disse betegnes oplysningskrav. For at kunne tilvejebringe de pågældende oplysninger 
skal virksomhederne gennemføre en række administrative aktiviteter. Disse aktiviteter kræver et internt 
ressourceforbrug i form af medarbejdernes tidsforbrug. I nogle tilfælde vil efterlevelse af oplysningskra
vene også kræve, at virksomhederne bruger ressourcer i form af eksterne serviceydelser. 

Den administrative byrde måles efter formlen: 

P*O*H*BAU = Administrativ byrde 

P: Antal virksomheder omfattet af reguleringen. 

O: Omkostningsparametre i en omfattet virksomhed bestående af løn til administrative medarbejdere 
for pågået administrativ aktivitet og/eller eventuelle eksterne anskaffelser. 

H: Hyppigheden af, hvor ofte information skal stilles til rådighed for myndighed eller tredjepart årligt. 

BAU: Udtryk for hvor stor en andel af populationen, der i forvejen udfører de administrative aktiviteter, 
som reguleringen stiller krav om, eller som vil fortsætte med disse aktiviteter, selvom kravet i regulerin
gen bortfalder.  

De målte løbende administrative byrder angives altid årligt. 

C.2.1 Ex ante og ex postmålinger 

AMVAB-metoden anvendes til to typer af målinger: ex ante og ex postmålinger. 

Ex antemålinger 

I forbindelse med ny lovgivning, som forventes at have administrative konsekvenser for danske virksom
heder, i et omfang, der overstiger 4 mio. kr. årligt, opgør Erhvervsstyrelsen de forventede administra
tive konsekvenser for virksomhederne ved lovforslaget eller bekendtgørelsesudkastet. En sådan opgø
relse betegnes som en ex antemåling af de administrative konsekvenser, idet der er tale om en vurde
ring af de administrative konsekvenser ved en ny regel, inden denne får effekt for virksomhederne.  

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
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Ex postmålinger 

Målinger af de administrative konsekvenser for danske virksomheder ved love, bekendtgørelser eller øv
rige initiativer som fx digitaliseringsinitiativer. Sådanne målinger betegnes som ex postmålinger af de 
administrative konsekvenser, idet målingen gennemføres, efter at reglen eller initiativet er trådt i kraft 
og kan ”mærkes” ude i virksomhederne. En ex postmåling foretages kun, når administrative konsekven
ser ikke er blevet ex antemålt tidligere, eller når grundlaget for en ex antemåling er ændret, siden ex an
temålingen blev afsluttet. 

C.2.2 Forskellige typer af administrative konsekvenser  

I målingen sondres mellem omstillingsomkostninger og løbende byrder. 

Omstillingsomkostninger 

Omstillingsomkostninger er de omkostninger, som virksomhederne kun skal afholde én gang i forbin
delse med at de skal omstille sig til en ny eller ændret lovgivning/regulering. Omstillingsomkostninger 
udgør således merbyrden det første år. Omstillingsomkostningerne omfatter ikke de omkostninger, som 
en virksomhed måtte have i forhold til at overholde eksisterende regulering for første gang, fx som en 
konsekvens af stigende omsætning eller udvidelse med nye forretningsområder i virksomheden.  

Løbende byrder 

De løbende byrder består af de omkostninger, der løbende opstår som følge af regler/regulering. Der 
kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, fx indberetning af moms. Der kan 
også være tale om omkostninger, der opstår sjældent eller endda er en engangsomkostning for den en
kelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som gentages løbende af nye virksomheder (der re
gistreres).  

Metoden er nærmere beskrevet i Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative 
Byrder (AMVAB), som findes på www.erhvervsstyrelsen.dk/konsekvensvurderinger.  

-

-
-

-

-
-

http://www.erhvervsstyrelsen.dk/konsekvensvurderinger
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