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Lovforslagets baggrund
Som et led i aftale af 21. december 2021 om ”En mar-

kedsbaseret og teknologineutral telepolitik” indgå-

et mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Radi-

kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, 

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folke-

parti, Liberal Alliance og Alternativet indgår et ini-

tiativ om, at der skal indføres bedre graveadgang 

på private fællesveje. 

Reglerne om opgravning og etablering m.v. af 

ledninger i private fællesveje og udlagte private fæl-

lesveje fremgår af privatvejslovens §§ 67-70 c, hvor-

efter vejmyndigheden lidt firkantet sagt kan be-

stemme, at der lægges ledninger i vejen. Disse er 

dog kun gældende i byer og bymæssige områder. 

Der er ikke tilsvarende bestemmelser i lovens afsnit 

II om private fællesveje på landet. Dermed er place-

ring af ledninger på landet afhængige af privatret-

lige aftaler mellem vejarealets ejer og de respektive 

ledningsejere eller eventuelt ekspropriation, hvis 

der er hjemmel hertil i særlovgivningen. 

For at understøtte den generelle digitalisering af 

det danske samfund har Transportministeriet vur-

deret, at der bør indsættes en bestemmelse i privat-

vejsloven, der giver adgang til, at kommunalbesty-

relsen kan bestemme, at der kan etableres kabler til 

elektroniske kommunikationsnet i private fællesve-

je på landet.

Den foreslåede ordning
Det foreslås i lovforslagets § 24 a, stk. 1, at hvis der 

ikke kan opnås enighed med vejarealets ejer om vil-

kårene for placering af ledninger til brug for elek-

troniske kommunikationsnet i det areal, der er taget 

i brug som en privat fællesvej eller privat fællessti, 

kan ledningsejeren ansøge kommunalbestyrelsen 

om at meddele tilladelse til, at der placeres de om-

handlede ledninger og eventuelt tilbehør i færdsels-

arealet til forsyning af ejendomme med vejret til ve-

jen/stien på gæsteprincippets vilkår, jævnfør privat-

vejslovens § 70, stk. 1.

At ledningerne skal anbringes på vejarealet i over-

ensstemmelse med gæsteprincippet indebærer, at 

det som udgangspunkt er ledningsejeren, der skal 

betale for eventuelle ledningsarbejder, herunder om 

nødvendigt ledningsflytninger, i forbindelse med ar-

bejder, der iværksættes af vejmyndigheden eller de 

vedligeholdelsespligtige for at bringe vejen i en stand, 

Nyt lovforslag
om tvangslægning af ledninger 
skaber mere forvirring end gavn
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Bech-Bruun
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Transportministeriet sendte den 29. juni 2022 udkast til forslag til ændring af lov om private 
fællesveje i offentlig høring. Høringsfristen udløb den 17. august 2022. Med lovforslaget foreslås det, 
at der i lov om private fællesveje indarbejdes en ny hjemmel, som skal give ledningsejere af kabler til 

brug for elektroniske kommunikationsnet mulighed for at anmode kommunalbestyrelsen om at 
meddele tilladelse til at placere kablerne ved private fællesveje på landet. 
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Bech-Bruun
lhe@bechbruun.com
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som er god og forsvarlig i forhold til færds-

lens art og omfang, jævnfør privatvejslo-

vens § 70, stk. 1.

Hvis ledningsejeren opnår 
tilladelse efter lovforslagets § 
24 a, stk. 1 
Ifølge lovforslagets § 24 a, stk. 4, skal en 

tilladelse efter lovforslagets § 24 a, stk. 1, 

betinges af, at ledningsejeren: 

1. Yder vejarealets ejer erstatning for 

eventuel skade ved anbringelse eller 

tilstedeværelse samt ved eftersyn og 

istandsættelse af de omhandlede kab-

ler og eventuelt tilbehør, 

2. reetablerer vejareal og arbejdsareal ef-

ter endt arbejde, og 

3. skriftligt underretter kommunen om, 

at retableringsarbejderne er gennem-

ført. 

Med lovforslaget gives kommunalbesty-

relsen således udtrykkelig hjemmel til at 

fastsætte saglige vilkår for tilladelsen for 

dels at beskytte de vedligeholdelsesfor-

pligtede grundejeres interesser, dels at 

sikre en rimelig fremdrift i ledningsarbej-

det, og at vejen dermed kan tjene sit pri-

mære formål som en adgangsvej til ejen-

domme/lodder. 

Ifølge lovforslagets § 24 a, stk. 5, kan 

ledningsejeren udføre uopsættelige re-

parationer af kablerne og eventuelt tilbe-

hør, eksempelvis ved ledningsbrud, uden 

at underrette arealejeren. Øvrige arbejder 

på ledninger m.v. skal dog ske med mindst 

tre ugers varsel. Ifølge lovforslagets § 24 

a, stk. 6, kan arealejeren ikke modsætte 

sig udførelsen af dette arbejde, ligesom 

arealejeren ikke kan modsætte sig arbej-

der, som er en følge af en meddelt tilla-

delse efter lovforslagets § 24 a, stk. 1.

Ret til tinglysning 
af ledningsdeklaration 
Med lovforslagets § 24 b, stk. 1, ønskes 

endvidere indført hjemmel til, at lednings-

ejeren, uden arealejerens samtykke, har 

ret til at få tinglyst en ledningsdeklarati-

on om anlæggets tilstedeværelse i eller 

på vejarealet eller stiarealet på lednings- »
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ejerens egen bekostning. Et tilladt anlæg 

skal fjernes, når dette ikke længere tjener 

eller kan tjene det tiltænkte formål, hvil-

ket skal ske for ledningsejerens regning i 

overensstemmelse med det almindelige 

udgangspunkt efter gæsteprincippet. I 

den forbindelse skal en eventuel lednings-

deklaration aflyses, hvilket også skal ske 

for ledningsejerens regning.

Overvejelser
Helt grundlæggende er det en god idé at 

indføre en hjemmel til at sikre, at de nød-

vendige ledninger kan lægges – også i 

private fællesveje på landet. 

Omvendt er det bemærkelsesværdigt, 

at de regler, der foreslås indført i privatvejs-

loven, reelt set allerede er indarbejdet i 

gravelovens § 9 n, stk. 1, nr. 5, jf. § 9 m, stk. 

1, nr. 9, jf. § 9 j, stk. 2, hvorefter Energisty-

relsen kan bestemme, at ejeren af en ejen-

dom skal give adgang til etablering af et 

højhastighedsnet til elektronisk kommu-

nikationsnet frem til en bygnings adgangs-

punkt. Energistyrelsen kan samtidig fast-

sætte eventuelle vilkår og betingelser, her-

under eventuel pris m.v. 

Det er næppe hensigtsmæssigt at have 

to hjemler i hver sin lov, der regulerer det 

samme, og som ovenikøbet administre-

res af forskellige myndigheder. 

Denne ”dobbeltregulering” kan i hvert 

fald medføre en betydelig risiko for, at der 

udvikler sig en uoverensstemmende prak-

sis hos de forskellige myndigheder og 

dermed en stærkt formindsket retssikker-

hed, ikke mindst for grundejerne, idet det 

næppe kan forventes, at grundejerne kan 

gennemskue konsekvenserne af, hvorvidt 

man følger det ene eller det andet system. 

Det fremgår af lovforslaget, at Trans-

portministeriet har konstateret, at der kun 

er kommet én afgørelse fra Energistyrel-

sen vedrørende placering af ledninger i 

private veje og private fællesveje på lan-

det. 

Hvis Transportministeriet ikke synes, 

at systemet virker optimalt, ville det for-

mentligt være lettere, hvis regeringen selv 

sikrede, at systemet kom til at fungere, 

fremfor bare at lave nye regler. 

Hvis regeringen omvendt absolut vil 

have indsat hjemlen i privatvejsloven, vil 

det være mere hensigtsmæssigt at ændre 

reglerne i graveloven, så der kun er én in-

stans, der behandler netop dette spørgs-

mål. 

Endelig kunne man jo benytte lejlig-

heden til at indsætte en bredere hjemmel, 

så hjemlen dækker alle ledningstyper og 

ikke kun ledninger til elektroniske kom-

munikationsnet. 

Der synes i hvert fald ikke umiddelbart 

at være noget, der skulle tale for, at de be-

skrevne problemer i lovforslaget ikke også 

kan opstå i forbindelse med andre typer 

af forsyningsledninger end dem, der bru-

ges til elektroniske kommunikationsnet.

Det bemærkes derudover, at lednings-

ejeren får en ret til uden vejejers samtyk-

ke at tinglyse en deklaration vedrørende 

ledningens tilstedeværelse. Det er lidt 

uklart, hvorfor Transportministeriet me-

ner, at dette er nødvendigt. Forudsat at 

ledningen er omfattet af ledningsejerlo-

ven, skal ledningen registreres i lednings-

ejerregisteret, hvorefter ledningens tilste-

deværelse vil kunne fastlægges. 

Hvis hjemlen fastholdes, bør det klart 

fremgå af lovteksten m.v., at der ikke er 

hjemmel til at foretage yderligere be-

grænsninger i vejejerens råden over sin 

ejendom. I modsat fald vil der være en 

betydelig risiko for, at der kan opstå kon-

flikter omkring, hvorvidt ordene ”lednin-

gens tilstedeværelse” også indebærer, at 

der kan indføres beskyttelsesvilkår i led-

ningsdeklarationen, som blandt andet 

skal have til formål at sikre ledningen mod 

beskadigelse m.v. 

Det skal endvidere bemærkes, at ret-

ten til at få tinglyst en deklaration efter 

lovforslagets § 24 b, stk. 1, ikke synes at 

hvile på en afgørelse truffet af kommu-

nalbestyrelsen. Dette fremgår i hvert fald 

ikke direkte af ordlyden af bestemmelsen, 

og det synes derfor at være uklart, om de-

klarationen og dens ordlyd kan prøves 

ved administrativ rekurs. En sådan rekur-

sprøvelse forudsætter i hvert fald, at der 

er truffet en afgørelse af kommunalbesty-

relsen. Såfremt hensigten er, at retten til 

at tinglyse deklarationen, herunder dens 

ordlyd, skal kunne prøves ved administra-

tiv rekurs, bør dette præciseres nærmere 

i lovforslaget. Opstår der et tilfælde, hvor 

der eksempelvis tinglyses en deklaration 

med yderligere begrænsninger i råderet-

ten for vejens ejer - der ikke bare har til 

formål at sikre ledningens tilstedeværel-

se på ejendommen, men som også har til 

formål at begrænse vejejerens mulighed 

for at foretage dispositioner, der kan be-

skadige ledningen – vil vejens ejer som 

følge af den nuværende ordlyd i lovfor-

slagets § 24 b, stk. 1, formentlig være nødt 

til at få prøvet deklarationsvilkårenes gyl-

dighed ved en domstol. 

Samlet set synes der at være grobund 

for at justere dele af lovforslaget, hvis det 

i praksis skal virke hensigtsmæssigt og 

rent faktisk fremme anlæg af højhastig-

hedsnet og ikke kun fremme brugen af 

advokater. Loven skal træde i kraft den 1. 

januar 2023. 

DIVERSE

Endelig kunne man jo benytte lejligheden til at 
indsætte en bredere hjemmel, så hjemlen 
dækker alle ledningstyper og ikke kun ledninger 
til elektroniske kommunikationsnet. 


