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LEDNINGSEJERE OG DEN NYE VEJLOV



OVERBLIK OVER DE NYE REGLER



− § 1, nr. 5 (formålsbestemmelse)

− § 73 (opgravning mv.)

− § 74 (koordinering af gravearbejder, ansøgningsprocedure mv.)

− § 76 (vilkår for gravetilladelser)

− § 77 og 78 (ledningsarbejder)

− § 79 (vejmyndighedens pligt til at koordinere vej- og 
ledningsarbejder)

− § 83 (digital ansøgningsprocedure)

− Bekendtgørelse 2015-12-16 nr. 1650 (om gravearbejder i offentlige 
vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder)

OVERBLIK OVER NYE REGLER I VEJLOVEN



VEJLOVENS § 1

Denne lov skal medvirke til

1) at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet,

2) at sikre mobiliteten på vejene til gavn for samfundsøkonomien 
og udvikling i alle dele af Danmark,

3) at sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, 
arbejdsplads, kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter m.v.,

4) at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem en 
sammenhængende vejplanlægning og tidssvarende vejanlæg, og

5) at andre former for infrastruktur kan placeres i forbindelse 
med vejnettet.



GRAVETILLADELSER



VEJLOVENS § 73

Det kræver 
vejmyndighedens 

tilladelse at grave, fjerne 
belægning eller foretage 

opfyldning inden for 
vejens areal, jf. vejlovens 

§ 73, stk. 1 

Undtaget er uopsættelige 
arbejder på vej, vejudstyr 

og ledninger i og over 
vejarealet

Arbejdet skal anmeldes til 
vejmyndigheden snarest 

muligt efter arbejdets 
afslutning



− Vejlovens § 73, stk. 5, fastslår, at gravearbejder inden for vejens areal altid er betinget 
af, at graveaktøren retablerer vejarealet efter endt arbejde. 

− Vejmyndigheden kan dog konkret fravige vilkår om retablering, f.eks. med henblik på at 
sikre samgravning eller at koordinere et ledningsarbejde med et 
vedligeholdelsesarbejde

Spørgsmål:

Kan vejmyndigheden kræve, at vejen efterlades i bedre stand, end den var i før 
ledningsarbejdet?

RETABLERING



− Ledningsejeren har en naturlig forventning om at kunne placere 
sine ledninger i eller over vejens areal. Det følger bl.a. af vejlovens 
formål.

− Vejmyndigheden skal derfor have gode og saglige, navnlig 
vejtekniske eller trafikale grunde, til at meddele afslag på en 
ansøgning om gravetilladelse.

− En helt praktisk begrundelse for afslag kan være mangel på plads til 
ledninger i vejarealet. 
− Vejmyndigheden skal respektere de særlige tekniske forskrifter om 

ledningers indbyrdes placering. 

− Ledningsejer har ikke krav på, at ansøgningen skal imødekommes 
præcist som ansøgt. 
− Vejmyndigheden kan fastsætte saglige vilkår for sin tilladelse. 

EN NATURLIG FORVENTNING?



− ”Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje”, december 
2011, udarbejdet af Vejdirektoratet i samarbejde med bl.a. KL og 
Dansk Ledningsejerforum

− Kan suppleres af konkrete vilkår, jf. vejlovens § 76

− frist for arbejdets færdiggørelse, 

− tidspunkter, hvor der må graves, 

− vejafmærkning

− støj

Spørgsmål:

Hvad afgør, om et vilkår er sagligt og dermed kan stilles for en 
gravetilladelse?

VILKÅR FOR GRAVETILLADELSE



− Vejlovens § 76, stk. 2, nr. 5

− En opstilling af realistisk perioder for gravetilladelser og for rettidig 
afslutning på gravearbejdet. 

− Et incitament til at graveaktøren hurtigst muligt tager kontakt til 
vejmyndigheden ved eventuel forsinkelse. 

− Størrelsen af boden skal fastsættes på baggrund af vejens 
betydning for trafikafviklingen. Rimeligt og sagligt forhold til den 
gene, forsinkelsen af gravearbejdet påfører trafikken mv. Der kan 
også tages hensyn til gener for vejens naboer.

− Bod pr. påbegyndt uge med forsinkelse. 

VILKÅR OM BOD VED FORSINKELSER



− Gravetilladelsen kan betinges af vilkår om, at graveaktøren skal tåle, 
at andre (f.eks. Ledningsejere) får tilladelse til at udnytte samme 
opgravning til at udføre egne arbejder, jf. VL § 76, stk. 2, nr. 5

− Det skal fremgå af tilladelsen, hvordan udgifterne skal fordeles

− I mangel af enighed/aftale fastsætter vejmyndigheden 
skønsmæssigt fordelingen i forhold til gravearbejdernes omfang.

Spørgsmål:

Fordele/ ulemper ved samgravning?

VILKÅR OM SAMGRAVNING



KOORDINERINGSPLIGT



KOORDINERINGSPLIGTEN I VEJLOVENS § 74

Implementerer dele af 
direktivet af 15. maj 2014.

- Overordnet formål at gøre 
det nemmere og billigere 

for ledningsejerne at 
etablere 

højhastighedsbredbånd i 
EU. 

- Omfatter en række tiltag 
om nedbringelse af 

omkostningsniveauet og en 
mere effektiv udrulning. 

- Skal ske gennem en 
hensigtsmæssig 
planlægning og 
koordinering af 

infrastrukturudrulningen.

Offentliggørelse af 
tilladelser forventes at 

kunne fremme 
samgravningen.

Andre ledningsejere kan 
blive gjort opmærksom på 

gravearbejdet og 
tilrettelægge deres eget 

gravearbejde, så der søges 
om tilladelse til at grave 

samtidigt i samme vejareal. 



− Ansøgningen om gravetilladelse skal indeholde oplysning om, jf. §
75
− hvorvidt ansøgeren har undersøgt mulighederne for at koordinere

gravearbejdet med andre graveaktører, 

− Med hvem, der er forsøgt koordineret

− Om der er mulighed for at koordinere arbejder, f.eks. samgravning

− Ansøgeren skal så tidligt som muligt spørge andre graveaktører om 
mulighed for koordinering

− Øvrige ledningsejere og vejmyndigheden skal på anmodning oplyse 
om kommende 6 måneders planlagte gravearbejder

− Vejmyndigheden skal offentliggøre alle planlagte gravearbejder på sit 
vejnet

KOORDINERINGSPLIGTEN I VEJLOVENS § 74



− Manglende koordinering eller udlevering af oplysninger om 
planlagte gravearbejder kan medføre erstatningsansvar over for 
vejmyndigheden eller anden graveaktør for dokumenteret tab som 
følge heraf, jf. § 74, stk. 3

− Almindelige erstatningsbetingelser:

− Tabsopgørelse?

− Ansvarsgrundlag – hvornår er der koordineret ”godt nok”?

− Loven indeholder ikke bindende regler om, hvordan koordinering 
skal være undersøgt og forsøgt.

− Herunder tidsmæssige rammer for, hvilken udsættelse af 
gravearbejderne en graveaktør skal tåle. 

ERSTATNINGSANSVAR FOR MANGLENDE KOORDINERING



VEJMYNDIGHEDENS ARBEJDER 



Pligt til at tage hensyn til ledninger

Vejlovens § 79, stk. 1 og 2:

I forbindelse med en vejmyndigheds arbejder efter § 77, der iværksættes af vejmyndigheden 
inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage, skal vejmyndigheden 
tage hensyn til ledninger i eller over vejen.

Vejmyndigheden skal så tidligt som muligt drøfte et planlagt arbejde med ledningsejeren 
med henblik på at undersøge, hvordan arbejdet kan tilrettelægges på den mest 
hensigtsmæssige måde for vejmyndigheden og ledningsejeren.

HENSYN TIL LEDNINGER VED VEJARBEJDER



Hvad er den økonomiske konsekvens af disse forpligtelser for vejmyndigheden?

− Pligten til hensyntagen – og tilsidesættelsen heraf – kan medføre omkostninger for vej-
/anlægsmyndigheden 

− (særligt ”usædvanlige” omkostninger)

− I komplekse projekter udvides vej-/anlægsmyndighedens ”koordinerings- og 
loyalitetspligten”, og der stilles større krav til orientering og forhandling med 
ledningsejerne 

− Betalingsspørgsmålet i sager om ledningsomlægninger – og de forpligtelser, der påhviler 
anlægsmyndighed og ledningsejer – afhænger af de konkrete forhold på lokaliteten

VEJLOVEN – OMKOSTNINGER (VEJMYNDIGHEDEN)



GÆSTEPRINCIPPET I VEJLOVEN



− Højesteret udtalte den 22. september 2009:
− ”Gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende regel, der finder anvendelse i 

tilfælde, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en 
ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som ”gæst” skal bekoste 
ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det 
areal, hvor ledningen er anbragt.”

− Vejlovens § 77, stk. 1 og 2, og privatvejlovens § 70. 

− Gæsteprincippet og dets nærmere afgrænsning er gennem de 
seneste år blevet præciseret gennem en række domme afsagt vedr. 
dets anvendelse på vejområdet. 

GÆSTEPRINCIPPET - GENERELT



VEJLOVEN – GÆSTEPRINCIPPET?

Gæsteprincippet 
kan komme på tale, 
når en ledning er 
anbragt på:

•En offentlig eller 
privatejet vej (det 
lovbestemte)

•Baneareal (det ikke-
lovbestemte)

•Tredjemands private 
areal (offentligt eller 
privat ikke særligt 
udlagt areal)

Gæsteprincippet kan 
fraviges ved aftale
• Forudsætter klare 

holdepunkter i aftalen
• Ledningsejeren har 

bevisbyrden for 
fravigelsen

• Hvis arealejeren ikke 
har modtaget 
vederlag for 
fravigelsen, skal 
fravigelsen fortolkes 
indskrænkende i 
lighed med gaveløfter



− Arbejderne på ledninger, som vejmyndigheden kræver fjernet, 
omlagt eller forstærket efter § 77, stk. 1, udføres af ledningsejeren, 
medmindre andet er aftalt eller bestemt, jf. vejlovens § 78, stk. 1.

− Vejmyndigheden kan i en række tilfælde bestemme, at den udfører 
vejarbejderne i forbindelse med ledningsarbejderne, jf. § 78, stk. 2

− Frigravning af ledningen og retablering af vejarealet. 

− Bl.a. hvis vejarbejdet kræver særlig faglig ekspertise

GÆSTEPRINCIPPET



VEJLOVENS § 78, STK. 3

Vejdirektoratet kan i 
særlige tilfælde lade 

ledningsarbejder udføre 
for ledningsejerens 

regning, når 
ledningsejeren trods 

indskærpelse af vilkårene 
for gravetilladelsen ikke 

overholder disse.

Kun tænkt at skulle 
anvendes rent 

undtagelsesvist, og kun 
hvor ledningsejerens 
forsinkelser medfører 

afledte forsinkelser for 
vejmyndigheden. 

Bestemmelsen skal først og 
fremmest motivere til, at 
der fastsættes realistiske 
tidsfrister, og at parterne 
på så tidligt et tidspunkt 

som muligt drøfter, 
hvordan forsinkelse kan 

undgås, eventuelt 
fristforlængelse, osv.



− Koordineringsforpligtelse mellem ledningsejere, som har eller 
planlægger anlæg i samme vejareal 

− Udvidet mulighed for vilkår om tidsplaner m.v. fra vejmyndigheden

− Vejmyndigheden har pligt til at vise hensyn til ledningsejere og 
drøfte eventuelle projekter med relevante ledningsejere 

− Anvendelse af vejlovens gæsteprincip: Når der er tale om et 
arbejde, som iværksættes af vejmyndigheden inden for det 
område, vejmyndigheden kan varetage efter vejloven. 

VEJLOVEN – OPSUMMERING
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DEN GODE AFTALE



KONTRAKTINDGÅELSE OG STYRING: HVORDAN OG 
HVORFOR?

INDGÅELSE AF 
KONTRAKTEN

EFTERFØLGENDE 
STYRING AF 
KONTRAKTEN?

UDBUDS-
MATERIALE

3 MÅNEDER: EVALUERING

VEDLIGEHOLD

DRIFT

KONTRAKT-
UDFORMNING

DRIFTKRAVSPECIFIKATION

UDBUDS-
BEKENDTGØRELSE

EVALUERING AF 
KONTRAKTPERIODEN 
OG PRODUKTET (TIL 
BRUG FOR NÆSTE 
KONTRAKT)

OPSTART

UDBUDSPROCESSEN: MØDER, EVT. 
FORHANDLINGSRUNDER,
EVALUERING OG KONTRAKT-
INDGÅELSE

AFSLUTNING OG 
OVERLEVERING

DIALOG MED 
MARKEDET: 
BEHOV OG 
MULIGHEDER



side 29

− Hvem er parterne? (navn, adresse, CVR nr. mv.)

− Definitioner (eksempel ”produkterne forstås som…”)

− Dokumenter, der er en del af aftalen
− Evt. angivelse af en rangfølge i tilfælde af uoverensstemmelse

− Realydelsen (det arbejde eller produkt, der skal leveres)
− Kendte standarder?

− Benyttelse af underleverandører?

− Vederlaget
− Fast eller mulighed for regulering (hvad er ikke med i prisen …)

− Ikrafttræden og ophør
− Opsigelsesvarsel – Uden regulering ”rimelig” varsel

AFTALEN – INDLEDENDE



side 30

Opfølgning er afgørende

− Oversigt over ydelser/”målepunkter” – hvem skal hvad?

− Overvågning – bliver det gjort (korrekt)?

− Opfølgning på aftalte deadlines – bliver det gjort til tiden?

− Hvilke reaktionsskridt er til rådighed?

− Sikring af overholdelse af frister (for indsigelser, reklamation, mv.)

− Løbende kontakt/dialog

Vær systematisk og på forkant

KONTRAKTSTYRING – PRAKTISKE VÆRKTØJER



side 31

− Gør det klart, hvem der skal tage initiativ

− Tag notat fra samtaler og observationer – evt. blot til egen e-mail

− Husk dato, evt. mødedeltagere og forfatter

− Opbevar notater, e-mails, breve mv. struktureret og samlet 

− Hvis konflikt er identificeret, så overvej skriftlig kommunikation

− Kvittering for modtagelse: dokumentation til senere

− Evaluer løbende – eksternt og internt

− Egne erfaringer og især leverandørens erfaringer/feedback kan bruges 
fremadrettet

− Oplagt at udveksle know-how med andre afdelinger

GODE RUTINER 



side 32

− Skema / Excel-ark

− Samlet overblik

− Mangler påmindelser 

− Outlook

− Opgaveblokken

− Reminderen i kalendere

− Overskuelighed ved stort antal kontrakter

− Særligt kontrakthåndteringssoftware

− Kan fås i mange ”varianter”

AFTALEN – KONTRAKTSTYRING: VÆRKTØJER



AFTALEN – VIDENSKLØFT: BEHOV FOR KONTRAKTSTYRING

Leverandør

Ordregiver

Rådgivning

Kontraktindgåelsen

Leverandør

Ordregiver

?

Kontraktstyring



AFTALEN – KONTRAKTSTYRING: OPFØLGNING

Deadlines

Milestones

Genforhandling

Prisregulering

Opsigelsesfrister



side 35

− Krav om bankgaranti til dækning af omkostninger i tilfælde af 
misligholdelse/konkurs

• Krav om bankgaranti vil kunne begrænse deltagerfeltet.

• Proportionalitet.

− Krav om indsigt i leverandørens løbende økonomiske forhold

• Eventuelt krav om revisor-/bankerklæring og andre relevante 
nøgletal/oplysninger med passende mellemrum.

• Løbende statusmøder, hvor leverandørens økonomiske forhold er 
et fast punkt på agendaen.

− Mulighed for overtagelse i tilfælde af konkurs

• Indret kontrakt, så det er praktisk muligt for kommune/anden 
leverandør at overtage driften i tilfælde af økonomisk deroute.

KAN VI UNDGÅ INSOLVENTE SAMARBEJDSPARTNERE?
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