


 

 
 

Vandrådet i 
Sønderborg Kommune 

 

Ved Jesper  Thvilum,  

Thvilum A/S 



Jeg vil gerne fortælle om: 

• En kort præsentation 
af Thvilum 

• Hvorfor er en god 
ledningsregistrering 
så vigtig? 

• LedningsEjer-
Registret (LER) 

• Tinglysninger af 
ledninger 

 

 



Thvilum A/S  

Lidt historie: 
 

 Hanne startede Thvilum i 1988 

 Digital ledningsregistrering fra 1991 

 Digital opmåling i marken siden 1993 

 GPS opmåling fra 1997 

 Vi har i dag registreret ledninger for over 500 værker 

 Vi er i dag 12 ansatte i Thvilum 

 

Thvilum  - For vi laver jo ikke andet! 
 



Hvorfor lave ledningsregistrering? 

 Få overblik over ledningsnettet 

Undgå forgæves søgen efter ledninger 

Det er nemt at give ledningsoplysninger 

Bruges ved beredskabsplaner 



Analyse af grundlaget 

• Hvordan er den eksisterende 
registrering? 

 

 Ligge alle oplysninger som gamle  

    tegninger og i hukommelsen 

 Eksisterer der digitale data 

 Benytter værket et program 

 

• Grundkort:  
 

 Siden 1. januar 2013 har  

    grundkortene været frie 



Hvad har grundlaget været? 

Thvilum bruger Triplesystem til at vise 
nøjagtigheden 

 

 
 



Eksempel på digital grundkort 

 



Eksempel på ortofoto 

 



Eksempel på matrikelkort 

 



Lednings Ejer Registret LER 

• Hvorfor er LER vigtigt 
• Langt færre graveskader 

• Det giver en klar ansvarsfordeling 

• Alle graveaktører skal benytte LER 

• Hvilke oplysninger er gemt i LER 
• Værkets stamdata (kommer fra CVR registret) 

• Forsyningsart (vand) 

• Kontaktperson (til modtagelse af forespørgsler) 

• Interesseområde 

 
 Vigtigt: Der er ingen ledningsdata i LER! 

 



Besvarelser af graveforespørgsler 

• Entreprenøren laver en 
graveforespørgsel: 
• Forespørgslen kommer via mail til de 

forsyningsværker som har interesseområde i det 
forespurgte graveområde. 

• Kontaktpersonen modtager mailen. (det bør være på 
den PC som har adgang til ledningsoplysningerne) 

• Tryk besvar og vedhæft ledningsoplysningerne. 
Vedhæft eventuelt generelle betingelser 
(signaturforklaring, en tidsfrist for gyldighed af 
ledningsoplysningerne mv.) 

• Mailen bliver sendt til entreprenøren. 
 

 Husk: der er max 5 hverdage til at besvare! 

 



Lednings Ejer Registret LER 

• LER i dagligdagen 
• Det er vigtigt, at det er let at kunne besvare 

• Hvad er man forpligtet til - format - nøjagtighed? 

• Det er et fælles ansvar at passe på ledningerne 

• Adgang til LER systemet 
• Alt ligger på www.ler.dk 

• Kun adgang via digital signatur el. NemID 

 
 



Tinglysninger af ledninger 

• Hvilke ledninger? 
• Alle ledninger som går over ”fremmed mands” jord 

• Matrikuleret areal (off. Vej – gæsteprincip) 

• Hvorfor tinglyse ledninger? 
• For at sikre ret til sine anlæg (ingen tinglysning ingen ret) 

• 2 vidt forskellige situationer 
• Ved nyanlæg bør (skal) man tinglyse, hvid de krydser andre 

matrikler 

• Ved tidligere nedlagte bør man forsøge af tinglyse ved den 
nuværende ejer 

 



Tinglysning af ledninger 
• Skal der gives erstatning? 

• Husk at lave en forhåndsaftale inden der graves 

• Landsaftale med takster for deklarations-, struktur- 
og afgrødeerstatning 


