LBK Nr. 711 af 11/09/1997

Cirkulære om lov om offentlige veje
(til samtlige vejbestyrelser)

106 erkender dette forhold og bestræber sig på at bidrage til at reducere udgiften til ledningsflytninger til
et minimum.
Erfaringen viser eksempelvis, at der ved en kontakt
mellem vejbestyrelse og teleadministration på et tidligt stadium af vejprojektets tilblivelse ofte vil kunne
aftales mindre ændringer i vejprojektet uden nogen
skade for dette, hvorved der vil kunne spares betydelige beløb for teleadministrationen.
Vejbestyrelserne bør derfor så tidligt som muligt orientere vedkommende ledningsejer om påtænkte vejarbejder, der kan forventes at nødvendiggøre midlertidig eller permanent flytning af ledninger, samt optage forhandling med vedkommende ledningsejer om
de pågældende vejarbejder, således at der i videst
muligt omfang kan tages hensyn til ledningsejerens
interesser.
Kan der ikke tilvejebringes enighed mellem vejbestyrelsen og vedkommende teleadministration om projektet, bør dette ikke iværksættes forinden udløbet af
den i vejlovgivningen gældende klagefrist på fire
uger. I forbindelse med behandlingen herefter vil
spørgsmålet om at tillægge klagen opsættende virkning blive overvejet af ministeren som klageinstans.
Med hensyn til vilkår for udførelse af ledningsanlæg i
eller over veje henvises til almindelige og supplerende betingelser for udførelse af ledningsanlæg i eller
over hovedlandeveje, udsendt af vejdirektoratet den
28. juli 1977 samt almindelige og supplerende betingelser for udførelse af ledningsanlæg i kommuneveje
og private fællesveje, udsendt den 21. oktober 1980
af Kommunernes Landsforening.

Ledningsarbejder
55. § 106 indeholder nærmere regler om ledningsejerens forpligtelser og rettigheder i forbindelse med offentligt vejareal. Udgangspunktet for tilstedeværelsen
af ledninger i vejareal er, at ledningsejeren er forpligtet til på egen bekostning at flytte ledninger i sådanne
arealer i forbindelse med vejens regulering og omlægning. Denne regel gælder dog kun, såfremt flytningen er begrundet i et egentlig vejarbejde, men ikke
i tilfælde, hvor flytningen skyldes f.eks. ledningsarbejder, der ikke tjener vejformål. Tilsvarende regler
gælder for ledninger i private fællesveje, jfr. privatvejslovens §§ 50-52.
Den nævnte regel respekterer dog særlige bestemmelser om ledningsejerens forhold, når disse er fastsat
ved overenskomst med ledningsejeren, ved kendelse,
afsagt af en landvæsenskommission eller af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til ekspropriationsprocedureloven
§ 106 finder også anvendelse for så vidt angår hovedlandeveje, medmindre andet følger af lov om offentlige veje, § 20.
§ 106 omfatter alene ledninger placeret i offentlige
vejes areal, men ikke ledninger der er lovligt placeret
på privat grund. Disse må derfor erstattes af vejbestyrelsen, hvis et anlægsarbejde på arealet nødvendiggør
flytning af ledningerne.
Udgifter ved ledningsflytning kan efter omstændighederne og ikke mindst ved teleledninger, andrage
betydelige beløb. Det er derfor af væsentlig betydning, at vejbestyrelserne ved administrationen af §
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