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information om
Ekspropriation af arEaLEr 
og EjEndommE tiL vEjanLæg

Denne pjece beskriver, hvad der sker 
i forbindelse med en ekspropriation af 
arealer eller ejendomme. 

Du kan læse om:

• hvad en ekspropriation betyder
• hvorfor der er en Ekspropriationskom-

mission, og hvad dens opgave er
• hvad der går forud for en ekspropria-

tion 
• hvordan en ekspropriationsforretning 

foregår
• hvordan erstatningen bliver fastsat
• hvilke muligheder der er for at klage
• hvilke typer ekspropriationer, der fore-

kommer
• hvordan og hvornår ændringer af 

ejendommen i matrikel og tingbog 
registreres.

Hvis du ønsker at vide mere, er du altid 
velkommen til at ringe til Vejdirektoratet, 
Anlægsdivisionen, Afdelingen for Area-
lerhvervelse. 

Adresse og telefonnummer står på bag-
siden af folderen.

Venlig hilsen
Vejdirektoratet

vEjdirEktoratEt
Vejdirektoratet er en institution under 
Transportministeriet.

Vejdirektoratet har det direkte ansvar for 
planlægning, projektering, anlæg, drift og 
vedligehold af statsvejnettet.

Læs mere på vejdirektoratet.dk
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Kommissarius ved Statens 
Ekspropriationer i Jylland
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
post@kommissarius.dk
www.kommisssarius.dk

adrEssEr for kommissariatErnE:

Kommissarius ved Statens 
Ekspropriationer på Øerne
Frederiksholms Kanal 4B, 2. sal
1220 København K
komoe@komoe.dk
www.komoe.dk

EkspropriationEr gEnnEm-
førEs af En Ekspropriations-
kommission
Ekspropriationskommissionen er en uaf-
hængig myndighed, der ikke er underlagt 
andre myndigheder end Folketinget. 
Formanden for Ekspropriationskommis-
sionen (Kommissarius) er jurist. To med-
lemmer er udvalgt fra en liste udpeget af 
transportministeren, og to medlemmer er 
udvalgt fra en liste med en repræsentant 
fra hver af landets kommuner.

Derudover deltager en repræsentant for 
den kommune, som vejen går igennem. 
Kommunerepræsentanten har ret til at 
udtale sig, men har ikke stemmeret.

Der er også tilknyttet en landinspektør til 
Ekspropriationskommissionen. Landin-
spektøren fungerer som faglig rådgiver 
for Ekspropriationskommissionen. En 
sekretær fører protokol over de beslut-
ninger, kommissionen træffer.

Der er to Ekspropriationskommissioner 
i Danmark, én for Øerne (Sjælland, Fyn 
og Bornholm) og én for Jylland. Hver 
kommission har et Kommissariat, som 
administrerer kommissionens arbejde.

Ekspropriation betyder tvungen afståelse 
(afgivelse) af ejendomsret af sin ejendom 
eller del af ejendommen.

En ekspropriation kan omfatte:
• at man skal afstå fast ejendom og/ 

eller
• at ens ejendom bliver pålagt be-

grænsninger.

I Danmarks Riges Grundlov 
(§ 73, stk. 1) står:
Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan 
tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor 
almenvellet kræver det. Det kan kun ske 
ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Hvis et byggeri eller anlæg er af almen 
interesse for landets borgere, har det 
offentlige ret til at ekspropriere den jord, 
der skal bruges til arbejdet. Grundeje-
ren, der bliver eksproprieret, har ret til 
erstatning. 

I »Bekendtgørelse af lov om fremgangs-
måden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom« er der beskrevet, hvordan 
ekspropriation til statens veje gennemfø-
res. (Se lovbekendtgørelse  nr. 1161 af 
20/11/2008 ).

Ekspropriation 
– hvad bEtydEr dEt?



før EkspropriationEr kan 
gEnnEmførEs

For at der kan eksproprieres til en stats-
vej, skal følgende punkter være opfyldt:
• Ved store vejbyggerier skal Folketin-

get vedtage en anlægslov for vejen.
• Ekspropriationskommissionen skal 

have en bemyndigelse fra transport-
ministeren. 

• Alle vejprojekter skal være godkendt 
af Ekspropriationskommissionen. 

anLægsLov
I Vejdirektoratet sætter vi en række 

undersøgelser i gang af det område, 
hvori vejen skal bygges eller udvides.

• Ved større vejanlæg sker det ved 
en VVM-redegørelse, som fremlæg-
ges til offentlig høring. (VVM står for 
Vurdering af Virkninger på Miljøet). 
Undersøgelserne giver os et grundlag 
for at foreslå, hvor vejen skal ligge, 
og hvordan den skal udformes. Hvis 
forslaget kan godkendes politisk, 
vedtager Folketinget en anlægslov for 
vejen. Hvis der også afsættes penge 
til vejen, går vi i gang med at projekte-
re vejen og forberede ekspropriation.  

bEmyndigELsE
Ekspropriationskommissionen søger 
Transportministeriet om lov til at eks-
propriere til vejen. Først derefter kan 
ekspropriationerne gå i gang.

bEsigtigELsEsforrEtningEr
Ekspropriationskommissionen indkalder 
Vejdirektoratet og de grundejere, der er 
naboer til vejen, til en eller flere besigti-
gelsesforretninger.  Ved nye veje er der 
først en linjebesigtigelse og senere en 
detailbesigtigelse. 

• Ved linjebesigtigelsen vurderer Eks-
propriationskommissionen vejprojek-
tet. Ekspropriationskommissionen kan 
godkende vejprojektet, som det er, 
eller bede Vejdirektoratet om at lave 
ændringer i projektet. Når disse æn-
dringer er på plads, bliver vejprojektet 

endeligt godkendt af Ekspropriations-
kommissionen.  Det sker ved detailbe-
sigtigelsen.

• Ved udvidelser af eksisterende 
vejanlæg kan der ske det, at linje- og 
detailbesigtigelse slås sammen i én 
forretning. Som regel er der nemlig 
ikke tale om en ny linjeføring.  

Herefter gennemfører Ekspropriations-
kommissionen ekspropriationsforretnin-
gerne (se Ekspropriationsforretningen 
– areal til vejen).
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Erstatning vEd 
Ekspropriation
– hvad får jEg i Erstatning? 

Når Ekspropriationskommissionen har 
besluttet, hvad der skal eksproprieres, 
fastsætter den erstatningen. 

Erstatningens størrelse bliver fastsat 
ud fra de almindelige handelspriser på 
jord og fast ejendom i området på det 
tidspunkt, ekspropriationen finder sted. 
Ekspropriationskommissionen vurderer 
erstatningen, som om der ikke var en vej. 
Ved udvidelser af veje vurderes erstat-
ningen ud fra de eksisterende forhold. 

Hverken Vejdirektoratet eller borgeren er 
til stede, når Ekspropriationskommissio-
nen drøfter og bestemmer erstatningens 
størrelse. 

I de fleste tilfælde accepterer både 
ejeren og Vejdirektoratet erstatningen 
med det samme. Begge parter kan dog 
få 14 dage til at overveje erstatningens 
størrelse.

Hvis enten ejeren eller Vejdirektoratet 
ikke kan acceptere erstatningens stør-
relse, afsiger Ekspropriationskommissio-
nen en kendelse, der fastsætter erstat-
ningens størrelse. Parterne kan anke 
kendelsen (se afsnittet med muligheder 
for at klage). 

Hvis parterne ikke har anket Ekspropria-
tionskommissionens kendelse inden 4 
uger, er det kendelsen, der gælder.
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UndEr forrEtningEn
Under ekspropriationsforretningen gen-
nemgår vi, hvilke arealer vi ønsker at 
ekspropriere.  Vi fortæller også om hvilke 
begrænsninger (servitutter), der eventu-
elt ønskes på ejendommen. Herefter kan 
ejeren komme med spørgsmål og kom-
mentarer, det gælder både indvendinger 
og forslag til ændringer.

Ekspropriationskommissionen hører 
både Vejdirektoratet og ejeren. Derefter 
gennemgår den de arealer, vi ønsker at 
få eksproprieret. Til sidst beslutter den, 
hvilke arealer der skal eksproprieres, 
og hvornår vi skal overtage arealet. 
Beslutningen kan ikke ændres af andre 
myndigheder.

rådgivning
Ejeren kan tage en rådgiver med til for-
retningen. Nogle ejere søger hjælp og 
vejledning hos en advokat, en ejendoms-
mægler eller en landbrugskonsulent. 
Ekspropriationskommissionen kan give 
en godtgørelse til udgifter til rådgivning i 
et rimeligt omfang.

Ved en ekspropriationsforretning be-
søger Ekspropriationskommissionen 
og repræsentanter for Vejdirektoratet 
hver enkelt grundejer, som er berørt af 
vejanlæggelsen. Der vil ofte være 10-12 
mennesker med i mødet. 

før forrEtningEn
Før ekspropriationsforretningen har både 
ejeren og Ekspropriationskommissionen 
fået tilsendt materiale om, hvilke arealer 
der bliver brug for. Vejdirektoratet afmær-
ker arealerne med flag. Det sker omkring 
en uge før ekspropriationsforretningen. 
Flagene kan have forskellig farve for at 
vise, hvad arealerne skal bruges til.

Ekspropriations-
forrEtningEn 
– arEaL tiL vEjEn
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kLagEr ovEr Erstatning
Hvis grundejeren eller Vejdirektoratet vil 
klage over erstatningens størrelse, kan 
man få en ny kommission - en Taksati-
onskommission - til at vurdere sagen. 

Hvis man ønsker at klage, skal der 
sendes en skriftlig klage til Kommissa-
rius. Kommissarius skal have modtaget 
brevet med klagen senest 4 uger efter, at 
Ekspropriationskommissionen har sendt 
kendelsen til grundejeren og Vejdirekto-
ratet. 

Er der også utilfredshed med Taksa-
tionskommissionens afgørelse, kan 
parterne rejse sagen ved domstolene. 
Det skal ske senest 6 måneder efter, at 
Taksationskommissionen har afsagt sin 
kendelse. 

Det koster ikke noget, når Ekspropria-
tionskommissionen og Taksationskom-
missionen behandler sagen. Hvis sagen 
bringes for domstolene, skal den, der 
taber, betale udgifterne.

Kun få ekspropriationer går videre til tak-
sation og et endnu mindre antal kommer 
for domstolene.

taksationskommissionEn
Taksationskommissionen er ligesom 
Ekspropriationskommissionen en 
uafhængig myndighed. Den består af 
fem medlemmer. Formanden er jurist, to 
medlemmer er valgt fra en liste, der er 
udpeget af transportministeren. De sid-
ste to medlemmer er udvalgt fra en liste 
med en repræsentant fra hver af landets 
kommuner.

Udover Taksationskommissionens fem 
medlemmer deltager en sekretær og en 
landinspektør, der fungerer som faglig 
rådgiver for Taksationskommissionen. 
De personer, der sidder i Taksationskom-
missionen, er nogle andre end de, der 
sidder i Ekspropriationskommissionen. 
Landinspektøren er dog den samme i 
begge kommissioner.

Taksationskommissionen behandler kun 
klager over den erstatning, ejeren har 
fået tilkendt ved en ekspropriation. Det 
kan både være Vejdirektoratet og ejeren 
af den eksproprierede ejendom, der 
klager over erstatningen.

andrE kLagEr
Hvis en grundejer mener, at Ekspropria-
tionskommissionen ikke har ret til at fore-
tage en ekspropriation, kan spørgsmålet 
kun afgøres ved domstolene.

mULighEdEr for at kLagE 
ovEr ErstatningEn
– hvad gør jEg?



hvad Er Ekspropriations-
kommissionEns arbEjdE?

Ekspropriationskommissionen har flere 
arbejdsopgaver. De vigtigste er:
• at kontrollere og godkende vejprojek-

ter ved en eller flere besigtigelsesfor-
retninger

• at ekspropriere areal og ejendomme 
til vejprojekter

• at fastsætte, hvor stor en erstatning 
en grundejer skal have, og at udbetale 
denne erstatning.

Ekspropriationskommissionen kontrolle-
rer og efterprøver det vejprojekt, vi plan-
lægger. Den ser på vejens konsekvenser 
for borgerne, miljøet og samfundet. Den 
skal også sikre, at den enkelte grundejer 
ikke bliver hårdere ramt end højst nød-
vendigt. Ekspropriationskommissionen 
står imellem borgeren og Vejdirektoratet.

bEsigtigELsEsforrEtningEr
Ekspropriationskommissionen kontrolle-
rer og vurderer et vejprojekt ved en eller 
flere besigtigelsesforretninger. Først, når 
Ekspropriationskommissionen har god-
kendt projektet, kan der eksproprieres til 
vejen.

Ekspropriation
Ekspropriationskommissionen kan få 
bemyndigelse fra Transportministeriet til 
at ekspropriere. Det kan vi ikke. 

Vi beder derfor Ekspropriationskommis-
sionen om at ekspropriere de arealer, 
som er nødvendige til vejbyggeriet. 

Ekspropriationskommissionen indkalder 
til en ekspropriationsforretning, hvor den 
vurderer, om vores ønsker om ekspro-
priation er rimelige, inden den foretager 
ekspropriationerne.

Erstatning
Det er Ekspropriationskommissionen, der 
fastsætter, hvor stor en erstatning vi skal 
betale til ejeren.

Ekspropriation af hELE 
EjEndommE 
– hvordan Er min sitUation?

Der er forskel på, hvor omfattende en 
ekspropriation er. Vejanlægget kan være 
så omfangsrigt, at det er nødvendigt at 
ekspropriere hele ejendommen.  

Når hele ejendommen eksproprieres, 
er det Vejdirektoratet, der overtager 
ejendommen.

Vi overtager normalt først ejendommen 
nogle måneder efter ekspropriationen. 
Derfor kan grundejeren som regel blive 
boende som lejer i en periode. Det giver 
grundejeren tid til at finde et nyt sted 
at bo. De praktiske forhold afgøres ved 
ekspropriationsforretningen.

Når en ejer afstår hele sin ejendom, får 
ejeren både erstatning for ejendommen 
og for de omkostninger, der følger med 
ekspropriationen - det kan fx være udgif-
ter til at flytte.

Af hensyn til ejeren sker ekspropriation 
af hele ejendomme så tidligt som muligt. 
Ejeren får klarhed over sin situation og 
ved, hvor meget vi giver i erstatning.
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dELEkspropriation 
– En dEL af EjEndommEns 
arEaL afgivEs tiL vEjEn

De fleste ekspropriationer gennemføres 
som delekspropriationer. Det vil sige, at 
ejeren skal afstå en del af sin ejendom. 

Ejeren får både erstatning for det areal, 
der skal afstås, og for de ulemper, eks-
propriationen fører med sig. 

En landmand kan ofte få erstatning, 
hvis han må omlægge sin mark, flytte 
indhegningen omkring sine kreaturer og 
ændre vandingsanlægget. Det kan også 
give erstatning, hvis formen på en mark 
forringer mulighederne for, hvordan den 
kan dyrkes.

Man kan ikke få erstatning, hvis man får 
længere til skole, arbejde eller ind-
købsmuligheder 

Husejere får typisk erstatning for træer, 
buske, hegn og lignende, der bliver fjer-
net eller ødelagt.

Ved erhvervsejendomme kan der opstå 
tab af parkeringsarealer eller forringede 
adgangsmuligheder rundt om ejendom-
men. Der gives ikke erstatning, hvis 
selve adgangen til offentlig vej medfører 
en omvej. 

midLErtidig Ekspropriation 
- arbEjdsarEaLEr

Nogle arealer bliver kun midlertidigt 
eksproprieret. Det betyder, at Vejdirek-
toratet lejer et stykke jord, mens vejen 
bliver bygget. Entreprenørerne bruger 
typisk området som arbejdsareal, mens 
byggeriet står på.

Vi betaler leje af jorden, mens den bliver 
brugt. Når vejen er færdig, får ejeren 
arealet tilbage. Entreprenøren skal sørge 
for at levere arealet tilbage i rimelig 
stand. Hvis jorden er forringet, betaler vi 
en erstatning efter en konkret vurdering 
sammen med ejeren.
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Ekspropriationskommissionen vurderer 
situationer og opståede gener i hvert 
tilfælde. 

varigE gEnEr
Ud over at blive eksproprieret kan en ejer 
også opleve andre gener fra den nye vej. 
Vejen kan ligge meget tæt på huset, en 
jordvold eller selve vejen kan skygge for 
solen, eller der kan opstå generende støj 
fra trafikken på vejen. 

Ekspropriationskommissionen vurderer 
dog ofte først disse gener, når vejen er 
taget i brug. 

Ejeren kan søge om erstatning for ge-
nerne hos Ekspropriationskommissionen 
i op til et år efter, vejen er åbnet. Ekspro-
priationskommissionen besøger normalt 
ejendommen for at vurdere generne og 
kan derefter fastsætte en eventuel er-
statning. Efter et år kan ejeren kun søge 
erstatning for generne ved domstolene.



Ekspropriationer til vejen kan også in-
debære, at en ejendom får pålagt nogle 
begrænsninger, også kaldet servitutter. 
Det vil sige, at Vejdirektoratet eller andre 
får særlige rettigheder på ejendommen. 
Servitutter pålægges kun, hvis det er 
nødvendigt.

rEgistrEring i matrikEL 
og tingbog

Umiddelbart efter en ekspropriation sker 
der en foreløbig registrering af ændrin-
gerne i tingbogen. Skattemyndighederne 
laver desuden foreløbige ejendomsvur-
deringer ud fra disse oplysninger. 

Først efter vejen er åbnet for trafik, bliver 
de nye ejendomsforhold rettet endeligt i 
matrikel og tingbog. Rettelserne er base-
ret på en afmærkning og opmåling af de 
nye vejskel. Dette arbejde bliver udført 
efter at entreprenøren er færdig med at 
bygge vejen. 

Når vejen er bygget, sker der følgende:
• De nye skel afmærkes og opmåles.
• De nye skel og arealstørrelser bliver 

registreret af Kort- og Matrikelstyrel-
sen, som samtidig ændrer skellene på 
matrikelkortet.

• Kort- og Matrikelstyrelsen registrerer 
arealerne i tingbogen.

• I tingbogen indføres de servitutter, 
som Ekspropriationskommissionen 
eventuelt har pålagt ejendommen ved 
ekspropriationsforretningen.

• Skattemyndighederne laver nye ejen-
domsvurderinger.

Det kan tage nogen tid, inden de nye 
skel og arealer er endeligt rettet i matri-
kel og tingbog, og de nye ejendomsvur-
deringer er lavet. 

En grundejer kan have behov for doku-
mentation af ejendommens størrelse, 
inden Kort- og Matrikelstyrelsen har 
godkendt og registreret ejendommens 
areal. Det kan fx være, fordi han ønsker 
at sælge sin ejendom. I det tilfælde kan 
grundejeren henvende sig til Ekspro-
priationskommissionen eller til Vejdirek-
toratet for at få bekræftet ejendommens 
størrelse.

For eksempel kan en ejendom få pålagt 
en servitut om, at teknikere må køre 
hen til et regnvandsbassin, når de skal 
rense eller tilse det. Regnvandsbassiner 
opsamler vand fra vejen, inden det løber 
ud i vandløbene. 

Grundejere, der bor langs vejen, kan 
opleve, at der bliver pålagt en bygge-
linje på deres ejendom. Det betyder, at 
ejerne ikke må bygge på arealet mellem 
byggelinjen og vejen uden tilladelse fra 
Vejdirektoratet. 

Der kan være flere grunde til, at vi 
ønsker, at en ejendom bliver pålagt en 
servitut om byggelinjer. Det kan være, 
fordi vi vil være sikre på at kunne udvide 
vejen uden at skulle rive bygninger ned. 
Det kan også være, fordi der ikke skal 
være noget i nærheden af vejen, som 
kan forstyrre dem, der kører på vejen
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År 3-6 Anlæggelse
  Entreprenørerne anlægger  

 vejen. Nye skel bliver afmær- 
 ket.

År 6 Åbning
  Vejen åbner for trafik, entrepre- 

 nøren laver mangelarbejder. 

År 6-7 Støj
  Naboer til vejen kan klage  

 over støj eller andre varige  
 gener fra vejen. Ekspropriati- 
 onskommissionen fastsætter  
 erstatningen.

År 6-8 Dokumentation
  Matrikel og tingbog rettes af  

 Ekspropriationskommissionen.
  Vejdirektoratet tegner nye  

 afvandingskort.

År 2-3
  Ekspropriation
  Ekspropriationskommissionen  

 inviterer grundejerne til møde  
 og gennemfører ekspropria- 
 tionen. Først eksproprieres  
 hele ejendomme, og derefter  
 eksproprieres de ejendomme,  
 der kun skal afstå en del af  
 jorden.

  - Vejdirektoratet gennemgår et  
  oplæg til hvilke arealer, den  
  enkelte grundejer skal afstå  
  og hvilke arealer, der indgår  
  i en jordfordeling. Spørgsmål  
  omkring adgangsforhold mv.  
  gennemgås. 

  -  Grundejeren kan kommen- 
  tere oplægget.

  Ekspropriationskommissionen  
 gennemfører ekspropriationen  
 og fastsætter en erstatning.  
 Både grundejeren og Vejdirek- 
 toratet kan klage over erstat- 
 ningens størrelse til en anden  
 kommission, nemlig Taksati- 
 onskommissionen.

  På baggrund af linjebesigtigel- 
 sen træffer Ekspropriations- 
 kommissionen en afgørelse.  
 Nu kan vejen ikke flyttes, og  
 kommuneveje kan ikke lukkes  
 eller genåbnes.

  En jordfordelingskonsulent  
 laver et samlet forslag til forde- 
 ling af jord.

År 1½ - 2 Detailbesigtigelse
  Her besluttes hele projektet  

 endeligt. Omfanget af ekspro- 
 priationen afgøres, altså hvor  
 meget jord hver enkelt grund- 
 ejer skal afstå til projektet.

  Detailbesigtigelsen afholdes af  
 Ekspropriationskommissionen,  
 som inviterer grundejerne til  
 møde.

  -  Vejdirektoratet kommer   
  med forslag til vejprojektet,  
  jordfordeling og omfanget af  
  ekspropriationen.

  -  Grundejere kan komme med  
  forslag til ændringer.

  På baggrund af detailbesigti- 
 gelsen træffer Ekspropriations 
 kommissionen en afgørelse.  
 Herefter kan vejprojektet ikke  
 ændres, og det kan omfanget  
 af ekspropriationen heller ikke.

År 0 Anlægslov
  Folketinget vedtager en   

 anlægslov, som er en bestil- 
 ling til Vejdirektoratet, der skal  
 bygge vejen. 

År 0-1 Forundersøgelser
  Vejdirektoratet laver opmålin- 

 ger og holder møder med de  
 grundejere, der bor nærmest  
 vejen.

  Arkæologer ser efter fortids- 
 minder, geoteknikerne under- 
 søger jordbunden.

År ½ -1 Linjebesigtigelse
  Her besluttes de overordnede  

 forhold.
  Linjebesigtigelsen afholdes af  

 Ekspropriationskommissionen.
  -   Vejdirektoratet kommer med  

  forslag til de overordnede  
  forhold. 

  -  Borgere kan komme med  
  forslag eller ændringer.

ovErordnEt tidspLan for 
vEjanLæggELsEn

Denne tidsplan viser det typiske tidsfor-
brug for projektering og anlæggelse af 
en motorvejsstrækning. Den kan variere 
afhængigt af projektets størrelse og det 
tidspunkt, hvor der afsættes penge på 
finansloven



Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng,  
Herlev, Middelfart, Næstved og Skanderborg 
samt hovedkontor i København. 

Find mere information på vejdirektoratet.dk.

vEjdirEktoratEt
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Telefon 7244 3333

vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk


