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er er tryk på statens anlægsbe-
hov, og det bliver ikke mindre i 
de kommende år. Femern Bælt 

er næste skud på stammen efter anlægs-
loven for Femern Bælt og de danske land-
anlæg blev vedtaget af Folketinget den 
28. april i år. Med loven blev projektet 
endeligt miljøgodkendt, og der blev givet 
hjemmel til at foretage ekspropriationer 
af landbrugsjord, vindmøller og erhvervs-
arealer for at gøre plads til motorvej og 
jernbane. 
 Som noget helt nyt er vitale arealer for 
projektet, som for eksempel arealer til pro-
duktionshal for anlægget, skrevet ind i 
loven. Det er sket for at sikre fremdrift i 
projektet og undgå forsinkelser, der kan få 
store økonomiske konsekvenser. Ekspro-
priationen ved disse anlæg bygger altså 
ikke på en forudgående besigtigelse, men 
i stedet for på den forudgående VVM-
redegørelse.
 Skulle parterne være uenige, så sætter 
den normale procedure i gang, hvor lods-
ejer kan klage til taksationskommissionen. 
Det forsinker ikke projektet, men henstil-
ler lodsejer til at vente på en afgørelse 
om erstatning, mens ejendommen bliver 
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inddraget til brug for anlægget. Det er et 
forsøg på at få nogle ting hurtigere igen-
nem systemet, og undgå de lange frister 
ved en normal ekspropriationsproces vur-
derer kommissarius og formand for Eks-
propriationskommissionen ved Øerne, 
Helle S. Andersen. 
 ”Folketinget har med indgrebet fore-
taget hele prøvelsen for os. Praksis vil 
vise, om det rent faktisk har en effekt”, 
siger hun.

KlAgESAgER vENTER

”Det er et stærkt signal om, at politikerne 
er usikre på, hvad ekspropriationsproces-
sen kan betyde for anlægsmyndigheden,” 
vurderer landinspektør Karsten Wille-
berg-Nielsen, der arbejder i COWI A/S 
og blandt andre rådgiver Banedanmark 
og Hovedstadens Letbane i ekspropriati-
onssager. Derfor mener han også, at der 
er brug for at se på, hvordan ekspropria-
tionsprocessen kan moderniseres.
 Siden september sidste år har Taksa-
tionskommissionen for Sjælland m.v. 
været uden formand, og der er endnu 
ikke udpeget en ny til hvervet. Det har 
betydet, at der efterhånden ligger 47 

klagesager og venter på en afgørelse om 
erstatning. Transportministeriet medde-
ler, at de arbejder på højtryk med at finde 
en løsning på problemet, og at der i de 
fleste sager er udbetalt et acontobeløb til 
den forurettede lodsejer.
 Klagesagerne er imidlertid ikke noget, 
der ser ud til at have den helt store be-
tydning for de store bygherrer, og det 
lader ikke til, at det har skabt flaskehalse 
i anlægsfasen. 
 ”Vi har i alt tre sager liggende ved tak-
sationskommissionen, og som der afven-
ter en afgørelse, så problemet er til at 
overse for os,” fortæller landinspektør 
Svend Kold Johansen, områdechef for 
Areal og Geodata i Vejdirektoratet. Han 
synes dog, det er uheldigt, at lodsejerne 
ikke kan få afgjort deres sager, da det al-
tid er vigtigt for processen, at der er flow 
i sagerne, men han er tilfreds med den 
almindelige ekspropriationsproces i for-
hold til Vejdirektoratets anlæg. 
 Sagerne ved taksationskommissionen 
har heller ingen betydning for Banedan-
marks anlægsarbejder, fordi taksations-
kommissionen alene forholder sig til en 
fastsættelse af erstatning, meddeler Ba-

Staten er i anlægshumør, og antallet af ejendomme til ekspropria-
tion stiger over de kommende år. Samtidig ligger 47 uafgjorte 
sager og venter på, at Taksationskommissionen for Sjælland m.v. 
får ny formand, så den kan tage fat igen. Det øgede pres kræver 
flere ressourcer og sætter gang i overvejelser om, hvordan de 
statslige ekspropriationsprocesser kan moderniseres.
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nedanmark. Ekspropriationskommissio-
nen kan fortsat ekspropriere de arealer, 
der skal bruges til anlægsarbejdet. Det 
område, der er eksproprieret, står ved 
magt, selvom der er opstået uenighed 
om erstatningens størrelse, oplyser 
Banedanmark.

NAbOPAKKER

Gener og ulemper i forbindelse med an-
læg af Metrocityringen har ført til, at 
transportministeren i februar 2014 ind-
førte en nabopakke, der skulle sikre ret-
tighederne for naboerne til byggeriet i 
forbindelse med aften- og natarbejde. 
Nabopakken trådte i kraft den 1. juli 
2014, og har betydet, at naboerne til an-
lægget er blevet mødt i forhold til de ge-
ner, som de står med.
 I forhold til nabopakken er det fortsat 
ekspropriationskommissionen, der be-
handler klager fra naboerne til metro-
byggeriet, fortæller landinspektør Chri-
stine Hammer Jespersen, chef for Areal, 
Ledninger og Rettigheder i Metrosel-
skabet. Hun oplever, at ekspropriations-
processen og behandling af nabosager 
glider fornuftigt, og Metroselskabet har 
ikke oplevet flaskehalse i forhold til pro-
jektets fremdrift.
 ”Der er hele tiden et rimeligt varsel 
for behandling af sager, så vi oplever 
ekspropriationsprocessen som smidig og 
god,” siger Christine Hammer Jespersen 
og tilføjer, at naboerne til metrobygge-
riet i København har været udfordret, 
men at nabopakken har taget hånd om 
de fleste udfordringer.

TIdSPRES Og mOdERNISERINg

Allerede nu kan ekspropriationskommis-
sionen mærke, at antallet af sager er sti-
gende, og det topper formentlig i 2016 
og 2017, fortæller kommissarius Helle 
S. Andersen. Derfor har kommissionen 
forsøgt at tilrette organisationen til det 
stigende arbejdspres. Ekspropriations-
kommissionen har fået ekstra personale, 
to til det administrative og to jurister. 
Derudover er der nu to faste formænd 
for kommissionen, der kan lede proces-
serne, og én i reserve, der kan gå ind 
ved spidsbelastninger.
 ”Vi arbejder hele tiden på, at vores ar-
bejde kan gøres nemmere og smartere, 

og med fokus på, at borgerens retssikker-
hed er intakt,” fortæller Helle S. Andersen.
 Og der er oplagte muligheder for at 
gøre processen mere smidig. Det mener 
Karsten Willeberg-Nielsen fra COWI. 
Han peger på, at ekspropriationsproces-
sen i nogen grad kan moderniseres ved 
at nedbringe den tid, som ekspropriati-
onskommissionen bruger på at behandle 
den enkelte ejendom. Anlægsmyndighed-
en kan i højere grad gå i målrettet dia-
log med lodsejerne om at løse og indgå 
aftaler om visse praktiske og økonomiske 
forhold i forbindelse med ekspropria-
tionen inden kommissionen kommer i 
marken. Det er efter hans mening også 
muligt at øge brugen af digitale hjælpe-
midler uden at man dermed går på 
kompromis med lodsejernes tryghed og 
retssikkerhed.
 ”I mange tilfælde kan dokumentation 
ved hjælp af foto og video på fællesmø-
der være tilstrækkeligt til at lodsejerne 
føler sig informeret og hørt,” vurderer 
Karsten Willeberg-Nielsen. Han oplever, 
at en video af området fint kan være ud-
gangspunkt for et forlig ved mange upro-
blematiske sager. Det kunne for eksempel 
være vurdering af beplantning i forhold 

til pålæg af eldriftsservitutter, hvor lods-
ejerne orienteres ved et fællesmøde i ste-
det for at besigtige hver enkelt ejendom.
 ”Ekspropriationskommissionen bruger 
meget tid i marken på sager, som sagtens 
kunne reduceres ved anvendelse af mere 
moderne teknologi, ligesom vi har gode 
erfaringer med at indgå forlig mellem 
lodsejerne og anlægsmyndigheden om en 
række tekniske og økonomiske forhold 
på forhånd,” vurderer Karsten Willeberg-
Nielsen.
 Ved mindre servitutpålæg har ekspro-
priationskommissionen udsendt breve til 
lodsejerne til orientering, og der er ofte 
indgået forlig i de sager uden forudgå-
ende besigtigelse, oplyser kommissarius 
Helle S. Andersen. Hun mener dog det 
er nødvendigt, at lodsejerne kan kræve 
en besigtigelse af deres ejendom inden 
ekspropriation. 
 ”Der er meget, du ikke fornemmer, når 
du ikke er til stede på ejendommen, så i 
de fleste tilfælde er besigtigelse på stedet 
nødvendigt for at sikre en god proces,” 
vurderer Helle S. Andersen, men hun er 
åben overfor mulige løsninger, der kan 
gøre processen mere smidig.

Der er fart over statens anlægsprojekter, og derfor er det oplagt at modernisere ekspropriationsprocessen der, 
hvor det giver mening.


