
1

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE 
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PROGRAM

Velkomst og orientering om mødets baggrund og dagens program, 

v/ Teamchef Ejendom & Jura, Brian Lambertsen

Gennemgang af lovgrundlaget for ekspropriation

af fast ejendom, 

v/ jurist Stefan Poul Hansen

Betragtninger omkring værdifastsættelse og erstatning, 

v/ Stefan Poul Hansen og Brian Lambertsen

Redegørelse for tilbud fra SLF om rådgivning og 

assistance til lodsejere 

v/ Stefan Poul Hansen og Brian Lambertsen

Omkostningsmæssige betragtninger

Spørgsmål 

Brian Lambertsen

Stefan Poul Hansen
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BAGGRUNDEN FOR INFORMATIONSMØDET
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09.06. 2016 – beslutning om indkøb af F 35 kampfly

2016 - 2017 – indhentning af informationer og beregninger af støjniveauet

16.11. 2017 – aktstykke fra Forsvarsministeriet om indkøb af kampfly   

14.12. 2017 – finansudvalgets underskrivelse af bevillingen om indkøb (VI ER HER NU!) 

2018 - 2019 – forsvaret vil indhente yderligere informationer og udarbejde VVM-redegørelse

– forsvaret vil formentlig indlede forhandlinger med de enkelte lodsejere

medio 2019 – Folketinget ventes at vedtage en anlægslov

2019 - 2021 – gennemførelse af ekspropriationer af de ejendomme, der ikke er aftaler med 

2021 - 2026 – levering af nye F 35 og udfasning af gamle F 16 kampfly

BAGGRUNDEN FOR INFORMATIONSMØDET
FORVENTELIGT TIDSLINJEFORLØB
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Gennemgang af lovgrundlaget for 
ekspropriation af fast ejendom
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Lovgrundlaget:

• Grundlovens73: 

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.

• Grundlovens 41 + 42:

Vedtagelse af ekspropriationslove må ikke udsættes eller underkastes folkeafstemning 

• Lov 1954-06-11 nr. 225 om ekspropriation i militære øjemed:

§ 1: Bebygget eller ubebygget ejendom, der i henhold til den til enhver tid gældende
forsvarsordning skal bruges til oprettelse eller udvidelse af anlæg til landets forsvar,
herunder til mandskabets garnisonering og uddannelse samt til materiellets og
beholdningernes fremskaffelse og oplagring, kan af forsvarsministeren, eller af en
kommune med forsvarsministerens samtykke, erhverves ved ekspropriation.
……

• Ekspropriationsprocesloven:

Lovbekendtgørelse 2008-11-20 nr. 1161 om fremgangsmåden ved ekspropriation
vedrørende fast ejendom.

Lovens kapitel 1 siger: Lovens regler finder anvendelse ved ekspropriation vedrørende fast
ejendom for staten eller for koncessionerede selskaber, når der i lovgivningen er hjemlet
ekspropriation til formålet.
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Ekspropriationsprocesloven:

Lovens kapitel 1: Lovens område.

Lovens kapitel 2: Ekspropriationens omfang.

Lovens kapitel 3: Myndigheder.

Lovens kapitel 4: Fremgangsmåden.

Lovens kapitel 5: Erstatningens udbetaling.

Lovens kapitel 6: Forskellige bestemmelser.

§ 26: Domstolskontrol med både lovlighed og erstatningens omfang.

§ 29: Mulighed for erstatning af omkostninger. 
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Lovens kapitel 2: Ekspropriationens omfang.
(Hvornår må anlægsmyndigheden igangsætte undersøgelser og forarbejder? )

• § 3: 

• Stk. 1. Når der i lovgivningen er hjemmel til ekspropriation, kan anlægsmyndigheden foretage 
de nødvendige forberedende opmålinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder og 
undersøgelser. 

• Stk. 2. Der skal mindst 14 dage før gennemførelsen af forberedende undersøgelser efter stk. 
1 gives besked til de berørte grundejere og brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning 
om de forberedende undersøgelser offentliggøres i lokale medier el.lign. 

• Stk. 3. Anlægsmyndigheden kan under samme betingelser som nævnt i stk. 1 foretage 
arkæologiske forundersøgelser. 

• Stk. 4. Der skal mindst 28 dage før gennemførelsen af arkæologiske forundersøgelser efter 
stk. 3 gives besked til de berørte grundejere og brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal 
oplysning om de arkæologiske forundersøgelser offentliggøres i lokale medier el.lign. 

• Stk. 5. De ved arbejderne forvoldte skader skal erstattes. I mangel af mindelig overenskomst 
om erstatningens størrelse fastsættes denne efter de nedenstående regler om 
ekspropriationserstatningers fastsættelse. Transportministeren fastsætter nærmere regler om 
fremgangsmåden herved. 

• Stk. 6. Den, der forsætligt borttager, forvansker eller beskadiger afmærkninger, som foretages 
i forbindelse med forarbejderne, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt 
efter straffeloven. 
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Lovens kapitel 3: Myndigheder

• Kommissarierne ved statens ekspropriationer (§ 4). 
Kommissarierne skal have juridisk kandidateksamen eller tilsvarende juridiske kvalifikationer 

af betydning for varetagelse af hvervet. 

• Ekspropriationskommissioner (§§ 5-6). 
Ekspropriationskommissioner fastsætter deres forretningsområde, behandler forslag om 

ekspropriation og fastsætter erstatning, består af 5 medlemmer (formand er en af 

kommissarierne), kommunen udpeger en repræsentant, der deltager i kommissionens møder

• Taksationskommissioner (§ 7). 
Nedsættes til lejligheden til efterprøvelse af afgørelser om ekspropriation og godtgørelse. 

Begge kommissioner er uafhængige instanser uden overordnet tilsyn (§ 7a). 

• Landinspektører (§ 8). 
Bistår kommissionerne og foretager matrikulære berigtigelser. 

• Særlige sagkyndige (§ 9). 
Vejledende udtalelser til bedømmelse af spørgsmål vedrørende såvel ekspropriationens 

gennemførelse som erstatningens størrelse (tilskyndes tilkaldt af parterne og skal være 

branchekyndig udi lodsejerens virksomhed og forhold). (Eksempler)
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Lovens kapitel 4: Fremgangsmåden

• Anlægsmyndigheden anmoder om ekspropriation (§ 11). 

• Ministeren henviser til behandling ved ekspropriationskommission (§ 12). 

• Anlægsmyndigheden foretager afmærkning af anlæg (§ 12). 

• Ekspropriationskommissionen afholder besigtigelsesforretning, der varsles 4 uger før (§ 12). 

• Berørte ejere og brugere af arealer bør underrettes særskilt (§ 12). 

• Under besigtigelsesforretningen foretages en almindelig prøvelse af projektet (§ 13). 

• Ekspropriationskommissionen kan gennemføre ændringer i projektet (§ 13). 

• Ved afståelse af landbrugsjord involveres det rette fagministerium (§ 13). 
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Lovens kapitel 4: Fremgangsmåden

• Når projektet er vedtaget, og det ønskes, gives bemyndigelse til ekspropriation (§ 14). 

• En landinspektør laver en plan over ekspropriationen (hvem, hvad, hvor, hvor meget mv.)(§ 14).

• Ekspropriationskommissionen afholder en ekspropriationsforretning 

(varsles som ovenfor (§ 15).

• Under denne forretning træffes bestemmelse om ekspropriation eller ej (§ 15). 

• Jordfordeling/Mageskifter - uden merbetaling for lodsejere - kan blive taget i anvendelse (§ 15).

• Afståelse af en hel ejendom kan kræves af ejeren, såfremt; (§ 16)

” … ejendommen  … ikke hensigtsmæssigt kan bevares … eller udnyttes på rimelig måde …”, og 

ejeren har truffet et grundlæggende valg om afståelse frem for at kræve erstatning. 

• Afståelse af en hel ejendom kan kræves af anlægsmyndigheden; ”Hvis erstatningen for …

værdiforringelse … må … stå i åbenbart misforhold til restejendommens værdi” (§ 16).
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Lovens kapitel 4: Fremgangsmåden

• Ejeren har ret til at fremføre sine synspunkter på erstatningens fastsættelse (§ 17).

• Erstatningen fastsættes - skriftligt og med betænkningstid - hvis ønsket (§ 17). 

• Hvis den ikke er godkendt senest 14 dage efter, afsiges der en begrundet kendelse (§ 17).. 

• Kan indbringes for taksationskommissionen inden 4 uger efter afsendelse af kendelse (§ 19).

• Kendelser om erstatning kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter afsigelsen (§ 26).

• Lovligheden kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter beslutningen, jfr. § 15 (§ 26).

• Lovlighed kan indbringes straks medens erstatning skal en tur i taksationskommissionen (§ 26).
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Betragtninger omkring 
værdifastsættelse og erstatning
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Værdifastsættelse og Erstatning

Landsaftale imellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og 
Danske Vandværker om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i 
almindelig landbrugsjord. 

Landsaftale imellem Landbrug & Fødevarer, TDC og Telia om vilkår for anbringelse af teleledninger 
i landbrugsjord. 

Landsaftale imellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet.dk om placering af el- og 
fiberanlæg, samt takster for perioden 1. januar – 31. december 2017. 

Ingen landsaftale med Forsvarskommandoen for så vidt angår militære anlæg. 

Erstatning følger de almindelige erstatningsbetingelser på naboretligt grundlag ligesom ved: 

Veje, herunder motorveje. 
Jernbaneanlæg, herunder metrobyggeriet i København. 
Vindmølleparker. 
Koncertpladser. 
Motorkørselsanlæg. 
Forlystelsesparker. 
Skydebaner. 
Indbliksgener. 

Erstatningsbetingelserne skal være opfyldte: 

Ansvarsgrundlag. 
Årsagsforbindelse. 
Påregnelighed. 
Tab. 
Ikke udvist egen skyld. 
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Værdifastsættelse og Erstatning

Ansvarsgrundlag (objektivt)

Grundloven, Lov om ekspropriation i militære øjemed og Ekspropriationsprocesloven

Årsagsforbindelse 

Er skaderne en følge af projektet 
N.B.: konkurrerende skadesårsager (allerede støj – kun forværringen erstattes)

Påregnelighed

Forventeligt med mere støj - ikke noget problem

Tab

Værdiforringelsen i forhold til forværringen 

Egen skyld

Købt ejendom i området med (burde) viden om projektet 
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Værdifastsættelse og Erstatning

Landbrugsejendomme

Landbrugsjord

Frijord

Boligejendomme 

Andre erhvervsejendomme 

De centrale begreber: uhensigtsmæssighed og urimeligt, § 16: 

” Medfører afståelse af en del af en fast ejendom, at den tilbageblivende del af ejendommen bliver 

så lille eller således beskaffen, at den ikke hensigtsmæssigt kan bevares som selvstændig ejendom 

eller udnyttes på rimelig måde, kan ejeren fordre, at hele ejendommen overtages af 

anlægsmyndigheden. Stk. 2. Hvis erstatningen for ejendommens værdiforringelse må antages at 

komme til at stå i åbenbart misforhold til restejendommens værdi, kan anlægsmyndigheden fordre 

hele ejendommen afstået. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder med de fornødne lempelser 

anvendelse, når en del af en ejendom bliver afskåret, og når der foretages ekspropriation i de i § 2, 

nr. 1 og 2, omhandlede tilfælde. ”
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Værdifastsættelse og Erstatning



18

Værdifastsættelse og Erstatning

• En meget individuel vurdering fra ejendom til ejendom

• Mange ejendomme betyder mange individuelle skøn 

• Begynd med beslutningen: erstatning eller afståelse

• Der bør anvendes sagkyndige i de fleste sager 

• Retspraksis er vejledende men ikke dækkende:

Søgning i KARNOW/UGESKRIFT FOR RETSVÆSEN:

„Ekspropriation støjgener“: 98 resultater 

SØGNING I KfE (KENDELSER OM FASTE EJENDOMME)

Fra 2000-2014: ca. 195 resultater
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Tilbud fra SLF om rådgivning
og assistance til lodsejere
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Tilbud fra SLF om rådgivning og assistance

• Erfaringer med gruppesøgsmål.

• Grundlaget er identisk men sagerne forskellige. 

• Tavshedspligt og fortrolighed sagerne imellem (Persondataloven). 

• Erfaringer og faktuelle oplysninger kan deles til alles bedste. 

• Der oprettes individuelle sager for hver enkelt lodsejer. 

• Der forhandles alene med Forsvarskommandoen gennem SLF. 

• Det er en individuel beslutning, om man vil indgå aftale eller prøve 

ekspropriation og domstolene. 

• Det overordnede og strategiske arbejde og fælles tiltag fordeles på alle 

sager.

• F.eks. kunne man deles om indhentning af alternative støjmålinger o. lign. 

• Indledes der konkrete forhandlinger, bliver arbejdet registreret på den 

enkelte sag. 

• Alle bør nøje overveje, om deres beliggenhed er relevant for en 

sagsbehandling. 

• Arbejdsvederlaget er fastsat til 1.000,00 kr. i timen med tillæg af moms –

ens for alle. 

• Muligheder for dækning af omkostningerne gennemgås på næste slide.
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Omkostningsmæssige betragtninger

21
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Omkostningsmæssige betragtninger

Ekspropriationsproceslovens § 28: 

• ”Transportministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang udgifterne ved 

ekspropriationssagers behandling skal afholdes af anlægsmyndigheden.” 

Ekspropriationsproceslovens § 29: 

• ”Når en erstatningsberettiget til varetagelse af sine interesser under sagens 

behandling har afholdt nødvendige udgifter til sagkyndig bistand, herunder til 

advokat, revisor mv., kan vedkommende kommission pålægge 

anlægsmyndigheden at udrede en passende godtgørelse herfor.” (se 

lovkommentarerne)

Retshjælpsforsikring:

• Spørgsmålet er, om forsikringen betragter kommissionsbehandling som voldgift 

eller klagenævnsbehandling. 

• Voldgiftsbehandling er dækket – klagenævnsbehandling er ikke dækket. 

• Retshjælpsforsikringen dækker imidlertid omkostningerne, når 

kommissionsafgørelserne skal prøves ved domstolene. 

• Erhvervsretlige tvister er ikke dækket, medmindre man har tegnet en 

erhvervsretshjælpsforsikring
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Omkostningsmæssige betragtninger

Fri proces:

• Retsplejelovens § 328: ”… rimelig grund til at føre proces …”, dvs. at sagen skal 

have betydning for ansøgeren, og der skal være udsigt til at få medhold. 

• Retsplejelovens § 329: ”… når særlige grunde taler for det … navnlig i sager … af 

principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig 

betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.”

• Erhvervsretlige tvister er ikke dækket af Retsplejelovens § 328. 

Andet: 

• Når flere lodsejere går sammen om at føre ensartede sager, er der mulighed for at 

deles om omkostningerne, jfr. ovenfor.

• Omkostningerne kan fordeles pro rata (dvs. med antallet af deltagere). 

• Omkostningerne kan fordeles forholdsmæssigt (dvs. at dem med de største krav 

betaler de største omkostninger). 
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LINKS

•www.slf.dk

•https://www.haderslev.dk/files/UserDir/Documents/Om%20kommunen/1821469.pdf

•http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/aftale-vedr-kampflyanskaffelse-2016.pdf

•https://www.f35.com/global/participation/netherlands

•https://www.f35.com/global/participation/norway

•https://www.f35.com/global/participation/denmark

http://www.slf.dk/
https://www.haderslev.dk/files/UserDir/Documents/Om kommunen/1821469.pdf
http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/aftale-vedr-kampflyanskaffelse-2016.pdf
https://www.f35.com/global/participation/netherlands
https://www.f35.com/global/participation/norway
https://www.f35.com/global/participation/denmark
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Spørgsmål?
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