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ETABLERING AF VEJ

I brev af 16. januar 2013 har du klaget over Kommunens afvisning af at anerkende dig som part i
forbindelse med kommunens beslutning om at ekspropriere til etablering af E vej.
Du har i e-mail af 10. marts 2013 redegjort nærmere for dine klagepunkter, og om hvorfor du bør
anses som klageberettiget i sagen.
Kommunen har i e-mail af 10. april 2013 redegjort for sagen, herunder oplyst, at der hverken er
truffet bestemmelse om pålæg af vejbyggelinjer på din ejendom eller endelig afgørelse i
ekspropriations-spørgsmålet i form af en ekspropriationsbeslutning. Kommunalbestyrelsen
forventes først at behandle sidstnævnte spørgsmål på møde den 27. maj 2013. Kopi af
kommunens e-mail af 10. april 2013 er vedlagt.
Hvad Vejdirektoratet kan tage stilling til
Vi kan tage stilling til klager over en ekspropriation og i forbindelse hermed tilsidesætte en
kommunes beslutning om ekspropriation fra en ejendom. Dette fremgår af vejlovens1 § 4, stk. 2.
Men vi kan ikke tage stilling til forhold, som der endnu ikke er truffet endelig afgørelse om.
Vores afgørelse
Allerede fordi der endnu ikke er truffet en endelig afgørelse i sagen – i form af en
ekspropriationsbeslutning eller pålæg af vejbyggelinje – kan vi ikke tage stilling til din klage.
Spørgsmål om partsstatus
Da vi ikke kan tage stilling til din klage, har vi heller ikke behandlet dit spørgsmål om, hvorvidt du
bør anses for part i kommunens ekspropriations-sag.
Vi har dog noteret os, at der ikke bliver eksproprieret fra din ejendom, Vedbæk 19, og at
kommunen ikke har truffet bestemmelse om pålæg af vejbyggelinjer på din ejendom, jf. vejlovens
§§ 34 og 35.
Bliver ekspropriationen gennemført, vil der alene være tale om, at din ejendom bliver nabo til et
større vejanlæg (E vej).
Spørgsmålet om gener og ulemper for din ejendom i forbindelse med etableringen af denne
nærliggende E vej, herunder støj, tab af udsyn, værditab for ejendommen samt helbredsmæssige
risici m.m., er erstatningsspørgsmål, der hører under taksationskommissionen, jf. vejlovens § 52.
Og det er derfor spørgsmål, som vi ikke kan tage stilling til.
I henhold til vejlovens § 56 er det muligt for en ejer af en ejendom, hvorfra der ikke bliver
eksproprieret, at indbringe erstatningsspørgsmål for vejbestyrelsen (kommunen2), og i den
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Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje.
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Jf. vejlovens § 2, stk. 5 og 6.

Niels Juels Gade 13
Postboks 9018

1022 København
Telefon 7244 3333

vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

EAN
SE

5798000893450
60729018

SIDE

2 af 2

forbindelse
anmode
kommunen
taksationskommissionen.

om

at

indbringe

erstatningsspørgsmålet

for

Bestemmelsen afskærer ikke kommunen fra at imødekomme erstatningskrav af denne art, men
udelukker, at kommunen undlader at forelægge krav, som den selv anser for ubegrundede.

