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Opsættende virkning, ekspropriation af matr. nr. 48 Ulkebøl Ejerlav
Klage over Sønderborg Kommunes beslutning om ekspropriation vedr. ejendommen Spang
Vade 1, 6400 Sønderborg
Du har på vegne af H klaget over Sønderborg Kommunes afgørelse af 13. september 2017 om
ekspropriation af en del af matr. nr. 48 Ulkebøl Ejerlav beliggende Spang Vade 1, 6400 Sønderborg og bedt om, at klagen tillægges opsættende virkning.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar
2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.
Klagen over Sønderborg Kommunes ekspropriation af 13. september 2017 af en del af ejendom1
men matr. nr. 48 Ulkebøl Ejerlav tillægges opsættende virkning, jf. vejlovens § 132, stk. 4.
Vejdirektoratets kompetence
2
Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven
og almindelige forvaltningsretlige regler.
Vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn inden for lovens rammer. Det betyder, at vi ikke kan
tage stilling til det rimelige eller hensigtsmæssige i f.eks. kommunens vurdering af, om der er behov for færdselsindskrænkninger eller til kommunens afvejning af forskellige lovlige hensyn. Vi kan
heller ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt god forvaltningsskik.
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Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., som ændret ved lov nr. 1895 af 29. december 2015, lov nr.
658 af 8. juni 2016 og ved § 4 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Kommunens afgørelse
Sønderborg Kommune har i medfør af vejlovens § 102 besluttet at ekspropriere de nødvendige
arealer til anlæg af en rundkørsel i krydset mellem Spang Vade og Augustenborg Landevej i overensstemmelse med ekspropriationsplan og arealfortegnelse fremlagt ved åstedsforretningen den
2
2
10. august 2017. Sønderborg Kommune har eksproprieret 150 m til afståelse og 110 m til midlertidigt afståelse (arbejdsareal) af matr. nr. 48 Ulkebøl Ejerlav.
Klagen til Vejdirektoratet
M har på vegne af H klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har opfyldt officialprincippet og
over erstatningens størrelse, hvis ekspropriationsbeslutningen fastholdes. Klager har anmodet om,
at klagen tillægges opsættende virkning og begrunder det med, at det er nødvendigt for at sikre sin
klients retssikkerhed, så denne ikke lider et retstab ved, at kommunen iværksætter arbejderne.
Sagens oplysninger
Sønderborg Kommune har oplyst, at kommunen ikke har indvendinger imod, at klagen tillægges
opsættende virkning.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Da Sønderborg Kommune ingen indvendinger har hertil, tillægges klagen opsættende virkning.
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