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Klage over erstatningen i forbindelse med ekspropriation til stiforbindelsen S - F
Du har i brev af 20. oktober 2018 klaget til Vejdirektoratet over den tilbudte erstatning i forbindelse med Norddjurs Kommunes ekspropriation af 300 m2 af din ejendom matr.nr. æ.
Norddjurs Kommune har den 9. oktober 2018 truffet beslutning om at ekspropriere et areal på
300 m2 af din ejendom til anlæg af stiforbindelse – S-F. Kommunens afgørelse er truffet med
hjemmel i vejlovens1 § 96.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets
opgaver og beføjelser2.
Vejdirektoratet kan ikke tage stilling til klager over erstatning i forbindelse med kommunalbestyrelsens ekspropriationer efter vejloven.
I tilfælde af uenighed mellem dig og kommunen kan du kræve, at kommunen indbringer erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndighederne nævnt i vejlovens §§ 105 og 106. Det fremgår
af vejlovens § 112, stk. 1.
Vi har derfor i overensstemmelse med bestemmelsen i § 112 og forvaltningslovens3 § 7, stk. 2,
bedt Norddjurs Kommune om at indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen.

Vejdirektoratets kompetence
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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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Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet, som ændret

ved bekendtgørelse nr. 1636 af 15. december 2016 og bekendtgørelse nr. 1207 af 5. oktober 2018.
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018
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Vi kan tage stilling til klager over en ekspropriation og i den forbindelse helt eller delvist ophæve
kommunens4 beslutning om ekspropriation fra en ejendom. Det fremgår af vejlovens § 132, stk.
2.
Vi kan derimod ikke pålægge en kommune at gennemføre et andet konkret projekt.
Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med en sådan afgørelse har fulgt
forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige regler. Men vi kan ikke tage stilling til spørgsmål efter anden lovgivning, herunder til andre klagemyndigheders afgørelser, eller til privatretlige spørgsmål, herunder aftaler. Vi kan dog påse, om de fornødne tilladelser efter anden lovgivning er indhentet i forbindelse med en ekspropriation.
Spørgsmålet om erstatning, herunder beregning af tabets størrelse og om restejendommen skal
overtages, henhører under taksationsmyndighedernes kompetence, jf. vejlovens § 104, stk. 5.
Vi kan derfor ikke tage stilling til disse spørgsmål.
Konklusion
Da din klage vedrører spørgsmål om opgørelse af erstatningen i forbindelse med en ekspropriation, kan vi ikke tage stilling til klagen, da disse spørgsmål afgøres af taksationsmyndighederne, jf. vejlovens § 112, stk. 1.
Indbringelse for taksationskommissionen skal ske senest 8 uger efter beslutning af om ekspropriation eller 4 uger efter endelig afgørelse af en klage over ekspropriationsbeslutningen, jf.
vejlovens § 112, stk. 2.
Vi har derfor i dag bedt Norddjurs Kommune om at indbringe dit erstatningskrav for taksationskommissionen.
Vi foretager herefter ikke videre i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Norddjurs Kommune.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis du ønsker lovligheden af Vejdirektoratets afgørelse prøvet ved domstolene, skal søgsmål
herom være anlagt inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Dette fremgår af vejlovens § 132, stk. 5, 2. punktum.
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Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed, jf. vejlovens § 7.
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Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret
form under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen5 og databeskyttelsesloven6 bestemmelser.
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EP og Rfor 2016/679/EU af 27. april 2016 – med virkning fra 25. maj 2018

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
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Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319
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