
Offentliggørelse og 
indvarsling 

Ekspropriationsmaterialet skal 
offentliggøres sammen med tid 
og sted for åstedsforretningen. 

Ejere og brugere, som fremgår af 
arealfortegnelsen, og andre, der 

må skønnes at have en retlig 
interesse på grund af den 

planlagte ekspropriation, skal 
skriftligt indkaldes, jf. vejlovens  

 § 100, stk. 4 og 5. 

EKSPROPRIATION EFTER 
PLANLOVENS § 47
Ekspropriationsudvalget under 
Erhvervsministeriet har siden maj 2017 
foretaget en nærmere undersøgelse af 
planlovens ekspropriations bestemmelser.
En betænkning med udvalgets 
anbefalinger er lige på trapperne, og vi 
gennemgår dem på horten.dk, så snart 
de offentliggøres. Grafikken herunder 
opridser de nuværende regler.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 
  Kommunen skal sikre, at der foreligger 

en lokalplan, der er gyldig, endeligt 
vedtaget og offentligt bekendtgjort, 
og de nødvendige tilladelser eller 
dispensationer fra andre myndigheder 
skal være meddelt i fornødent 
omfang, f.eks. VVMtilladelser. 

   Den særlige forberedende proces i 
vejloven skal gennemføres, inden der 
træffes en ekspropriationsbeslutning.

   Kommunerne skal sikre, at 
grundlovens § 73 om den private 
ejendomsrets ukrænkelighed 
iagttages. Ekspropriationen skal være 
lovlig, nødvendig og tidsmæssig 
aktuel for realisering af 
ekspropriationsformålet. 

EKSPROPRIATIONSPROCESSEN

Lokalplan 
(ekspropriations grundlaget)

Lokalplanen danner rammen for 
de formål, der kan eksproprieres 

til, jf. planlovens § 47, stk. 1. 

Planlovens hjemmel er ikke 
begrænset til offentlige formål, 

men omfatter også tilfælde, hvor 
ekspropriationen sker til fordel for 

en privat aktør – under 
forudsætning af, at der er tale om 

almene, planlægningsmæssige 
interesser i arealafståelsen.

Lokalplanens bestemmelser skal 
være præcise og detaljerede.

Ekspropriations beslutning

Kommunen træffer herefter en 
ekspropriationsbeslutning, jf. 
vejlovens § 102, stk. 1. Der kan 
samtidig fremsættes forslag til 

erstatning, jf. vejlovens § 102, stk. 5. 
Beslutningen er en afgørelse i 

forvaltningslovens forstand og skal 
derfor begrundes, ligesom der skal 
gives klagevejledning. Det er muligt 

at klage over ekspropriationens 
lovlighed og/eller erstatningen.

FRIVILLIGE AFTALER SOM 
ALTERNATIV TIL EKSPROPRIATION
En ekspropriation kan virke meget 
indgribende for en lodsejer. Som et 
alternativ hertil har kommunen 
mulighed for at indgå frivillige aftaler 
med de berørte lodsejere og dermed 
opnå en mere smidig proces. Ved en 
frivillig aftale bliver lodsejerne hørt, og 
dialogen kan forebygge unødvendige 

tvister. Det kan derfor også være tids
besparende at indgå frivillige aftaler,  
og der gælder ikke egentlige krav til 
processen ved aftaleindgåelse.

For lodsejerne er det ofte afgørende, 
om den frivillige aftale kan indgås på 
ekspropriationslignende vilkår, så der 
opnås skattefrihed ved salget. Det er  
en forudsætning for skattefriheden, at 

lokalplanen er endeligt vedtaget og 
offentligt bekendtgjort på afståelses
tidspunktet, og at kommunen har truffet 
en politisk beslutning om at ville skride 
til ekspropriation om nødvendigt ■

Undersøgelser 

Kommunen kan iværksætte 
jordbunds undersøgelser mv.  

(2 ugers varsel) og arkæologiske 
forundersøgelser (4 ugers varsel) 

jf. vejlovens § 99.

Materiale

Kommunen skal udarbejde 
arealfortegnelse og 

ekspropriationsplan, jf.  
vejlovens § 100, stk. 2.

Åstedsforretning

Kommunen skal afholde en 
åstedsforretning, inden der 

træffes ekspropriationsbeslutning 
jf. vejlovens § 100, stk. 1. Det kan 
ved større ekspropriationer være 

hensigtsmæssigt at afholde et 
indledende fællesmøde og 
herefter individuelle møder.

Høringsperiode 

Ejere, brugere eller andre, der 
direkte eller indirekte berøres af 

den planlagte ekspropriation, 
har ret til at fremkomme med 

bemærkninger til den planlagte 
ekspropriation og 

erstatningsfastsættelsen, jf. 
vejlovens § 101, stk. 4.
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Lovlighed

Spørgsmål om ekspropriations 
beslutningens lovlighed kan 

påklages til Planklagenævnet, jf. 
planlovens § 58, stk. 1. Klagen skal 

indbringes inden 4 uger og har 
opsættende virkning jf. BEK nr. 130 

af 28. januar 2017.

Erstatning 

Erstatningen fastsættes ved taksation, 
hvis det ikke er muligt at nå til 

enighed, jf. vejlovens § 112. Taksations
kommissionen træffer beslutning om 
erstatningens størrelse med mulighed 
for indbringelse for Overtaksations

kommissionen, jf. vejlovens § 116.
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