Uddrag fra LOV nr. 1520 af 27/12/2014, Lov om offentlige veje mv.:
Kapitel 10

Ekspropriation og taksation
Ekspropriationsmyndigheder
§ 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette
kapitel.
Stk. 2. Transportministeren kan efter en vejmyndigheds begæring
tillade, at ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i lov
om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
§ 95. Ekspropriation til statslige vejanlæg sker efter reglerne i lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Stk. 2. Transportministeren kan bestemme, at ekspropriation til statsveje
skal ske ved kommunal foranstaltning efter reglerne i dette kapitel.
§ 96. Vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det
er nødvendigt af hensyn til almenvellet. Det samme gælder, når en
ekspropriation til private veje og stier er nødvendig på grund af
1) anlægsarbejder m.v. på offentlig vej, jf. §§ 48 og 97,
2) beslutninger om oprettelse eller benyttelse af adgange til offentlige
veje, jf. § 50, stk. 4, § 54, og § 56, stk. 1, eller
3) beslutninger om vejadgang på grund af nedlæggelse af offentlige
veje.
§ 97. Der kan eksproprieres til nyanlæg, udvidelse og ændring af
bestående anlæg, tilbehør og nødvendige supplerende foranstaltninger.
Stk. 2. Der kan endvidere eksproprieres af hensyn til udnyttelse,
betjening, sikring, synlighed, beskyttelse og drift af vejen. Til statslige
vejanlæg kan der desuden eksproprieres til supplerende anlæg, når
beliggenheden i tilknytning til vejen er af særlig betydning for
trafikanterne.
§ 98. Ved ekspropriation kan der
1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er
fast knyttet til disse, samt tilbehør hertil,

2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejerens
rådighed,
3) erhverves ret til at udøve en særlig råden over den faste ejendom og
4) endeligt eller midlertidigt foretages begrænsninger i, erhverves eller
ophæves brugsrettigheder, servitutrettigheder eller andre rettigheder
over den faste ejendom.
Stk. 2. Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle
rettigheder til det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det
enkelte tilfælde.
Stk. 3. Stiftes der ved ekspropriation rettigheder som nævnt i stk. 1, nr.
2, skal disse respekteres af andre rettighedshavere over ejendommen,
medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde.

Forberedelser og undersøgelser
§ 99. Vejmyndigheden har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid
mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til en privat
ejendom med henblik på at foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger,
afmærkninger og andre undersøgelser af udendørsarealer med henblik på
at foretage undersøgelser og projektering af nye vejanlæg eller ændring af
eksisterende vejanlæg samt klimarelaterede afværgeforanstaltninger.
Stk. 2. Vejmyndigheden skal mindst 14 dage før gennemførelsen af
forberedende undersøgelser efter stk. 1 give skriftlig besked til de berørte
grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning om de
forberedende undersøgelser offentliggøres i lokale medier el.lign.
Stk. 3. Vejmyndigheden kan under samme betingelser, som er nævnt i
stk. 1, lade foretage arkæologiske forundersøgelser.
Stk. 4. Vejmyndigheden skal mindst 28 dage før gennemførelsen af
arkæologiske forundersøgelser efter stk. 3 give skriftlig besked til de
berørte grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning
om de arkæologiske forundersøgelser offentliggøres i lokale medier el.lign.
Stk. 5. Erstatning for skader og ulempe, som påføres ved undersøgelser
efter stk. 1 og 3, fastsættes efter § 103. I tilfælde af uenighed mellem
skadelidte og vejmyndigheden indbringes erstatningsspørgsmålet for de
taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106.
Stk. 6. Taksationsmæssige spørgsmål, der angår statsveje, herunder
planlagte statsveje, behandles af de myndigheder, der er nævnt i lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, medmindre
transportministeren bestemmer andet.
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Ekspropriationens gennemførelse
§ 100. Vejmyndigheden skal afholde en åstedsforretning, inden
ekspropriation besluttes.
Stk. 2. Inden åstedsforretningen skal vejmyndigheden udfærdige en
arealfortegnelse og en ekspropriationsplan.
Stk. 3. Arealfortegnelsen og ekspropriationsplanen skal bl.a. indeholde
oplysning om den omtrentlige størrelse af de berørte arealer og en kort
angivelse af de ændringer i de bestående forhold, som ekspropriationen vil
medføre for ejendommene.
Stk. 4. Arealfortegnelsen og ekspropriationsplanen skal i mindst 4 uger
før åstedsforretningen være offentligt tilgængelige.
Stk. 5. Vejmyndigheden skal med mindst 4 ugers varsel offentliggøre tid
og sted for åstedsforretningen. Vejmyndigheden skal med mindst 4 ugers
varsel skriftligt indkalde de ejere og brugere, som fremgår af
arealfortegnelsen, og andre, der må skønnes at have en retlig interesse på
grund af den planlagte ekspropriation. Den del af arealfortegnelsen, der
vedrører den pågældende ejers eller brugers ejendom, skal vedlægges
indvarslingen.
§ 101. Ved åstedsforretningen skal mindst 1 medlem af den
kommunalbestyrelse, der er vejmyndighed, deltage. Åstedsforretningen
skal ledes af et medlem af kommunalbestyrelsen. Der skal føres protokol
over åstedsforretningen.
Stk. 2. Ved åstedsforretningen skal der redegøres for den planlagte
ekspropriation og dens omfang. Der skal over for hver enkelt fremmødt
redegøres for, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre
vedkommendes ejendom eller rettigheder, herunder hvordan
adgangsforhold og afskårne arealer skal reguleres.
Stk. 3. Vejmyndigheden kan under åstedsforretningen fremsætte forslag
til erstatningens fastsættelse. Hvis der under åstedsforretningen indgås
aftale om erstatningens størrelse eller andre forhold i forbindelse med den
planlagte ekspropriation, skal disse indføres i protokollen. Forslag til
erstatningens fastsættelse fremsættes under forbehold for
ekspropriationens gennemførelse og vejmyndighedens endelige
godkendelse. Det samme gælder aftaler indgået under åstedsforretningen.
Stk. 4. Ejere, brugere eller andre, der direkte eller indirekte berøres af
den planlagte ekspropriation, har ret til under åstedsforretningen, eller
inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen er afholdt, at
fremkomme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation, til at

fremsætte forslag til ændringer og til at fremsætte de synspunkter, som de
mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.

Ekspropriationsbeslutning
§ 102. Vejmyndigheden kan træffe ekspropriationsbeslutning, når
fristen efter § 101, stk. 4, er udløbet.
Stk. 2. Ekspropriationsbeslutning kan dog træffes inden udløbet af den i
§ 101, stk. 4, nævnte frist, hvis ekspropriationen må anses for ubetydelig i
forhold til den berørte ejendoms størrelse og værdi og der under
åstedsforretningen er opnået tilslutning fra samtlige berørte ejere, brugere
og andre, der direkte eller indirekte berøres af den planlagte
ekspropriation.
Stk. 3. Klage over vejmyndighedens ekspropriationsbeslutning afgøres af
transportministeren, jf. § 132, stk. 2.
Stk. 4. Ekspropriationen og foranstaltninger til dens gennemførelse må
ikke iværksættes før klagefristens udløb, jf. § 132, medmindre dette er
accepteret af de berørte ejere og brugere.
Stk. 5. Vejmyndigheden kan, i forbindelse med at den meddeler
ekspropriationsbeslutningen, fremsætte forslag til erstatning, hvis der ikke
inden ekspropriationsbeslutningen er indgået aftale om erstatningens
størrelse. Forslaget skal da indeholde oplysning om, at erstatningen vil blive
fastsat af taksationsmyndighederne, hvis erstatningsforslaget ikke
accepteres. Vejmyndigheden fastsætter en frist for accept af
erstatningsforslaget på mindst 4 uger. Vejmyndigheden skal oplyse om, at
sagen indbringes for taksationsmyndighederne, hvis meddelelsen ikke
indeholder erstatningsforslag.

Erstatningens fastsættelse
§ 103. Erstatning for ekspropriationen efter § 96 og de forberedende
undersøgelser, der er nævnt i § 99, fastsættes efter de almindelige
erstatningsregler.
Stk. 2. En eventuel værdiforøgelse, som den tilbageblivende ejendom
skønnes at opnå på grund af ekspropriationen, skal fradrages erstatningen.
Erstatningen kan helt bortfalde, hvis ejendommen skønnes at opnå en
fordel, der er større end det tab, der påføres ejendommen på grund af
ekspropriationen.
§ 104. Ejeren af en ejendom kan kræve, at hele ejendommen bliver
eksproprieret, hvis ekspropriationen medfører, at restejendommen bliver så
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lille eller af en sådan beskaffenhed, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt,
at den bevares som en selvstændig ejendom, eller det skønnes, at den ikke
kan udnyttes på en rimelig måde. Ejeren kan tilsvarende kræve en del af
ejendommen eksproprieret, hvis denne afskæres ved en vejlinje.
Stk. 2. Vejmyndigheden kan kræve hele ejendommen afstået, hvis det
skønnes, at en erstatning for en ejendoms værdiforringelse kommer til at
stå i åbenbart misforhold til restejendommens værdi.
Stk. 3. Vejmyndigheden kan kræve, at arealer, der er blevet afskåret
ved vejlinjen, og som ikke kan byttes til andet areal, skal afstås, hvis
erstatningen for deres værdiforringelse eller omkostninger ved at skaffe en
ny adgang til arealerne står i et åbenbart misforhold til arealernes værdi.
Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når der foretages
ekspropriation af de rettigheder, der er nævnt i § 98, stk. 1, nr. 2-4.
Stk. 5. Opnås der ikke aftale med vejmyndigheden om de forhold, der er
nævnt i stk. 1-4, træffes afgørelsen af de taksationsmyndigheder, der er
nævnt i §§ 105 og 106.
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