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VEJFORUM 2017 – INDLÆG 
 
STATUS PÅ GÆSTEPRINCIPPET OG GRAVEARBEJDER 

2017 har budt på nye og principielle afgørelser om ledningsomlægninger og gæsteprin-
cippet – og flere er undervejs. Selv om vi med den nye vejlov fik mere detaljerede regler 
– og ikke mindst meget detaljerede lovbemærkninger - om håndteringen af ledningsom-
lægninger og løsning af betalingsspørgsmålet, opstår der i praksis stadig tvivl og tvister 
mellem navnlig vejmyndigheder og forsyningsselskaber. 
 
I marts 2017 afsagde Højesteret dom i sagen om ledningsomlægninger ved metrostatio-
nerne på Cityringen (Cityring-dommen). Sagen har kastet nyt lys over begrebet "sammen-
satte anlægsprojekter", som udvider kredsen af tilfælde, hvor en anlægsmyndighed kan 
anvende vejlovens gæsteprincip. 
 
I juni 2017 behandlede Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland en sag om led-
ningsomlægninger på motorvejsstrækningen Holstebro N - Aulum og spørgsmålet om, 
hvorvidt gæsteprincippet var fraveget eller ej i kraft af ledningsdeklarationer, tinglyst på 
grundlag af de såkaldte landsaftaler. 
 
Lidt mere specielt har Miljø- og Fødevareklagenævnet i maj 2017 truffet afgørelse om 
forholdet mellem vejlovens gæsteprincip og vandløbsloven i forhold til rørlagte vandløb. 
 
Andre interessante afgørelser er undervejs. Det gælder blandt andet en landsretssag om 
betaling for prøvegravninger og forholdet mellem LER-loven og vejlovens gæsteprincip. 
 
Indlægget vil tage afsæt i konkrete sager, hvor indlægsholderne i flere af sagerne har væ-
ret advokater på den ene eller den anden side. Indlægsholderne vil "procedere" nogle af 
sagerne fra henholdsvis vejmyndigheds og ledningsejers side - og vil med dette udgangs-
punkt samle op og give en status på retstilstanden. Gennemgangen vil blandt andet om-
fatte 
 

 Højesterets dom i Cityring-sagen  



Side 2 

 Ekspropriationskommissionens afgørelse af 9. maj 2017 om Kriegers Flak (ekspro-
priation til fravigelse af gæsteprincippet) 

 Taksationskommissionskendelse af 9. juni 2017 om anlæg af motorvejen Aulum-
Snejbjerg (nyt-for-gammelt) 

 Taksationskommissionskendelse af 9. juni 2017 om anlæg af motorvejen Holste-
bro-Aulum (fravigelse af gæsteprincippet) 

 Verserende retssager om bl.a. betaling for prøvegravninger 
 
 
Indlægsholdere: 
 
Advokat Line Markert og advokat Anne Sophie K. Vilsbøll, begge Horten Advokatpartner-
selskab 


