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Ny Vestre Landsrets dom om 
ekspropriation til jordankre



Projektet, parkeringskælder, Torvet, Silkeborg



Disposition

Vestre Landsrets dom af 29. marts 2021 (UfR 2021.2958 og MAD 2021.165)

1. Baggrunden for sagen – ekspropriation til jordankre
2. Problemstillingen – hjemmelsgrundlag VL § 96 eller PL 47
3. Domstolenes afgørelser – fysisk eller retlig lovliggørelse
4. Taksations- og overtaksationskommissionens kendelser
5. Spørgsmål



Baggrunden for sagen 

• Lokalplan 10-014 om p-anlæg 
vedtages i 2012.

• Februar 2016 ekspropriation til 
jordankre efter vejloven.

• Maj 2016 Vejdirektoratets 
afgørelse.

• Lokalplan 10-029 vedtages i 
januar 2017.

• August 2019 ekspropriation til 
jordankre efter planloven.



Valg af ekspropriationshjemmel

• Vejloven § 96
• Vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det 

er nødvendigt af hensyn til almenvellet.
• Planloven § 47

• Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører 
private, eller private rettigheder over fast ejendom, når 
ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for 
virkeliggørelsen af en lokalplan og for varetagelsen af almene 
samfundsinteresser.



Byretten

• Ejerne ønskede Silkeborg Kommune dømt til: 
1. fysisk at fjerne jordankrene, 
2. betale tort for at være blevet krænket og
3. få godtgjort 800.000 kr. til advokatomkostninger i sagen.

• Silkeborg Kommune blev frifundet for påstand 1 og 2.
• Retten fandt med hensyn til påstand 3, at Silkeborg Kommune skal 

betale 100.000 kr.
• Ejerne skal betale sagsomkostninger med 50.000 kr. til Silkeborg 

Kommune.



Vestre Landsrets dom afsagt 29. marts 2021

• Ejernes påstande:
1. Ekspropriationsbeslutning 26. august 2019 er ulovlig og ugyldig.
2. Silkeborg Kommune skal fjerne de ulovligt etablerede jordankre.

• Silkeborg Kommune blev frifundet for begge påstande.
• Ejerne skal betale sagsomkostninger med 50.000 kr. til Silkeborg 

Kommune.



Taksationskommissionen

• Kendelse af 31. august 2020:
• I ekspropriationspraksis synes der ved større anlægsarbejder at have 

udviklet sig en praksis, hvorefter der i tilfælde, hvor der sker tinglysning af 
en servitutbestemmelse, tilkendes en – som det må antages – mere 
symbolsk erstatning, hvor fordelsbetragtninger ikke klart fører til bortfald 
af erstatning.

• Taksationskommissionen finder derfor, at der bør tilkendes de lodsejere, 
som har indbragt erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndighederne, 
en erstatning som påstået af kommunen, således at der for hver ejendom 
– uanset antallet af jordankre - fastsættes en erstatning på 1.500 kr.



Overtaksationskommissionen

• Kendelse af 7. juni 2021:
• Overtaksationskommissionen tiltræder taksationskommissionens 

afgørelse, idet det præciseres, at erstatningen på 1.500 kr. pr. 
ejendom for pålæg af servitut om jordankre tilkendes for gener, som 
har været forbundet med servituttens tinglysning m.v.

• Erstatningen svarer til Silkeborg Kommunes erstatningspåstand.
• Ikke grundlag for at tilkende lodsejerne et beløb til dækning af 

sagkyndig bistand.





Spørgsmål


