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Emner  vi behandler i aften

• Generel præsentation af projektet og VVM-processen

• Erfaringer fra andre projekter med motorvej gennem landbrugsområder

• Noget om afstande motorvej til produktionsejendomme, bygninger og 

beboelser i landzone 

• Ekspropriation til vejanlægget - fremgangsmåden

• Jordfordeling

• Forlods ekspropriation

• Tidshorisont

• Ændringer af miljø-/husdyrtilladelser
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Politiske aftaler
Baggrund

Trafikaftale om udmøntning af midler 

mellem regeringen (V, LA og K), S, DF 

og RV

”En ny midtjysk motorvej har en positiv 

samfundsøkonomisk forrentning. Den vil kunne 

bidrage til at aflaste E45 og skabe ny mobilitet i 

Midt-, Vest- og Sydjylland. 

Parterne er enige om at afsætte 40 mio. kr. til 

en VVM-undersøgelse af Give-Billund-E20-

Haderslev, hvor en linjeføring hhv. øst og vest 

om Billund undersøges”

13. december 2016

Kommissorium

• Marts 2017. Mørkeblå korridor fra Strategiske 

analyse 2013 og lyseblå korridor på baggrund 

af den politiske aftale

3.



Projekttidsplan

Baggrund

4.

2017

Fastlæggelse af kommissorium for projektet

Igangsættelse af undersøgelsen

Dialog med kommunerne

Udbud

Indledende høringsperiode

Efterår 2017 – forår 2019

Planlægningsundersøgelser

Primo 2019

Færdiggørelse af VVM-redegørelse

Ekstern kvalitetssikring

Sommer 2019

Offentliggørelse af VVM-redegørelse

Afsluttende høringsperiode

Ultimo 2019

Fremsendelse af høringsnotat og indstilling
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Professor Humlum 

ca. 1962



Den lange vej – fra idé til færdigt vej
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Forundersøgelse

Politisk beslutning

Nej Ja

Indledende høring

Politisk beslutning

Afsluttende høring

Nej Ja

VVM-undersøgelse

Detailprojektering

Ekspropriation

Anlæg

Færdig motorvej



Hvad er en VVM-undersøgelse?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet

Formål ved en VVM-undersøgelse

• At belyse konsekvenserne af forskellige alternativer i forhold til miljø, økonomi, 

lokal trafik og naboer

• At tilpasse de forskellige alternativer bedst muligt til omgivelserne og påvirke 

mennesket og miljøet mindst muligt

• At inddrage offentligheden

• At skabe grundlag for en politisk stillingtagen til projektet

7.



VVM-undersøgelser omfatter bl.a.
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Feltundersøgelser

Formål med feltundersøgelser

• Kortlægning af beskyttede dyr og 

planter i området

• Kortlægge geotekniske forhold

• Kortlægge fortidsminder

• Kortlægning af menneskers brug af 

området til rekreative formål

I vil blive adviseret 14 dage inden, hvis 

der er behov for at komme ind på jeres 

ejendom
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Delprogram:

• Ekspropriation til vejanlægget.

• Fremrykket ekspropriation.

• Jordfordeling.

• Et par erfaringer fra Herning – Holstebro.



Ekspropriation til vejanlægget

• Totalekspropriationer

• Delekspropriationer

• Midlertidig arealerhvervelse

• Rettighedserhvervelse



Vedtagelse af anlægslov og 

finansiering af en eller flere etaper 

• Ekspropriationskommissionen anmodes om at gå i gang

• Vejdirektoratet afholder sædvanligvis et nyt borgermøde med 

berørte lodsejere.

• Forundersøgelser. Eks. jordbundtekniske forhold 

• Private møder med de lodsejere, der bor tættest på vejprojektet



Ekspropriationskommissionen

• Formand: Kommissarius

• 2 medlemmer udpeget af Transport-, bolig og bygningsministeren

• 2 medlemmer udpeget fra den fælleskommunale liste 

• 1 Delegeret fra den berørte kommune (Denne har taleret, men ikke stemmeret)

Kommissionens opgave er:

• Godkende anlægsprojektet ved en besigtigelse 

• Fastsætte erstatningen for ekspropriationsindgrebet

Kommissionen er uvildig af andre interesser

Kommissionen kan opdele ekspropriationsforløbet i flere faser 



Linjebesigtigelse

• Afholdes af 

Ekspropriationskommissionen

• Vejdirektoratet kommer med 

forslag til de overordnede forhold

• Borgere og ejere kan komme med 

forslag og ændringer

• Ekspropriationskommissionen 

træffer afgørelse om de 

anlægstekniske forhold

• Jordfordeling startes for 

ejendomme i åbent land



Arkæologiske undersøgelser

• Ofte behov for at påbegynde undersøgelserne inden 

ekspropriationsforretningerne afholdes.



Detailbesigtigelse

• Afholdes af Ekspropriations-

kommissionen

• Berørte ejere kan komme med 

forslag og ændringer.

• Anlægsprojektet godkendes 

endeligt af kommissionen.

Herunder: Omfanget af 

ekspropriationer, adgangsforhold, 

udsætningsområder, jordfordeling.

• Herefter kan vejprojektet normalt 

ikke ændres.



Ekspropriationsforretninger

• Gennemføres af Ekspropriations-

kommissionen

• Først totalekspropriationer

• Dernæst delekspropriationer

• Fastsætter erstatningens 

størrelse, overtagelsestidspunkt 

m.m.



Anlægsarbejder igangsættes

• Brug af arbejdsarealer og udsætningsområder



Vejen tages i brug 

• I det første år er der mulighed for at klage over støj og andre varige 

gener

• Matrikel og tingbog rettes



Fremrykket ekspropriation

Fra politisk side: 

• En beslutning om at arbejde videre med projektet efter VVM.

• Valg af linjeføring.

• Midler på finansloven.

Ejeren:

• Projektet skal have en sådan fasthed at man kan forudsige indgrebet på 

den enkelte ejendom.

• Ejendommen skal være usælgelig.

• Ejendommen berøres særligt indgribende af en projekterings- eller 

anlægsaktivitet. 

• Der skal gælde særlige forhold for ejeren, som gør, at man ikke kan 

vente på de ordinære ekspropriationer.



Jordfordeling:

• Bruges altid, når der er tale om nye statsveje i åbent land.

• Deltagelse i jordfordeling er frivillig

• Jordfordelingen planlægges af en ekstern konsulent. 

(Typisk fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontor i Tønder)

• Priser på jord der afgives eller modtages fastsættes først af 

kommissionen ved ekspropriationsforretningerne.

• Jorden fra totaleksproprierede ejendomme indgår i jordfordelingen

• Som udgangspunkt inddrages der ikke ejendomme, som ikke berøres af 

projektet.

• Erstatningsnatur kan evt. lægges på ejendomme, der indgår i 

jordfordelingen.

• Opstarter typisk ved linjebesigtigelsen og slutter ved detailbesigtigelsen.



Et par erfaringer fra Herning -

Holstebro 

• 3 helt forskellige jordfordelinger.

• Meget forskellige forventninger til priser og hvad der er 

berettigede forventninger.

• Totalekspropriationerne tager meget udgangspunkt i 

støjbelastningen af beboelsesdelen.



Ejendom der ikke er overtaget



Ejendom der er overtaget



Tak for opmærksomheden!


