
DO M

afsagt den 14. juni 2017 afVestre Landsrets 10. afdeling (landsdommeme Linda

Hangaard, Stig Glent-Madsen, Lisbeth Kj^rgaard (kst.)) i ankesag

V.L. B-l 620-15

(Kammeradvokaten ved advokat Sarah Jano, K0benhavn)

mod

(advokat Jacob Schall Holberg, Kobenhavn)

Biintervenient til st0tte for'

(advokat Vibeke Westergaard, Hellerup)

Retten i Esbjerg har den 22. September 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 28-

702/2014).

Pastande

For landsretten har appellantcn,^UBBBBB| principalt gentaget sin pastand for byretten

og har subsidiasrt pastaet frifindelse for sa vidt angar ekspropriation af 120 m areal fra

By, f| til udvidelse afeksisterendejernbaneareal.

Indstasvnte, har pastaet dommen stadfaestet.
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Supplerende sagsfremstilling

If0lge udskriften af forhandlingsprotokollen fra Ekspropriationskommissionens

besigtigelsesforretning den 3. og 4. december 2013 blev der fremsat forslag om, at broen

over banen ved Estrupvej blev opretholdt og forbedret, og at der ild<e blev etableret en ny

vej, Industrivej Vest. Endvidere blev det anf0rt, at der iklce var det forn0dne grundlag for

etablering afny Industrivej Vest, idet vejen ikke var n0dvendig.1^BBBBBoplyste

hertil, at beslutningen om at indstille til kommissionen, at broen over banen ved Estrupvej

skulle nedrives, og at der skulle etableres ny Industrivej Vest, var truffet i sami'ad med

Kommune. j^BI Kommunes repr^sentant redegjorde for kommunens overvejelser.

Under Ekspropriationskommissionens beslutning er det anf0rt, at kommissionen di'0ftede

de fremsatte bemasrkninger og forslag indgaende. Kommissionen fastsatte herefter, at der

skulle anlasgges en ny kommunevej over^|^1UU—P ejendom, ligesom det blev

bestemt, at en markvejsoverf0ring pa bl.a.^B^—^4^!^ By,^|BI skulle nedlsegges.

I tilknytning hertil skulle 120 m aframpearealet eksproprieres til udfyldning af

snevasmsbaslte.

For landsretten er der fremlagt en rskke kortbilag, herunder et oversigtskort over Ny

Endmpholm A/S' marker med angivelse afareal og dyrkningsretning. Det fremgar afdette

kort, at ca. 5,2 ha afmarkeme er blevet afskaret ved anlsggelsen afSkovgardsvej, og at

der er etableret 4 markovertorsler pa vejen. Der er tillige fremlagt et kort med angivelse af

eksisterende virksomheders placering i industri- og erhvervsomradet nord0st for

Skovgardsvej.

Estmpvej er i ^BB Kommune klassificeret som en sekundser lokalvej, mens Skovgardsvej

er en fordelingsvej, der forbinder lokalveje med gennemfartsveje og er karakteriseret ved

god fremkommelighed, god tilgaengelighed og god sikkerhed for alle trafikantgrupper.

Der har vaeret fremlagt en r^kke historiske fotos afEstrupvejs forl0b mellem Askov og

Esbjergvej, fotos fra 2017 af strsekningen Estmpvej - Skovgardsvej - Industrivej Vest og

afVestermarksvej fra Esbjergvej til motorvejstilslutningen.

Det er for landsretten oplyst, at Skovgardsvej og den nye bro overjernbanestraekningen

blev taget i brug omkring den 1. oktober 2015.
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Af arsrapporterne forH^^BBI—^B fremgar det, at selskabets resultat viser et

overskud stigende fra knap 2,2 millioner la\ i 2013 til godt 4,2 millioner kr. i 2016.

Forklaring

har supplerende forklaret, at Skovgardsvej nu er etableret. Vejen har

besvasrliggjort markarbejdet. Estrupvej 8 skal holdes som en samlet ejendom og en isoleret

produktionsenhed, hvor markerne er samlet omki'ing svineproduktionen. Det er vigtigt at

holdejorderne samlet omkring produktionen, saledes at man ikke skal ki'ydse offentlig vej.

Oer ^r tilladelse til 7006 slagtesvin pa ejendommen, men der er i 0Jeblikket kun ca. 2000.

Der er sket en lovsendring i forhold til arealkrav, men det har ingen betydning for selve

driften af den pagasldende ejendom.
.*

0konomien indenfor svineproduktion er blevet bedre siden Byrettefris d(4m. Koncernen dri-

ver svineavlsproduktion pa i alt 23-24 ejendomme. Under 5 % afkoncernens samlede svi-

neproduktion sker pa Estrupvej 8.(BBBBBB^^BB driver ikke markproduktionen. I det

selskab, der driver markbruget, er der over de sidste tre ar sket et fald i overskuddet fra

omkring 3 mio. kr. til 800.000 la-., men det skyldes flere arsager.

Ejendommen er 0delagt pa grand af gennemsksringen. Der er fire overk0rsler over Skov-

gardsvej, men de skal skrabejord vsek fra vejen, nar de har overkort den. Landbrugsmaski-

nerne generer ogsa den 0vrige befolkning ved oveitersler.

Cowi's forslag 2 omlging R0lkja3i- havde v^ret en klart bedre l0sning, da det havde bety-
f.

det, at ejendommensj order havde en st0rre sammenhasng.

De seneste nye virksomheder i erhvervsomradet tast pa motorvejen blev etableret for et par

ar siden. Udbygningen afomradet skyldes alene adgangen til motorvejen. Han ser sjsldent

tung trafik pa Skovgardsvej. Der er en del trafik pa Boulevarden, men den er ikke flyttet

over pa Skovgardsvej.

Procedure

har i det v^sentlige gentaget deres anbringender for
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byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

'•;

1 har til st0tte for den subsidiasre pastand gjort g^ldende, at der var grundlag

for at ekspropriere arealet pa 120 kvadratmeter, da den pagasldende markvejsbro skulle

fjernes, og arealet skulle anvendes til snev^rnsb^lte langsjernbanen.

har heroverfor gjort gaeldende, atH^^I^B ikkc har godtgjort, at

betingelserne for at ekspropriere arealet pa 120 kvadratmeter er opfyldt.

iKommune har til stotte formi—^^frifindelsespastand gjort g^ldende, at

ekspropriationen til etableringen af Skovgardsvej iklce skete med henblik pa at omlsgge

vejnettet til brug for en fjern og fremtidig byudvikling. L0sningen er tilpasset den byudvik-

ling, der er sket omkring ^1 og Askov, siden broen pa Estrupvej blev bygget for nsesten

100 ar siden. Anlsegget af Skovgardsvej er saledes en l0sning, der ferdselsm^ssig er hen-

sigtsmasssig under hensyntagen til de aktuelle forhold i omradet og udtryk for en nutidig

standard, der er egnet til at afvikle trafikken. Ingen afde 0vrige foreslaede l0sninger kunne

pa mindre indgribende made sikre den forn0dne opgradering. Den valgte losning har en

naturlig og direkte tilknytning til elektrificeringen, og—^IU ma vasre overladt et

rimeligt slc0n over, hvad der er n0dvendigt og hensigtsmasssigt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ekspropriationen afi alt ca. 2,1 ha af^B^^^BBBBB ejendom pa i alt ca. 190 ha er

sket i medf0i- af elektrificeringslovens § 13, stk. IJf. § 1.

Det er ubestridt, at den eksisterendejernbanebro fra 1921 ved Estrupvej vecU

ejendom, som f0lge af elektrificeringen afjernbanestrffikningen skulle erstattes

afen ny bro, der skulle v®re ca. 1 meter h0J ere, saledes at der blev plads til k0resti-0msan-

lasgget.

Efter elektrificeringslovens § 13, stk. 1, der er en kombineret projekterings- og anl^gslov,

er transportministeren bemyndiget til ved ekspropriation at erhverve de arealer, der er n0d-

vendige for gennemf0relsen af elektrificeringen afstatsligejernbanestraskninger. Det f0l-

ger endvidere af elektrificeringslovens § 13, stk. 3, at ekspropriation skal ske efter regleme

i lov om fremgangsmaden ved ekspropriation vedr0rende fast ejendom (ekspropriations-
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procesloven). Efter ordlyden af elektrificeringslovens § 13, stk. IJf. § 1, kan ekspropriati-

onshjemmelen ikke antages at vsre sn^vert knyttet til en bestemt arbejdsopgave i et elek-

trificeringsprqj ekt.

Det fremgar afafsnit 4.2 om ekspropriation og servitutter i lovforslaget til elektrificerings-

loven (L 156 af27. februar 2013), at en raskke vejb^rende broer skal erstattes afnye broer,

..der bliver ca. 1 meter h0Jere, at enkelte broer skal h^ves, og at der herudover er behov for

regnvandsbassiner og omlasgning afsk^rende veje. Endvidere fremgar af lovforslagets

afsnit 5 om 0konomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, at hvis kommu-

,*ner vaslger i tilknytning til elektrificeringen afenjernbanestr^kning at foretage asndringer,

der ikke er indeholdt i et aftransportministeren godkendt projekt, jf. lovforslagets § 4, af-

holder den pagasldende kommune selv hele udgiften hertil og sorger for det evt. fomodne

plangrundlag. V ^

Det f0lger af ekspropriationsproceslovens § 13, stk. 1, at Ekspropriationskommissionen

under besigtigelsesforretningen skal foretage en pr0velse afprojektet, og at kommissionen

skal foretage en vurdering afhensynene til bl.a. ejere, almene interesser og anlsggets hen-

sigtsmasssige gennemf0relse. Endvidere skal Ekspropriationskommissionen ved pr0velsen

afprojektet sserligt tage stilling til, om der som led i ekspropriationen skal foretages afbry-

delser, omlasgninger eller etableringer afvejforbindelser.

Transportministeren har godkendt den endelige udfoi-mning afelektrificeringen for den

omhandlede straskning, herunder den i^ye bro og arealerh-^rvelsen fra<

ejendom til brug for opforelsen afbroen og anlaeggelsen af Skovgardsvej. Vejen er

saledes en del afdet endelige godkendte projektjf. elektrificeringslovens § 4, stk. 1.

v • (

Herefter 'Ag i 0vrigt afde grunde, der er anf0rt afbyretten, tiltr^der landsretten, at der med

hjemmel i elektrificeringslovens § 13, stk. l,jf. § 1, har kunnet ske ekspropriation med

henblik pa at bringe broer og vejanlasg op til nutidig standard, nar dette efter de konkrete

forhold pa stedet i forbindelse med elektrificeringen er fcrdselsmsssigt hensigtsmsessigt.

If0lge forhandlingsprotokollen for besigtigelsesforretningen den 3. og 4. december 2013

blev der fremsat forslag om, at broen over banen ved Estrupvej blev opretholdt og forbed-

ret, samtidig med at det blev anf0rt, at der ikke var det fornedne grundlag for etablering af

ny Industrivej Vest (Skovgardsvej), idet vejen ikke var n0dvendig. Endvidere fremgar det,
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at kommissionen efter indgaende droftelser besluttede at tillrasde^——^ forslag,

idet kommissionen lagde vasgt pa, at ny Industrivej Vest var en hensigtsm^ssig l0sning for

at sikre den fremtidige trafikafvilding pa tv^rs afjernbanen, og at der var tale om en for-

bindelsesvej, hvorfra der var forberedt tilslutning til kommunens 0vrige vejnet.

Pa denne baggmnd og efter en samlet vurdering af de forslag, der var fremlagt for Ekspro-

priationskommissionen, finder landsretten, at der iklce er tilstraskkeligt gmndlag for at til-

sidesastte sl<0nnet over hensigtsmaessigheden afplaceringen afbroen og forbindelsesvejen.

Den stedfundne ekspropriation ma saledes anses for n0dvendig for at realisere formalet

med at etablere en hensigtsmasssig vejadgang overjernbanestr^kningen.

Ekspropriationen er ikke udstrakt ud over, hvad ekspropriationsformalet ki-^vede, og der er

ikke grundlag for at statuere, at der er indgaet usaglige hensyn.

Det er ikke vcd^—^B^^B^B forklaring godtgjort, at det, der opnas ved ekspro-

priationen, ud fra proportionalitetsbetragtninger ikke star i rimeligt forhold til de gener,

ekspropriationen har medf0rt for^—^BPU^^B. Landsretten har i den forbindelse

lagt vaegt pa, at der til de ca. 5,2 ha afBUBBB—N— marker, der er blevet afskaret

afSkovgardsvej, er etableret 4 markoverk0rsler, at^B1H—|^^ samlede areal

udg0r ca.190 ha og pa oplysningerne i selskabets arsrapport.

Under hensyn til de foreliggende oplysninger om de eksisterende faerdselsforhold, lokal-

planer samt den aktuelle og fremskrevne trafihnsengde sammenholdt med den forventede

levctid af et nyt broanlseg, findes ekspropriationen endvidere at have vsret n0dvendig i

tidsmasssig henseende.

Det lasgges til grund, at ekspropriationen af 120 m2 afmatr. m-.^H^ By, ^Bl udg0r en

del aframpearealet ved en marksvejsbro, som er nedtaget i forbindelse med etableringen af

k0resti'0msanla3gget. Ekspropriationen er sket til udfyldning af snevasrnsbasltet langsjern-

banen. Ekspropriationen har under disse omst^ndigheder forn0den hjemmel i elektrifice-

ringslovens § 13, stk. l,jf. § 1.

Da ekspropriationen herefter har haft forn0den hjemmel i elektrificeringslovens § 13, stk.

l,jf. § 1, tager landsrettenH|BUB^fi'lfindelsespastand til f0lge.
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Efter sagens udfald sammenholdt med parternes pastande skal^|^—^^^1^|betale

sagsomkostninger for begge retter tilt——I med i alt 250.000 kr., hvoraf750 kr. er

til daskning afretsafgift og den resterende del afbelobet omfatter udgifter til advokatbi-

stand og er inklusiv moms.

Landsretten har ved fastssttelsen afbel0bet lagt vaegt pa sagens karakter, forl0b og

omfang.

Efter sagens behandling for landsretten er der ikke grundlag for at till^ggeH^ Kommu-

ne omkostningerjf. retsplejelovens § 252, stk. 4, 2. pkt.

Thi kendes for ret:

frifmdes.

skal betale sagehs omkostninger for begge retter til

med 250.000 h-.

De id0mte sagsomkostninger, der fon-entes efter rentelovefts § 8 a, skal betales inden 14

dage. < <L

Linda Hangaard

Udskrifiten udstedes uden betaling.

Udskriftens rigtighed bekr^ftes.

Vestre Landsret,

Viborgdenl4.juni2017

Stig Glent-Madsen Lisbeth Kjasrgaard

(kst.)

Anette Kornum

Retssekretasrvikar


