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J.nr. BLS-101-00875

Den 27. maj 2009

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 20 til L 135 stillet af Folke-
tingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Spørgsmål      
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 26. maj 2009 fra Dansk 
Skovforening, jf. L 135 – bilag 15.

Svar
Dansk Skovforening udtrykker i deres henvendelse bekymring for, at kom-
munerne efter vedtagelsen af L 135 fortsat vil kunne ekspropriere til fordel 
for golfbaner, private erhvervsvirksomheder mv. Foreningen foreslår en 
ændring af lovforslaget, således at der alene kan eksproprieres til offentlige 
formål og anlæg af hensyn til almenvellet.

Nu er det imidlertid således, at offentligt formål såsom hospitaler, skoler mv. 
kan ejes og drives af private aktører. Det betyder, at ekspropriation til et 
offentligt formål meget vel kan ende med at være til fordel for en bestemt 
privat aktør, selvom lokalplanen omtaler formålet som offentligt. 

Private deltager i stigende grad i den offentlige opgaveløsning, hvorfor eks-
propriation til offentlige formål, der varetages af private, ikke kan begræn-
ses.

Derudover kan det vise sig nødvendigt for at sikre en hensigtsmæssig plan-
lægningsmæssig udvikling, at der eksproprieres til offentlige formål, der 
varetages af private.

Ekspropriationsbeslutningen kan indbringes for Naturklagenævnet. Nævnet
kan afveje fx en virksomheds interesse i at udvide mod ejendommens ejers 
interesse i fortsat at kunne anvende et areal til landbrugsformål. Et eksem-
pel herpå er den afgørelse, der er refereret i ”Naturklagenævnet Orienterer”
nr. 452, august 2008, hvor en ekspropriationsbeslutning blev ophævet.

For så vidt angår ekspropriation til realisering af fx golfbaner og skydebaner, 
har jeg noteret mig Miljø- og Planlægningsudvalgets ønske om at følge ud-
viklingen i kommunernes anvendelse af planlovens ekspropriationshjemmel 
til virkeliggørelse af lokalplaner med et sådant indhold.
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Jeg har derfor overfor Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg tilkendegi-
vet, at jeg vil følge udviklingen og inden udgangen af folketingsåret 2010-11 
orientere udvalget om resultatet heraf, jf. tillægsbetænkning af den 20. maj 
2009, MPU bilag 14 til L 135.


