
BERING-BEDER VEJEN
Bredballegård den 8. November 2018

kl. 17.00 – 19.00



Dagsorden

• Kort status & orientering (Carsten Thomsen, Aarhus Kommune)

• Drænproblematik (Erik Saugmann Rasmussen, Rambøll)

• Jordfordeling og ekspropriation (Martin Korgaard, Cowi)



Berørte parter



Kommunikation

Banedanmark

• Elektrificering af eksisterende bane

• Hovedgård – Hasselager

Skanderborg Kommune

• Ny omfartsvej fra syd

Vejdirektoratet

• Nye ramper & broer ved E45 & Aarhus S

• Kattegatforbindelsen – Nye motorveje og 
togbane

Bering-BederVejen.Aarhus.dk                                                                             ”Bering-Beder vejen”



Kommunikation

Personlige forhold

• Indkaldelser

• Høringer

• Beslutninger

• Afgørelser



Forundersøgelser



Forundersøgelser



Projektering
• Samlet 11,5 km ny vej

• 14 bygværker

• Samlet budget på 470 mio. 

• Ca. 70 direkte berørte lodsejere



Projektering



Bidrag via fællesrådet

• Stier og funktioner

• Mikromiljøer

• Støjdæmpende tiltag



Bidrag via fællesrådet

• Stier og funktioner

• Mikromiljøer

• Støjdæmpende tiltag



Bidrag via fællesrådet

• Stier og funktioner

• Mikromiljøer

• Støjdæmpende tiltag & landskab



Aktuel status og tidsplan



Dræn?



Jordfordeling og ekspropriation

Martin Korgaard 
makd@cowi.com 



Jordfordelingen
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› Går ind i sin afsluttende fase

› Der købes og sælges til m² priser fastlagt af lodsejerudvalget

› Særlige landbrugsmæssige ulemper kan betyde justering i prisen eller 
erstatning ifm. ekspropriationen

› Lodsejere, der er nettokøbere, skal stille bankgaranti for beløbet
› Lars Grumstrup vil orientere jer herom inden længe



Aarhus Kommunes ekspropriation til 
vejanlægget 
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› Proces efter vejloven, der stadfæster de indgåede 
jordfordelingsoverenskomster

› Der vil blive eksproprieret arealer og rettigheder, der ikke er fremgår af  
jordfordelingsoverenskomsten
› Typisk regnvandsbassiner, vendepladser ved afskårne veje og etablering af ledningsanlæg

› Der er klagemuligheder ift. lovlighed og Aarhus Kommunes erstatningstilbud 
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Ekspropriationsforløbet
Arealerhvervelse - ekspropriation

1. Aarhus Kommune indkalder til åstedsforretning og sender ekspropriationsmateriale
› Forventet februar 2018

2. Åstedsforretning
› Forventet marts 2018
› Projektet præsenteres på jeres ejendom – projektet afmærkes med flag 
› I kan komme med bemærkninger til projektet, der føres til protokols 

3. Aarhus Kommune vurderer indkomne bemærkninger og tilpasser evt. projektet

4. Byrådets ekspropriationsbeslutning
› Tidligst fire uger efter åstedsforretningen
› Byrådet skal forholde sig til indkomne bemærkninger fra åstedsforretningen

5. Ejerskabet overgår til Aarhus Kommune, når I er underrettet om beslutningen



Ekspropriationsplanen
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Jeres klagemuligheder ift. ekspropriationenArealerhvervelse - ekspropriation

› Ekspropriationen kan påklages til Vejdirektoratet 

› Fire ugers klagefrist
› Anlægsarbejdet kan påbegyndes når klagefristen er udløbet
› Det kan aftales med jer, at anlægsarbejdet kan igangsættes før klagefristens udløb

› Vejdirektoratet tager stilling til:
› Om proceduren er overholdt
› Om ekspropriationen er nødvendig, og at der ikke inddrages mere areal, end der er behov for
› De forholder sig ikke til erstatningen

› I vejledes om klagemulighederne gennem processen 



Jeres erstatning
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Arealerhvervelse - ekspropriation

› Økonomiske forhold vedr. jordfordelingen, herunder vejarealet, afklares i 
overenskomsterne 

› Erstatningstilbud for yderligere indgreb afgives ved åstedsforretningen eller 
umiddelbart efter ekspropriationsbeslutningen

› Aarhus Kommune har snævert forhandlingsrum ift. praksis fra lignende sager

› Inden erstatningen kan udbetales skal eventuelle panthavere have mulighed for 
at få erstatningen helt eller delvist udbetalt



Er der skattefrihed?
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› Der er mulighed for skattefrihed ved ekspropriation

› Det er jeres eget ansvar at afklare skatteforholdene 
› Aarhus Kommune og COWI kan ikke rådgive om skatteforholdene 
› Søg professionel rådgivning, hvis I er i tvivl



Hvad med støjen og udsigten? 
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› Nogen af jer vil blive påvirket af støj fra og udsigten til vejanlægget

› Der er en naboretlige tålegrænse ift. samfundets udvikling    

› Domstolene har fastlagt at værdinedgang over tålegrænsen erstattes med 30-50 %

› Aarhus Kommune er bundet af retspraksis ved vurdering af erstatningskrav

Bredballegård



Jeres mulighed for at påklage erstatningen
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› Har I ikke accepteret et erstatningstilbud indenfor otte uger fra 
ekspropriationsbeslutningen, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for 
Taksationskommissionen (og evt. Overtaksationskommissionen) 

› Uvildig vurdering af Aarhus Kommunes erstatningstilbud, og herunder 
erstatning for støj og nærhed

› Taksationskommissionerne er ikke afhængige af Aarhus Kommunes 
erstatningstilbud  



Tinglysning af vejbyggelinje 
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› Der tinglyses vejbyggelinje 25 meter fra vejens midte + højdetillæg

› Byggelinjen er et forbud mod faste anlæg på det berørte areal 

› Erstatningsfri regulering – der betales for arealet, hvis vejen skal udvides

› Eksisterende lovlig anvendelse af arealet kan fortsætte

› Den nuværende vejbyggelinje aflyses fra tingbogen, når vejen er anlagt



Afrunding




