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Den private ejendomsret: Nu lidt mindre krænkelig 
  
I et debatindlæg skriver Jacob Mchangama, direktør, tænketanken Justitia: ”Af 
grundlovens § 73 fremgår det, at ejendomsretten er ukrænkelig, og at ingen kan 
tvinges til at afstå deres ejendom, ud over når almenvellet kræver det. Men 
ejendomsretten er ikke mere ukrænkelig, end at den uden større problemer kan 
tilsidesættes, når et politisk flertal ønsker det. Planloven giver således landets 
kommuner vide rammer til at ekspropriere. [...] Foranlediget af disse problemstillinger 
nedsatte regeringen et ekspropriationsudvalg [...] som skulle undersøge de danske 
kommuners adgang til at foretage ekspropriation ift. planloven”  
Kilde: Jyllands-Posten, side 14, 20. juni 2018, debatindlæg af Jacob Mchangama, 
direktør, tænketanken Justitia. 
 
 
Ny gang- og cykelsti på Stigsborg åbner 
    
PFA Ejendomme og Aalborg Kommune står bag byudviklingsselskabet Stigsborg, der 
åbner et par stier i området, hvor Aalborgs nye bydel Stigsborg skal skyde op. ”Der er 
så meget charme i området, og det vil vi gerne vise,” siger bylivskoordinator i A. 
Enggaard, Camilla Juul Sørensen. Stien langs fjorden bliver færdig inden for de 
nærmeste dage. Den er midlertidig, men der er brugt penge på at gøre den så god, at 
man kan bevæge sig rundt med både cykler og barnevogn i al slags vejr.  



Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 10-11, 19. juni 2018, af Katrine Schousboe 
og Michael Koch. 
 
 
Brian Mikkelsen: Bedre retssikkerhed ved ekspropriation 
   
Landmænds og borgeres retssikkerhed skal forbedres, hvis de risikerer 
ekspropriation. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) mener, at der har været alt for 
meget limbo omkring, hvornår landmænds jord skal eksproprieres. Ministeren har 
modtaget otte anbefalinger fra et udvalg, der har kigget på ekspropriation i planloven. 
"Jeg kan lide alle forslagene. I næste uge mødes vi i forligskredsen, og så starter det 
lovforberedende arbejde, så der kan ske noget til efteråret," siger han.  
Kilde: LandbrugsAvisen, side 9, 14. juni 2018, af Frederik Thalbitzer. 
 
 
Niras vinder stort jernbaneprojekt i Norge 
   
Inden for et halvt år har den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras for anden gang 
vundet et stort jernbaneprojekt i Norge. “Vi er i færd med at gå fra at være danske til 
at bygge et skandinavisk team. Med spændende projekter som dette håber vi, at det 
også bliver lettere at få tilført de ressourcer og den viden, der skal til for yderligere at 
bygge os selv op i Norge,” siger Theis Rasmussen, som er ansvarlig for jernbane i 
Niras i Norge.  
Kilde: Licitationen, side 5, 7. juni 2018, af Peter Kargaard. 
 
 
Fagfolk besøger havnebyggeri i Kalundborg 
    
I Kalundborg er etableringen af Ny Vesthavn i fuld gang. Det lokkede i torsdags en 
gruppe bygningskonstruktører og rådgivende ingeniører til havnen, hvor de fik en 
rundvisning. Besøget var arrangeret af Spuns- og Rammegruppen, som er til for at 
styrke samarbejdet på tværs af brancher inden for anlæg, havne, byggegruber, spuns 
og ramning. " Byggeriet er interessant, fordi det er et kæmpestort projekt med mange 
vandbygningsdiscipliner i spil," sagde Christian Dyregaard, senior projektchef hos NCC 
Industry.  
Kilde: Kalundborg Nyt, side 45, 19. juni 2018, af Redaktionen. 
 
   
Storebæltsbroen skal renoveres med ny teknologi 
  



Snart har 200 millioner biler passeret den 20 år gamle Storebæltsbro. Det stiller krav 
til vedligehold, hvis broen skal holde i 100 år. Derfor kigger Sund & Bælt på, hvordan 
ny teknologi kan være med til at sikre og forbedre levetiden, så omkostningerne ikke 
øges i takt med et stigende krav til vedligehold. Det forventes, at Storebæltsbroen vil 
have en levetid på omtrent 100 år. Ved at gøre brug af nye teknologier i driften vil det 
blive muligt at forlænge levetiden. Måske helt op til 200 år.  
Kilde: Trafik & Veje, side 16-18, 15. juni, kronik af Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i 
Sund & Bælt. 
 
 
Ekspropriationsudvalg afleverer sine anbefalinger til regeringen 
   
Ekspropriationsudvalget har tirsdag afleveret sine otte anbefalinger til forbedring af 
borgernes retssikkerhed ved ekspropriation til regeringen. Udvalget anbefaler blandt 
andet, at der bør indføres krav om, at lokalplaner skal indeholde generel information 
om, at lokalplanen kan danne grundlag for ekspropriation, at berørte borgere bør 
inddrages tidligst muligt, samt at en ny proceslov for ekspropriation bør sikre, at der 
er én samlet indgang til alle regler om processen for ekspropriation generelt.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 6, 13. juni 2018, af ritzau. 
 
   
Udvidelse af Svendborgbanen kan forsinke og fordyre letbanen 
  
At letbanen ikke er planlagt ud fra en eventuel udvidelse af Svendborgbanen skyldes, 
at udvidelsen endnu ikke er blevet besluttet, siger direktør i Odense Letbane, Mogens 
Hagelskjær. Dertil kommer et juridisk problem, da en forrykning af letbanesporene vil 
kræve nye ekspropriationer. "Jeg vurderer, vi ikke vil have et lovligt grundlag til at 
foretage ekspropriation, før der eventuelt er truffet en beslutning om at udvide 
Svendborgbanen til to spor," siger Mogens Hagelskær.  
Kilde: Fyns Stiftstidende, side 5, 12. juni 2018, af Rune Blichfeldt. 
 
   
Ingen ekspropriationer alligevel 
  
Torsdag aften var der borgermøde om de kommende F-35 kampfly på Fighter Wing 
Skrydstrup, hvor de fremmødte fik at vide, at der alligevel ikke skal eksproprieres 
ejendomme. “Forklaringen på, at man tidligere har sagt det, er, at man er blevet 
klogere; man har undersøgt det nærmere, og man har fået mere detaljerede 
beregninger,” lyder det fra Forsvarsministeriet på aftenens møde. En del naboer til 
Fighter Wing Skrydstrup kan dog forvente kompensation og tilskud til støjsikring af 
deres boliger.  



Kilde: Jv.dk (JydskeVestkysten), 8. juni 2018, af Lars Grabau. 


