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Informationsmøde på onsdag 
  
Vejdirektoratet har indkaldt til informationsmøde om støjgener fra Hillerødmotorvejen. Det forventes, at 
indbyggerne i Bregnerød til foråret slipper for støjen fra motorvejen, de i dag lægger øre til. Der skal projektet med 
støjskærmen, der skal være 424 meter lang og fire meter høj, være færdigt. Det oplyser Vejdirektoratet. På mødet 
vil Vejdirektoratet fortælle om projektet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.  
Kilde: Furesø Avis, side 61, 23. oktober 2018, af hhs. 
 
   
Gårdejer spærrer offentlig vej i protest over ekspropriation 
  
Gårdejer og svineproducent Martin Lund Madsen vil mandag spærre en offentlig vej i Vejen Kommune i protest og 
utilfredshed over kommunen i forbindelse med en højesteretsdom, der med stemmerne 3-2 afgjorde, at 
kommunen ikke havde hjemmel til ekspropriation af hans jord efter elektrificeringsloven. Martin Lund Madsen 
mener, at det er hans jord og vil derfor ikke afvente en ny ekspropriation.  
Kilde: Effektivt Landbrug, side 22, 20. oktober 2018, af Red. 
 
 
NCC trækker sig fra Danmark 
  
Den svenske bygge- og anlægsgigant NCC vil på to områder trække sig fra det danske marked i fremtiden. Det er 
en del af en ny handleplan, der skal få koncernen til at levere bedre resultater. NCC vil således sælge alle sine 
vejservice-aktiviteter, altså vedligehold af vejnettet, i Norden og ønsker samtidig heller ikke at udvikle projekter til 
detailhandelen i Danmark længere. ”Vi blev involveret i underskudsgivende kontrakter, der skyldes, at vi har været 
for optimistiske i tilbudsgivningen og for dårlige i projektgennemførelsen,” siger koncerndirektør Tomas Carlsson.  
Kilde: Licitationen, side 4-5, 17. oktober 2018, af Morten Munk Andersen. 
 
 
Vejdirektoratet skal bygge universitet, sygehuse og togbro 
    
Langt de fleste vejprojekter, som Vejdirektoratet har stået for, er gennemført under budgettet og før tiden, og 
Vejdirektoratet har de seneste otte år sendt over 10 milliarder kroner retur til staten. I årevis har offentlige 
byggeprojekter ellers fået pengene til at strømme ud af statskassen, og derfor har Vejdirektoratet nu fået tildelt en 



række nye milliardopgaver med at bygge Niels Bohr Instituttet og Naturhistorisk Museum ved Københavns 
Universitet, to sygehusfakulteter og en togbro over Storstrøm til godt 4 milliarder kroner.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 8-9, 15. oktober 2018, af Lars From. 
 
 
Letbanebyggeri skrider planmæssigt frem 
   
Det går planmæssigt med anlæggelsen af Odense Letbane. Sådan lyder det overordnede budskab i et notat, 
Odense Letbane i slutningen af september har udarbejdet til Region Syddanmark. Det fremgår, at alle 
anlægsarbejder er startet, og der er ikke konstateret nye risici ved anlægsbudgettet eller projektets tidsplan siden 
juni 2017. Ligeledes oplyser Odense Letbane, at de afsatte centrale reserver på 141 millioner kroner ud af det 
samlede budget på cirka 3,3 milliarder kroner fortsat er uberørte.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 6, 13. oktober 2018, af Rune Blichfeldt. 
 
 
Konflikten i Vejen fortsætter uden politiet 
  
Politiets rolle er lige nu udspillet i sagen om den afspærrede vej i Vejen. Det siger sekretariatschef Birgit Nielsen, 
Syd- og Sønderjyllands Politi. ”Der blev etableret en afspærring af Skovgårdsvej mandag, og så har vi samtidig bedt 
kommunen etablere en omkørsel, så vi ikke risikerer, at biler og redningskøretøjer kører forgæves,” forklarer hun. 
Vejen Kommune har som konsekvens af sagen bebudet, at man på ny vil indlede en ekspropriationssag, så vejen 
kan lovliggøres. En ny ekspropriation vil sandsynligvis betyde, at kommunen kan bede politiet fjerne afspærringen.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 18-19, 24. oktober 2018, af Ritzau. 
 
 
80 lodsejere skal lægge jord til vildsvinehegn 
  
Etablering af det 70 kilometer lange vildsvinehegn medfører ekspropriering af arealer hos 80 sønderjyske 
lodsejere, oplyser skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet. “Der er ingen grund til at lægge skjul 
på, at man som lodsejer ikke har ønske om det her hegn, men der er også en forståelse for og anerkendelse af, at 
når det nu skal være, er det her den bedst mulige måde at gøre det på”, siger Bent Rasmussen. Lodsejerne får 
erstatning for deres afgivne jord.  
Kilde: Politiken, side 5, 18. oktober 2018, af Ritzau. 
 
 
Dom ændrer bygherres retsstilling 
  
Københavns Byret fastslår i en ny, principiel dom, at den kommunale spildevandsforsyning ikke har pligt til at 
betale godtgørelse ved overtagelse af et nyt spildevandsanlæg opført i forbindelse med udvikling og udstykning af 
tidligere erhvervsgrunde til boliger. Dommen har betydning for den private bygherre, som udvikler og udstykker 
parceller til boliger af en allerede tilsluttet erhvervsgrund, hvor der ikke samtidig med tilslutning til 
spildevandsforsyningen betales tilslutningsbidrag.  
Kilde: Borsen.dk, 16. oktober 2018, af Per Bjerg Christensen, partner, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab. 
 
 
Østrigsk firma har annulleret deres klage på broprojekt 
  



At kontrakten på det kommende betalingsanlæg til Fjordforbindelsen gik til Brobizz-selskab vækkede ikke 
begejstring hos østrigske Eon, men Vejdirektoratet oplyser, at firmaet nu har annulleret sin klage, efter 
Klagenævnet for Udbud besluttede, at den ikke ville få opsættende virkning. "I Vejdirektoratet mener vi ikke, at der 
var grundlag for klagen," fortæller projektdirektør Henrik Vincentsen. Vejdirektoratet har fornyligt skrevet kontrakt 
med selskabet Brobizz Operatør A/S, der leverede det bedste tilbud efter en  konkurrencepræget dialog med to 
dialogrunder.  
Kilde: Licitationen, side 2, 12. oktober 2018, af Morten Munk Andersen. 
 
   
Transportministeren tromler husejere 
  
Næstformand i Folketingets transportudvalg Kim Christiansen (DF), ser ingen hurtig løsning på problemet med at 
folk bliver syge eller risikerer tvangsauktion, fordi Folketinget beslutter en ny motorvej eller jernbane, men vil 
drøfte problematikkerne med transportministeren, Vejdirektoratet og den politiske forligskreds. "Så må vi se, om vi 
kan ændre på kriterierne for forlods ekspropriation - og afstanden til motorveje og jernbaner. Altså hvor tæt, man 
skal ligge på, før et hus skal eksproprieres," siger han.  
Kilde: Ekstra Bladet, side 4-5, 12. oktober 2018, af Thomas Gosta Svensson og Per Mathiessen. 


