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(Nyhederne leveres af Retriever Danmark)
Vejstribesag skal for Højesteret
LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S er tidligere frifundet i en vejstribesag i Sø- og Handelsretten, men
nu kommer sagen for højesteret. ”Højesteret har besluttet, at vejstribesagen er så principiel, at vi kan føre den der.
Det er godt, at vi - og ikke mindst alle, der udbyder opgaver - nu får klarhed om, hvad der gælder, når
virksomheder går sammen om at byde på en opgave,” siger direktør Jakob Hald, Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen.
Kilde: Licitationen, side 3, 2. januar 2019, af Jane Schmidt Klausen.

Vildsvinehegn billigere end først antaget
Det cirka 70 kilometer lange hegn langs den dansk-tyske grænse, der skal opføres i det kommende år som et værn
mod svinepest, kommer til at koste 30,4 millioner kroner. Det er virksomheden Ser Hegn i Fredericia, der skal stå
for opgaven. Hegnet bliver dermed lidt billigere end de oprindeligt afsatte 80 millioner kroner - inklusive
ekspropriationer. Nyheden blev offentliggjort i fredags.
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 8, 27. december 2018, af Red.

Staten vil følge nye aftalevilkår
Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister, forsikrer, at der ikke er grund til at bekymre sig i
byggebranchen om, at de statslige bygherrer fraviger AB-systemet uden særlig begrundelse. Bekymringen har
været luftet i Licitationen - Byggeriets Dagblad. "De statslige byggeadministrationer vil fra 1. januar 2019 anvende
AB 18, ABR 18 og ABT 18 ved udbud af nye byggeprojekter uden usaglige fravigelser, hvilket er i overensstemmelse
med hidtidig praksis ved anvendelse af AB 92, ABR 89 og ABT 93," siger Olesen.
Kilde: Licitationen, side 8-9, 3. januar 2019, af Claus Djørup.

Borgmester arbejder på løsning for Skovgårdsvej
Vejen Kommunes borgmester Egon Fræhr (V), gik i sin nytårstale i rette med sagen Skovgårdsvej. Han sagde blandt
andet: ”I Vejen Kommune foretager vi ekspropriationer jævnligt. Det gør vi til gavn for samfundets udvikling og for
borgerne, og Vejen Kommune kan ikke udvikle sig uden ekspropriation. Normalt foregår det uden problemer og i

god forståelse med jordejeren. Sådan er det ikke gået med Skovgårdsvej. Vi arbejder på en løsning, så vejen bliver
genåbnet til foråret.”
Kilde: Jydske Vestkysten Vejen, side 1, 31. december 2018, af Jørgen Schultz.

Naboer til toget venter stadig på nyt
Elektrificering af jernbanestrækningen fra Fredericia til Aarhus er udsat i to år. ”Vi er ved at sætte vores grund i
stand. Men jeg ved ikke, om det er en fordel at anlægge en have, eller om det er at skyde mig selv i foden, fordi de
kommer med en gravemaskine i næste uge. Jeg vil ikke leve med min grund, som den er nu, men jeg vil heller ikke
lægge 100.000 kroner og en masse arbejde i den, hvis det alligevel bliver sløjfet,” siger nabo til banen Michael
Harritz.
Kilde: Jyllands-Posten, side 16, 30. december 2018, af Marie-Louise Andersen.

Ekspert mener også, at regler for ekspropriation er forældede
Ekspert bakker op om tidligere minister H.C. Schmidt (V), som har råbt op om, at det vil give god mening at
gentænke processen for ekspropriation. "Set fra et retssikkerhedsperspektiv er det positivt, at en tidligere minister
nu giver udtryk for, at man vil styrke borgeren i ekspropriationsprocessen. Ekspropriation har i århundreder været
opfattet som en af de mest voldsomme indgreb, myndigheder kan foretage overfor deres borgere;" siger Frederik
Waage, lektor i offentlig ret på Syddansk Universitet.
Kilde: Jv.dk (Jyske Vestkysten), 28. december 2018, af Mathias Overgaard.

Bestseller-højhus kan ende med ekspropriation
Ikast-Brande Kommune skal måske snart afgøre, om den vil og kan tvinge en familie til at sælge sin jord til fordel
for modekoncernen Bestseller. Kommunen undersøger lige nu, om der er hjemmel i loven til at ekspropriere en
lodsejer i Brande, hvor Bestsellers storstilede by- og højhusprojekt skal ligge. Hvis det ikke lykkes lodsejeren og
Bestseller at blive enige om en handel på det frie marked, skal en eventuel ekspropriation komme almenvellet til
gode, såfremt en kommune skal ekspropriere til fordel for en privat virksomhed.
Kilde: Jyllands-Posten, 21. december 2018, af Mick Kristensen.

