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FINANSIERING AF VEJANLÆG
Foredrag af Amtmand P. Chr. v. Siernaniz ved Ingeniørforeningens

vej- og komrnunaltekniske Kursus 1939.

Jeg takker for Opfordringen til her at holde (lette Foredrag.Emnet er stort, san omfattende, at min Tid ikke tillod mig heleArbejdet med denne Redegørelse, men jeg har maattet anmodeAmtsraadssekretær Abitz, Rønne, om Bistand hertil, en Bistand
for hvilken jeg hermed takker.

Efter Vejloven af 21. Juni 1867, der omhandler ikke alene Be
styrelsen af Vejvæsenet, men ogsaa — som det hedder i Lovens
Overskrift — Udredelseri af Bekostningerne, samt Udførelsen afArbejdet ved offentlige Vejes Anlæg, Istandsættelse og Vedligehol
delse, er det overladt Kommunerne ikke alene at administrere
Vejvæsenet og udføre alle Vejarhejder, men ogsaa selv skaffe sig
de hertil fornødne Midler. Kun staar deres Administration ni. v.
under et vist Tilsyn af højere Myndighed, men praktisk talt hviler
efter denne Lov hele Ansvaret for Landets samlede offentlige Vej-
net paa Kommunerne.

Dette var, da Loven blev givet, en næsten selvfølgelig Sag, alLe
rede fordi man dengang maatte gaa ud fra, at al anden Transport
end den rent lokale vilde gaa over til Jernbanerne, hvor dette ikke
allerede var sket, men den trufne Administrationsordning har i
det hele taget vist en saadan Livskraft, at den, trods de store zEn
dringer som er sket siden 1867, stadig bestaar, saaledes at man
endnu den Dag i Dag kan sige, at det er Kommunerne selv, der
har i hvert Fald Hovedansvaret for de offentlige Veje, selv om de
maaske i Praksis er blevet noget mindre uafhængige i deres Raa
dighed over disse, end de var før.

Dette Forhold er selvfølgelig en Følge af Automobilismens Ud
vikling. Herved blev en meget stor Del af Transporten flyttet til
bage til Landevejene igen, og herved blev Vejene paany til et An
liggende, som har Betydning langt udover den rent lokale; til VejS
arbejdernes Finansiering kræves der nu langt flere Midler end
mange Kommuner ved egen Hjælp kunde skaffe, og det føltes na
turligt, at paaligne disse Udgifter ikke pan Kommunernes Skatte
ydere i Almindelighed, men at opkræve dem som en særlig Skat,
der fastsattes i Forhold til Vejenes Benyttelse.

Denne Skat fastsattes dels som en Omsætningsskat pan selve
Bilerne og dels som en Afgift pan Benzinen, og den opkrævedes af
Staten, der i Begyndelsen ogsnn selv beholdt en vis Del af denne.
Herigennem og igennem de sa’ rlige Fordelingsregler for Vej fonds
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osv. kom Staten i stadig stigende direkte Kontakt med Vejbyg

ningsarbejdet Landet over og fik indgaaende førstehaands Kend

skab til de vældige Krav, som stilledes til Vejvæsenet, og den store

Trang til Vejarbejder, der var, og det faldt derfor naturligt, at

man fra Statens Side, da Arbejdsløsheden krævede, at der iværk

sattes Beskæftigelsesforanstaltninger i større Stil, havde sin Op
mærksomhed henvendt paa Vej væsenet og lod dette nyde godt af

de Midler, som blev bevilget til at sætte Arbejder i Gang for.

Efter denne Udvikling staar vi altsaa i Dag sanledes, at det sta

dig er Kommunerne, der i alt væsentligt har Hovedansvaret for

Vejenes Tilstand og skal sørge for at skaffe sig de fornødne MicI

ler hertil, men saaledes at deres Opgaver i denne Henseende støt

tes af Staten, dels ved Midler, som opkræves og fordeles gennem

Statens Organer, specielt med dette Formaal for Øje, og dels ved

at Midler, der af de almindelige Statsmidler er bevilget til Beskæf

tigelsesformaal, stilles til Raadighecl for de kommende Vejar—

bejder.
Selv om der i vore Dage er en stadig stigende i)el af Komniu

nernes Indtægter, der tilfalder disse som Tilskud, der skal anven

des til bestemte Formaal som Veje, Skoler, Sygehuse eller social

Forsorg af den ene eller anden Art, saa bliver der dog stadig en

stor Del af Kommunernes Udgifter tilbage, for hvilke den kun

kan skaffe sig Dækning ved direkte Udskriening af Skat og dette

gælder ogsaa Vejvæsenet. Selv om der under den nuværende Lov

givning ydes betydelige Tilskud til (lette fra mange andre Sider,

maa det stærkt fremhæves, at den direkte Skatteudskrivning sta

dig yder et meget stort Bidrag til Vejudgifterne, Initiativet til Vej-

bygningen er i Hovedsagen stadig hos de kommunale Raacl, og

navnlig er det de almindelige Skatteydere, som bærer hele den ikke

ringe økonomiske Risiko for Vejaclministrationen, idet Vejtil—

skudene - hvad enten det er Vej fond eller Motorafgift — kun

ydes med Beløb, dci’ er uafhængige at de paagælclencle Vejarbej

clers Udvikling, saaledes at alle Overskridelser eller Tal) ved For

tidberegninger af Motorafgi fterne maa bæres af Kommunen, lige

som det er den, der maa yde Midler til de foreløbige Udlæg, der

haade for Molorafgifterncs og andre Tilskuds Vedkommende er en

Betingelse for at komme i Betragtning ved Fordelingen. Desuden

gælder der den Begrænsning for den almindelige Fordeling af Mo

torafgifterne, at (ler af disse kun kan tilfalde Landkommunerne

80 % af deres egne Udgifter, og hvis der derfor ikke opnaas Til

skud andetsteds fra maa disse Kommuner normalt ligne mindst

1/. af deres samlede Vejudgifter paa de almindelige Skatteydere;

i Almindelighed er det naturligvis en meget større Del, men det

er altsaa ligefrem ved Loven udtrykkelig umuliggjort, at disse
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Kommuner af de ordinære Motorafgifter faar mere end 80 % af
deres egne Udgifter refunderet. Jeg skal iøvrigt ikke komme nær
mere ind paa Skatteudskrivningen, men kun understrege. at denne
for Amtskommunernes Vedkommende udelukkende hviler paa de
faste Ejendomme.

Som Kommunernes andre Udgifter kan ogsaa Vejudgifter af-
holdes ved Optagelse of Laun. og dette vil, da Veje hører [ii de
1)estalldige Anlæg, som det er forsvarligt at lade ogsaa Efterkom
merne bære Byrden ved, meget ofte være Tilfældet, men Vedlige—
holdelsesudgifter vil dog kun ganske undtagelsesvis kunne afholdes
ved Laan. I)et første Spørgsmaal bliver da her, hvilket Forhold,
der bor være mellem de Vejudgifter, (ler dækkes gennem Udskriv
ningen, og dem, der dækkes ved Optagelse at Laan. Her vil selv
følgelig de individuelle Hensyn ofte ære afgørende, Kommunens
øjeblikkelige Status, Pengemarkedets Stilling og den øjeblikkelige
ønskelighed af at. gennemføre et større Arl)ejde osv. Som mere
almindelige Hensyn kan det dog paapeges, at to Grundsynspunkter,
som til en vis Grad strider mod hinanden, bor virke vejledende,
saaledes at de saaviclt muligt bør afbalanceres mod hinanden med
san stor Smidighed som muligt.

Paa den eric Side vil det være hensigtsmæssigt, at man i Kom
munen al tid har en Finanspian, som for en Aarrække har fast
lagt, hvilke Vejarhejder, man agter at udføre, og hvorledes man
agter at finansiere dem, men pan den anden Side tilsiger den
almindelige Beskæftigelsespolitik, at man fra det offentliges Side
udvider de offentlige Arbejder i de daarlige Tider med stor Ar—
hej(lsloshedl ved at optage Laan, (ler tilhagehetates under de bedre
Konjunkturer. Hvis man \edtnger en Finansplan, maa man der—
for sørge for, at den er saa smidig, at den kan sammentrænges
pan færre Aar eller strækkes over flere, alt efter som den Beskæf—
tigelsespolitik, som Kommunen ønsker tore nu tilsiger (let.

Efter den Mantie, som Tilskudene af Vejfondene fordeles paa,
snaledes at de uddeles for en Aarrække ud i Fremtiden, som f. Eks.
i 1938, for Finansaarene I 940/4l—4/43, er det forøvrigt en Nød
vendighed for alle Kommun er i større eller mimi re Omfang at have
en Plan for deres Vejarbejder flere Aar frem i Tiden, og i denne
Fordeliugsform findes der ogsan en yderligere Motivering for at
afholde de Udgifter ved Laan, som senere vil blive refunderet af
Vej fondene.

Paa samme Maa(le vil forventede Forogelser at de normale Mo—
torafgiftsandelc kunne motivere, at der paa tidligere Tidspunkter
optages Vejlaan, der tilbagebetales, naar Forøgelsen indtræder.
Saaledes er det vel i mange Landlkomlnuner en fast Regel, at alle
særlige Vejarhejder i større eller mindre Omfang afholdes ved
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Laan da jo den af Udgiften hertil foraarsagede Forøgelse af Mo
torafgiftsandelene i Forening med Vejfondstllskudet skulde give
Dækning for en større eller mindre Del af Udgifterne senere, jfr.
nedenfor, og disse Arbejder jo desuden I særlig Grad synes egnede
til at fordeles over en Aarrække.

Som bekendt er Kommunerne imidlertid ikke enebestemmende
med Hensyn til om en vis Udgift skal afholdes ved Laan, idet der
til Optagelse af Laan kræves Samtykke fra den med vedkommende
Kommune tilsynsførende Myndighed, for Amtskommunerne og
Købstadkommunernes Vedkommende Indenrigsministeriet og for
Sognekommunerne vedkommende Amtsraad.

Den samtykkegivende Myndighed vil naturligvis stille den laan
tagende Kommune ret frit med Hensyn til Vilkuarone for Opta
gelse af Laanet, hvis Kommunens økonomiske Forhold iøvrigt ikke
taler imod at give Laanetllladelsen. Det kan dog vist siges, at
Annuitetslasn nu i Modsætning til tidligere er udelukket, og at
der skal særlige Grunde til at faa Tilladelse til Latin, der har læn
gere Afdragstid end 26 Aar; hvis Tsnnet optages til Anlæg af hel
permanenL Belægning, navnlig Chaussebrolægning kan Afdragene
dog maaske strækkes over ialt 30 Aar.

Jeg kommer dernæst til Motorofgiftenze, og Forholdene i de sid
ste 10—20 Aar har jo udviklet sig saaledes, at det er de Beløb,
som indgaar gennem Motorafgifterne direkte eller indirekte —

saafremt alt gaar vel og Afgifterne indkommer som de skal, og
her sidder Kommunerne som foran udtalt med den store Risiko
— der bidrager til Størstedelen af alle Vejarbejders Finansiering.

Heri er der intet mærkeligt. Det har i hvert Fald siden 1793
været amset for en selvfølgelig Sag, at Udgifterne til Vejene saavldt
muligt skulde afholdes af dem, der havde Nytten af dem. Dette
Hensyn blev I ældre Tid imødekommet ved Opkrævning af Bom
penge for Vejenes Benyttelse, ja selve Reglen i Vej loven af 1793
om, at Vejudgifterne skulde paalægges Landdistrikternes Hart-
korn motiveredes i sin Tid dermed, at Vejenes Forbedring først
og fremmest tjente det Formaal at sørge for iLandprodukternes
lettere Frembringelse til Afsætnlngsstedernec, og det var ligesom
nu et Hovedsynspunkt at iAfgiften til Vejindretningen ikke i sig
selv er nogen Skat eller Kontributlon til Forøgelse af Statskassens
Indtægter, men blot et Bidrag til at fremme Gavn og Bekvemme-
lighed for det Almindelige og Yderne selvc, altsaa ganske som
Motorafgifternes Provenu — med Undtagelse af den berømte Ben
zin-Krise-Femøre — nu opkræves som en særlig Afgift, der ganske
vist som Statsmidler indgaar i Statskassen, men er specielt reser
eret for Vejarbejder.

Lovgivningen om Motorafgifterne og deres Fordeling er saaledes
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kun en moderne Udformning af et i mange Aar kendt og benyttet
Princip.

De Motorafgifter, som skal anvendes til Vejarbejder har i de
sidste Aar udgjort mellem 60 og 70 Millioner Kr. De skal som
omtalt i det store og hele tilfalde Kommuierne, som dem, der
ejer og administrerer Vejene. Naar Fordelingen til disse skal ske,
gaar man frem efter to Hovedsynspunkter. En vis Del, nemlig
alt hvad der indkommer i Omsætningsafgift samt af Vægt- og
Benzinafgifterne de første 33 Millioner samt ca. Halvdelen af Re
sten, fordeles til Kommunerne efter visse i Loven fastsatte Reg
ler, saaledes at det hver Kommune tilkommende Beløb tilfalder
denne som en Ret, og saaledes at Fastsættelseri af Beløhets Stør
relse er en simpel Udregning paa Grundlag af de Faktorer, som
efter Loven er afgørende. Resten stilles, efter Fradrag af cn Del,
som er bestemt til andre end Kommunerne som f. Eks. Lillehælts
broen, Vejlaboratoriet, og Statsvcje, til Raadighed for Ministeriet
for offentlige Arbejder og fordeles af dette til Kommunerne efter
Ansøgning fra disse, saaledes at ingen paa Forhaand har Ret til
at faa en bestemt Andel i disse Midler, i hvert Fald ikke for Vej-
fondens Vedkommende. Denne Fordeling er vel til en vis Grad af
Loven bundet til at følge visse Principper, men allerede Pririci
perne er ret ubestemte, og i hvert Fald ved Valget mellem flere
Muligheder inden for Lovens Rammer stiller de Ministeriet ganske
frit. Med den første Del sigter jeg til de Beløb, som i daglig Tale
vel gaar under Navnet >Motorafgifterne< og med den anden Grup
pe til Vejfondene: den egentlige Vejfond, Fonden til Udforelse af
særlige Vej arl)ejder og Viaduktfonden, hvortil san kommer de
ekstraordinært oprettede Forskiids-Fouds, som ved disse Lejlig
heder har været oprettede paa Finansloven, derved at Statskassen
forskudsvis har stillet Beløb til Raadighed, der senere skulde dæk
kes af de indkomne Motorafgifter.

Forskellen mellem de to Grupper faar sit ydre Udtryk i den
Omstændighed, at den forste Del af Afgifterne fordeles af Finans
ministeren og den anden af Ministeren for offentlige Arbejder.

Fordelingen af de Motorafgifler, der gaar direkte til Kommtz—
nerne uden at passere nogen Fond, sker saaledes at de indkomne
Afgifter deles mellem de forskellige Grupper af Kommuner, Køb
stæder, Sognekommuner og Amtskommuner i et Forhold, der for
Benzin- og Vægtafgifterne er henholdsvis 8, 34,5 og 50 % og Om
sætningsafgifterne 8, 42,5 og 43; medens København og Frederiks
berg Kommuner i begge Tilfælde faar henholdsvis 5 og 1,5 %.
Fordelingen mellem de enkelte Kommuner indenfor de forskellige
Grupper sker derpan efter Fordelingsregler, der er forskellige for
hver af Grupperne.
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Kobstadkomrnunerne faar deres Andel saaledcs at 2/ af de Af
gifter, som samtlige Købstæder har Krav paa, fordeles mellem disse
i Forhold til den i hver Købstad indbetalte Afgift af Motorkøre
tøjer i det Tidsrum, for hvilket Afgiften skal fordeles. Resten alt
saa 1/3 fordeles efter Længden af de Veje eller Gader, der er eller
har været Landeveje og Landevejsgader eller efter Ministeren for
offentlige Arbejders Bestemmelse ganske maa sidestilles med disse.

I Ministeriet for offentlige Arbej der føres der derfor ikke alene
den almindelige Landevejsfortegnelse for alle Amter, men ogsaa en
særlig Fortegnelse over de under denne Bestemmelse faldende
Veje.

Efter Loven indgaar Veje eller Gader, der er eller har været
Landeveje og Landevejsgader imidlertid paa denne Fortegnelse
uden nogen særlig Betingelser, og disse maa derfor medregnes uan
set deres nuværende Betydning. Man kan imidlertid meget vel
tænke sig, at en tidligere Landevej ved en Vej- eller Gadeomlæg
niilg kommer i en saadan Position, at dens Forbindelse med Lan
devejsnettet helt eller i det væsentlige ophører f. Eks. ved Etable
ring af Omkørselsveje, men hvis det drejer sig om en tidligere
Landevej eller Landevej sgade, vil den ganske uanset saadanne
Forandringer stadig bevare sin Stilling som motorafgiftsberettiget.

Hvis det derimod ikke er Veje, der er eller har været Landeveje
og Landevej sgader, skal de altsaa have særlig Anerkendelse, og
denne maa da ogsaa kunne tages tilbage igen, hvis Vejen paa
Grund af Vejnettets Omlægning ikke længere kan sidestilles mccl
de nævnte Veje, men om dette finder Sted i Praksis er jeg dog
ikke i Stand til at oplyse.

Der høres nu af og til Tale om at ændre disse Regler for For
delingen af Motorafgifterne til Kolistæderne, saaledes at disse paa
samme Maade som Landkommunerne skulde have dem i Forhold
til deres rcgnskabsmæssige Udgifter. Hvorledes en saadan Regel
vil viike er naturligvis vanskeligt at sige paa Forhaand, men det

er sikkert tvivlsomt, om den vil byde alle Køhstæderne nogen
Fordele, dels fordi de jo ikke i noget større Omfang har kunnet
forberede sig pan den, og dels fordi i hvert Fald de mindre Køb
stæder ikke i de forløbne Aar har kunnet bruge større Beløb til
Vejarbejder og heller ikke i Fremtiden vil kunne tage nogen Kon
kurrence op mèd de større Byer.

Anztskoirzinnnerizes A iidel af Afgifterne fordeles imellem disse
i Forhold til hver Aintskommunes regnskabsmæssige Udgifter til
Vejvæsenet for et Gennemsnit af de sidste 6 Aar og paa tilsvarende
Maade fordeles Sognekommunernes Andel imellem disse i Forhold
til de sidste tre Aarsregnskahers regnskabsmwssige Udgifter til

Vejvæsen.
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Som Loven nærmere forklarer det, er nu som bekendt dette med
»sidste< lidt af en Overdrivelse, idet de Beløb, som er udbetalt
os f. Eks. i Aar, Regnskahsaaret 1938/39 er de Motorafgifter, som
indkom i Aaret 1937/38, og er fordelt i Forhold til den Aarrække
— 3 eller 6 —, der slutter med 1935/36, og tiet er saaledes i Virke
ligheden tørst det tredie Regnskabsaar efter en Udgifts Afholdelse,
at den overhovedet kommer til at influere paa Motorafgiftsfor—
delingen og for Amtskommunerne varer tiet saaledes 9 Regnskahs
aar, inden de har faaet hele Refusionen af denne. En Regel som
af flere Grunde er uheldig for Kommunerne; den vanskeliggør tiet
for Kommuner at forhøje (leres Andel, den forøger deres Rente
udgifter, naar de afholder Vejudgifter ved Laan for senere at be
tale en Del af dette tilbage med dcii Motorafgiftsforogelse, som i
den Anledning vil indiræffe, og den foroger Refusionsberegnin
gernes Usikkerhed ved at sky(ie det sidste Aar, i hvilket Udgiften
virker, frem til (let ottende Regnskahsaar efter Udgiftens Afhol—
de i se.

Paa et enkelt ()mraade, Snekastningsudgifterne, virker tiet sær
lig grel t, at der gaar saa lang Tid, inden Kommunerne faar hele
deres Refusion, selv om en vis Del af denne, Halvdelen af Udgif
terne til lejet Arbejdskraft, refunderes i tiet paa Udgiften følgende
Regnskabsaar. Udgifterne til Snekastning falder med stor Ulighed
og stor Uberegnelighed paa de forskellige Aar og (le forskellige
Kommuner, og det er da i særlig Graci urimeligt, at Motorafgif—
terne, der skulde udligne disse Forskelligheder, lader vente saa
længe jaa sig.

Medens Købstadkoinmunernes Fordelingsgrundlag var forholds
vis simpelt, er Landkommunernes tilsvarende Grundlag ret kom
pliceret og Fortolkningen af Udtrykket »regnskabsmæssige Udgif
ter« kan være Genstand for forskellig Forstaaelse.

Kærnen i Opgørelsen over de regnskabsinæssigc Udgifter bliver
snaledes de Udgifter, der paa Amtsfondens Regnskal) er optort
under Udgiftskonto 7, Vejvæsen. Jeg har gennemgaaet en Række
Amtsfondsregnskaber for om muligt der at finde Poster, som ikke
vilde kunne anmeldes, men jeg har ikke kunnet finde nogen, og
det er sikkert ogsaa Meningen med Loven, at alt hvad der over
hovedet hører til Vejes Anlæg og 1)rift, skal kunne anmeldes.
Herunder hører saaledes alle Administrationsudgifter, Tilvej ebrin—

gelse af Administrationslokaler, Lønninger til Administrationsper—
sonale, Kontorartikler osv, alt Arbejde med Vejenes Vedligehol
delse, hvorledes den end sker, Anlæg af nye Veje, og man skal
naturligvis ikke tage Begrebet Vejvæsen i nogen som helst snæver
Betydning, det er ogsaa Arbejde, der vedrører f. Eks. Gadeanlæg



1939 DANSK VEJTIDS:SKRIFT 91

i byrnæssige Bebyggelser, Cyklestier eller Gangstier, det er ikke
alene selve Vejarbejdet, det er ogsaa alle Arbejder, som er knyttet
hertil, Grøfter osv., tilligemed de dertil hørende Ekspropriationer,
Opnaaelsc af Oversigtsarealer ved Erhvervelse eller Servitutpaa
læg, Byggelinieerstatninger og alle de Udgifter, der følger hermed.
Lønninger til Vejmænd og alle Pensioner til afgaaet Personale
ved Vejvæsenet hører ogsaa til dettes anineldelsesberettigede Ud
gifter. Som Udgifter, der ved Lovgivning eller administrative Be
stemmelser er henført under Vejudgifterne kan nævnes Udgifter
til Vejvisere, til Grusning i glat Føre, til Afviserværk.

Vanskeligheden ved Opgørelsen ligger imidlertid ikke san meget
i selve Udgifternes Art som i det Forhold, at en Række af Kom
munernes Vejuclgfter pan forskellig Maade dækkes fra anden
Side, og der maa da i hvert enkelt Tilfælde træffes en Afgørelse
af, hvorledes Anmeldelsen skal ske, og det er i disse Tilfælde
ingenlunde altid en logisk Overvejelse, der kan føre en Lii Afgø
relsen af om Refusionen af en vis Udgift fører til Bortfald af den
ne pan Opgørelsen over de regnskabsmwssige Udgifter, idet Lov
givningen og de administrative Afgørelser i flere Tilfælde tillader
Opførelsen af Udgifter, ganske uanset om de er eller bliver refun
derede andetsteds fra. Det er selvfølgelig Led i en vis Bestræhelse

for at opmuntre de Kommuner, (ler udviser Initiativ og er villige
til at paatage sig den økonomiske Risiko, som Gennemførelsen af
Vejarbejder jo trods alt betyder, og der kan heller ikke med Rette

siges noget til det, om (liSSe Anrneldelsesmetoder medfører, at visse
Udgifter anmeldes uanset, at de i og for sig ikke er Nettoudgifter;

Reglen er jo kun en Fordelingsregel, og naar den blot er ens for

alle, kan ingen siges at blive forurettet paa anden Maade end
derved, at man ved disse særlige Anmeldelsesregler støtter de Kom

muner, som er i Stand til at nyde go1t af disse. Og desuden for

hindrer den tidligere berørte 80 % Regel, at nogen Kommune kom
mer 0 paa mere end 80 % af sine egne Udgifter, og afværger saa

ledes pan Forhaand enhver Overskudsforretning, uanset hvil 1w
Fordelingsregler, der tillades.

Jeg har allerede nævnt, at det Beløb, som tilfalder Kommunerne

ved den af Finansministeren foretagne Fordeling af Motorafgif
terne i snævrere Forstand altsaa de >automatiskc Motorafgifter<

skal der ses helt bort fra ved Opstillingen. Men dette er ikke det
eneste Eksempel pan Udgifter, som kan anmeldes, uanset at de
egentlig ikke er afholdt af Kommunens egne Midler.

Naar der til et Arbejde ydes Tilskud af Vejfonden eller af Fon

den til de særlige Vejarbejder, som Regel eller ‘el i Virkeligheden

altid med 5() %, kan Amts- og Sognekommuner, uanset at Vej-
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arbejdet saaledes kun staar Kommunen i det halve af AnLægs
summen, anmelde som sin regnskabsmæssige Udgift hele Anlægs
summen med 100 %.

Eksemplet illustrerer meget godt de almindelige Bemærkninger,
som jeg for fremsatte om Virkningen af de særlige Anmeldelses
regler: Da Reglen gælder for alle, er der i og for sig ikke noget
uretfærdigt i den, men den giver en ekstra Støtte til de Kommu
ner, der udfører de særlige Vejarbejder. Da Gennemførelsen af et
saadant Vejanlæg imidlertid ikke alene er en Byrde for vedkom
mende Kommune, men ogsaa medfører betydelige Fordele paa for
skellige Omraader, kunde det paa den anden Side siges, at denne
Støtte skulde synes at være stærk nok i Forvejen, og at Reglen
derfor snarere synes en Nyanvendelse af det gamle Princip, at
den som meget haver, ham skal mere gives.

At hele dette Forhold dog ikke er san helt let at afgøre ved Hen
visning til et enkelt almindeligt Synspunkt faar man dog et hd
tryk af ved at betragte den historiske Udvikling af den tilsvarende
Regel for de ved forskellige Love i Aarenes Løb ydede Statstilskud
i Beskæftigelsesøjemed.

I Motorafgifisloven staar der udtrykkelig, at »dc af Statsbidrag<
afholdte Udgifter ikke maa indbefattes i Kommunernes Opgørelser
over deres reguskabsmæssige Udgifter.

Denne Regel kom ikke alene til Anvendelse pan (le særlige søn
derjyske Vejtilskud. der ydedes i Aarenc umiddelbart efter 1920,
men endog paa de Aarene 1934/35 og 1936/37 oprettede 12, 16
og 10 Millioner Fonds, der jo kun foreløbig 1)1ev udredet af Stats
kassen, idet de senere refuncieredes af Motorafgifterne, og den
gjaldt ogsaa i en Aarrække, som det var Meningen, for alle Til
skudene til Nødhjælpsarbejder og Beskæftigelsesforanstaltninger,
men cia man i Loven af 13. April 1938 om Beskæftigelse af arbejds
løse sumarbejdede forskellige Beskæftigelseslove og korrigerede
deres Regler efter de i Praksis indvundne Erfaringer, blev det imid
lerticl i Loven udtrykkelig fastsat, at Amts- og Sognekommuner
uanset Tilskud fra denne Lov kunde meclregne det fulde Udgiftsbeløb
til Vejarbejdet i deres Opgørelse efter Motorafgiftsioven over deres
regnskabsmæssige Udgifter. Det synes saaledes som om Forhol
dene har nødvendiggjort en saadan Regel, og at den økonomiske
Indsats, som den modsatte Regel krævede fra Kommunernes Side,
var for stor til, at Kommunerne kunde overkomme den i det Om
fang det var ønskeligt.

For de Vejudgifter, der anmeldes til Refusion fra Udlignings
fonden, gælder Reglen dog stadig, uanset at Udligningsskatter siges
ikke at være Statsskatter.

Det maa i denne Forbindelse heller ikke glemmes. at Gennem-
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førelsen af Vejarbejder udover de normale stiller store Krav til

Kommunernes Finanser og fører dem ud i store Forpligtelser, som

de selv bærer Risikoen ved, selv i de Tilfælde, hvor de baade faar

Tilskud og Tilladelse til at anmelde (let fulde Udgiftsbeløb uden

Fradrag af Tilskudene.
I en Artikel i Dansk \Tejtidsskrift i 1931 har Amtsvejinspektør

Grimstrup paavist, at saa snart Stigningen i Motorskattens aarlige

Provenu ophører, maa Amtskommunerne være forberedt paa kun

at faa en. 60 % af deres Vejudgifter dækkede, og hvis der skulde

indtræffe en Periode med faldende Motorafgifter, vil Refusionerne

blive endnu mindre, og kun hvis de vedbliver at stige vil Refusions

procenten blive over 60.
Da det nu som tidligere nævnt varer en Aarrække, inden Refu

sionen finder Sted, vil Kommunerne allerede ved den forskudsvis

Afholdelse af disse Udgifter lide et Rentetab, og da dernæst Vej

fondstilskudene uddeles for flere Aar frem i Tiden pan Betingelse

af, at Kommunerne straks udfører Arbejderne, følger heraf nye

Rentetab, (ler dog delvis dækkes ved Reglen om, at ogsaa Rente-

udgifterne kan anmeldes som Vejucigift. Dette betyder for det før

ste, at en ikke helt ubetydelig Del af Motorafgifternc kommer til

at gaa til Renter af Vejlaan i Stedet for til Vejene, og for det

andet, at Amtskommunerne, hvis de skal have fuld Dækning for

samtlige deres Udgifter til de særlige Vejarbejder maa have væ

sentlig mere end 50 % i Refusion gennem de automatiske Motor

afgifter, hvormeget er selvfølgelig afhængig af, hvorledes Refu

sionen former sig og hvorlænge Kommunerne skal vente pan Vej

fondstilskudene. Efter de for Tiden fulgte Regler formentlig over

60 %. Ganske vist har Refusionsprocenten i de senere Aar været

herover, men her maa det tages i Betragtning, at Refusionen fin

der Sted paa Grundlag af Vejudgifterne for Aar tilbage, og at disse

har været i stadig Stigning, bl. a. fordi man ved Oprettelsen af

Millionsfondene kunstigt forøgede Udgifterne, hvoraf (le 20 % kun

de aflmel(leS, og (let samtidig med, at man herved fastlagde det

aarlige Motorafgiftsbeløb, der korn til Fordeling, til 50,8 Millioner,

for at det Beløb, der oversteg denne Sum, kunde anvendes til Til

bagebetaling af de af Statskassen udlagte Midler. Dertil kommer

nu, at Beskæftigelsesloven, Snekastningsloven og de stigende Ren

teudgifter har forøget Kommunernes samlede Udgifter med meget

store Beløb, saaledes at denne Procent maa forventes at ville dale

ret betydeligt, maaske til Grænsen for den Refusionsprocent, der

giver fuld Dækning og maaske endda under denne. I de Aar Reg

len om Tilbagebetaling af »Millionsfonden< har virket, har den da

ogsaa givet sig Udslag i en faldende Refusionsprocent, men selv om

denne Begrænsning forhaabentlig skulde være forbi med Udgan
2
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gen af dette Regnskabsaar, saaledes at en vis Lettelse rent øje
blikkelig skulde indtræde, vil det ses, at den Dag Stigningen i Mo
torafgifterne hører op eller bliver væsentlig mindre, end den er
for Tiden, maa det give sig Udslag i en Nedsættelse af Refusions
procenten, der maa give Amtsraadene og Sogneraadene Anledning
til nøje at gennemprøve Finansgrundlaget, forinden de gaar i Gang
med disse Arbejder.

Forhaabentlig vil det dog lykkes at faa gennemført en Ordning
af Snekastningens Finansiering, saaledes at denne meget store Post
ikke kommer til at nedsætte den Del af Motorafgifterne, der skulde
gaa til Dækning af Vejarhejder, for stærkt. Ministeriet for offent
lige Arbejder har da ogsaa fornylig oplyst, at man agter at lade
indeværende Aars Snekastningsudgifter afholde af næste Aars Mo
torafgifter, hvor Tilbagebetalingen af Millionsfondene forhaabentlig
vil være tilendebragt, samt at man har til Hensigt at fradrage Sne
kastningsudgifterne, før Fordelingen efter Afgiftsiovene finder
Sted, saaledes at disse Udgifter kommer til at formindske ikke
alene de Afgifter, som tilfalder Kommunerne men ogsaa dem, der
tilfalder Vejfondene. Men det vilde selvfølgelig være endnu bedre,
om denne meget betydelige Udgift helt kunde udgaa fra de almin
delige Motorafgifter, for hvilke der er saa haardt Brug til egentlige
Vejarhejder.

(Fortsættes).

KONKLUSIONER VEDRØRENDE DE PAA VEJ-
KONGRESSEN I HAAG I JUNI MAANED 1938

DISKUTEREDE EMNER
Ved ledende IngeniØr ved Dansk Vejlaboratorium Axel Riis.

1. Sporgsmaal. Konklusioner.
Fremskridt siden Vejkongressen i A.
München med Hensyn til Anven- 1. Alle de af Münchener Køn
delse i Vejbygningen af gressen vedtagne Konklusioner

A. Cementbetondæklag, angaaende Betonveje gældei
B. Dæklag af Blokke, endnu.
C. Dæklag af særlige Materialer, 2. Omtrent i alle Lande er Revne

f. Eks. Støbejern, Slaul, Gummi. dannelsen aftaget som Følge af
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bedre Tilberedning af Under-

grunden, bedre Sammensætning

og Komprimering af Betonen og

undertiden ogsaa som Følge af

en bedre Beskyttelse af Betonen

mod Udtørring.
3. I de fleste Lande er siden 1934

Cementindholdet af Betonen

bleven formindsket.

4. Fugerne er endnu Betonvej

banernes svageste Punkt, saa

vel som Følge at Bevægelig

heden af Pladerne ved Fugerne

som pan Grund af Muligheden

for Gennemtrængning af Vand.

5. Anvendelsen af Dvvler har til

taget, idet de forringer den gen

sidige l3evwgelighed af Pla

derne.
6. En ikke for dyr og upaaklage

lig vandtæt Fugekonstruktion

er stadig paakrævet.

7. Mange bande for og efter 1934

byggede Betonveje har næsten

overalt holdt sig godt. Vedlige

holdelsen indskrænker sig —

bortset fra Sænkninger paa

blød Undergrund — for det me

ste til en Etterfyldning af Fu

gerne.
8. Da Betonveje under Forudsæt

ning af rigtig Udførelse har vist

sig som holdbare, jævne og rti

Korebaner, maa en stigende An

vendelse af Beton til Veje for

ventes.

9. Anvendelsen af Cementmaka

dam er kun tiltaget i ringere

Grad. Ved Anvendelse af gotle

Materialer, gode Blandingsfor

hold og god Udførelse kan

man dog fremstille Kerebaner,

som er tilfredsstillende ved let

fle rd sel.

IO Med Flensyn til Udførelsen at

Beton som Bærelag for andre

Belægninger er der kun sket

smaa Ændringer siden 1934. Der

er udført Forsøg med meget

magre Blandinger.

11. Belægninger af Betonformsten

har hovedsagelig kun Betyd

ning, hvor Færdselen skal gen

neinfores saa hurtig som mulig

12. Belægninger af Betonfliser eg

ner sig for Cykle- og Gangstier.

B.
1. Pan Grund af Forskellen af de

i de fleste Lande til Baadighed

staa ende Baastoffer er det ikke

muligt at fastsætte en Norm for

Kvaliteten af Klinker.
2. Klinker ladt i Sand uden Bære-

lag kommer ikke i Betragtning

Færdsel.
3. Klinker lagt i Sand pan Bære-

lag fordrer fra Tid til anden
Omlægning af KLinkerne,

4. Udfyldning af Fugerne med
Asphalt-, Cement- eller anden
Mørtel gør Belægningen hold

barere.
5. Ved Udfyldning af Fugerne med

Asphaltniortel, bør der benyttes
et Materiale, der ikke af Færd-

selen eller Varmen presses ud
af Fugerne.

6. Klinker lagt i Mørtel (som Mur

værk) er endnu for lidt an

vendt, til at denne Metode kan

bedømmes endeligt.

7. Anvendelse af Klinkerbelægnin

ger er afhængig af forhaanden

værende Raastoffer og af An

lægsomkostningerne i Sammen
ligning med andre l3e lægnin

ger, f. Eks. Bolan- eller As

ta ltbelægninger.

I
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8. Fordelene ved de forskellige Ar
ter af Klinker beror dels paa
disses stølre eller mindre Ru-
hed, dels paa den mere eller
mindre tiltalende Farve, dels
paa den længere eller kortere
Levetid.

c.
1. Vejhelægninger af Jern el’ end

nu for lidt anvendt, til at der
allerede nu kan afsiges et
Skøn angaaende I-Iensigtsmæs
sigheden. Som Følge af de store
Anlægsomkostninger og Van
skeligheden ved at opretholde
Ruheden kan en almindelig An
vendelse af Jernbelægninger
foreløbig ikke forventes.

2. \Tejbanel. af Gummi ej’ indtil
videre for dyre i Anlæg. Anven
delsen vil derfor foreløbig iid
skrænke sig til de Steder, hvor
(ler lægges Vægt paa en støj-
og rystelsesfri Belægning.

3. En ringe Tilsætning af Gummi-
pulver eller Latex til Asfalt
belægninger forhøj er tilsyne
ladencie disses Tæthed og Ru-
hed. Videre Forsøg paa dette
Omraade maa ønskes.

2. Spørysmaal.
Fremskridt siden Vejkongresseiz i
Miinchen med Hensyn lii Tilbered—
ning og Anvendelse af (a) Tjære,
(b) Asfalibitumen og (c) Asfailbi
Iumenemtzlsion.

Konklusioner.

1. Siden 1934 er der sket betyde
lige Fremskridt med hensyn til
Bygningen af Asfalt- og Tjære
veje. Den stadig vigtigere 1101-
le, som Motorfærdselen spiller,

nødvendiggoj et videre grun
digt Studium af alle de Fak
torer af saavel teoretisk som
praktisk Art, der spiller en
Bolle for Udviklingen.

2. Fra et teoretisk Standpunkt
maa følgende Problemer frem
hæves:
a. Yderligere Studium af (le

bituniinøse Bindemidlers
Struktur og fysiske Egen
skaber.

b. Vekselvirkningen i adhæ—
sionsmæssig Henseende mel
lem Bindemiddel og Sten-
materiale, i Særdeleshed i
Forbindelse medl Vandfor
trængning og andre Fak
toiej.

3. I Praksis fordrer Asfalt- og
Tj ærevejbygningen Løsningen
af følgende Problemer:

Konstruktion af en billig
Underbygning, navnlig ved
Benyttelse af stedlige til
Raadighed værende Mate
rialer.

b. En grundig Fornyelse af be
staaende Asfalt- og Tjærebe
lægninger, bl. a. ved Paalæg
ning af tynde, ru Slidlag.

c. Forbedring og Normering af
de praktiske Provemetocier
for sa a vel bituminøse Binde-
midler og Stenmaterialer
som for biturninose Masser
og en udvidet Anvendelse af
Kontrolforsog under Udfø
relsen.

d. Udviklingen af tie maski
nelle Arbejdsmetoder, ikke
alene til Forbedring af Veje-
nes Kvalitet, men ogsaa til
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Fremskyndelse og Billig

gørelse af Vejbygningen.

4. En vigtig Brugsegenskab af de

bituminøse Bindemidler er en

efter Anvendelsesformaalet til

passet Viskositet. Ved Emul

sioner til Overfladebehandling

er Viskositeten i særlig Grad

afgørende for den Bindemiddel

mængde, der kan udlægges pr.

m2 Vejoverflade og som Følge

deraf ogsaa for Kornstørrelsen

af det benyttede Afdæknings

materiale. Jo mere grovkornet

Afdækningsmaterialet er, desto

højere maa Viskositeten at

Emulsionen være.

5. Med Hensyn til Beskaffenhedeit
af Asfalt- og Tjæreveje be
mærkes følgende:

a. Vejbanens Glathecl.
Denne kan unclgnas eller op

hæves ved Anvendelse at eg
nede Materialer og omhygge
lig Udførelse.

b. Bølgedannelse. Forbe

di-inger kan i denne hen—

seende noteres. Maskinelle

Udlægningsmetoder kan væ

le af stor Værdi til Opnaael

se af jævne Overflader.

c. Lysabsorption og Re

I e x i o n. Med Hensyn her

til maa Overfladerne yder

ligere forbedres.

I Tilslutning til de ovenanforte

Konklusioner har Forsamlingen

vedtaget følgende:

Det anbefales, at det til Under

søgelse af Prøvemetoder for Emul

sioner nedsatte internationale Ud

valg anmodes om at fortsætte sit

Arbejde samt udvide det til Under

søgelse af halvstabile og stabile

Emulsioner.
Det anbefales, at den internatio

nale Forening til Afholdelse af Vej-

kongresser nedsætter et staaende

Udvalg, som skal forsøge at tilveje

bringe en Forenkling af Prøvenieto

derne. Dette Udvalg skal samle alle
Prøvemetoder, der for Tiden er i
Brug eller under Overvejelse i (le

forskellige Lande, saaledes at der
paa denne Maade kan skabes inter

nationale Retningslinier for Norme
ring af Prøvemetoderne.

Da det af Forsamlingen er blevet

godtgjoi’t, at de fleste europæiske

Lande benytter det samme Tjære

viskosimeter, fremsættes ønsket
om, at (le andre Lande, der tænker
paa at indføre et Tjæreviskosi

meter, antager dette Apparat og de
derfor gældende Brugsforskrifter.

3. Sporgsmaal.

Fa’rdselsuhetc]; (a) Færdselsuhel

denes statistiske Behandling pau

ensartet Grundlag. (b) Bestemmelse

af Aursugerne til Fa’rdselsuheldene

og Midler til at bekæmpe dem.

Konklusioner.

1. Det niaa anses for ønskeligt at

opnaa en nøjagtig Definition

af. hvad dci ligger i Begrebet

» Færdselsuheld».
2. Rapporter over Færdselsuheld

skal helst være udarbejdede al

det stedlige Politi eller andre

sagkyndige Myndigheder, og

hver enkelt Observation bor op

tages i enslydende Formularer;

det maa anbefales at Bearbej

(lelsen af det saaledes indsam

lede Materiale sker centralt.
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3. Det er konstateret, at de ulige
Opfattelser af Begrebet »Aar
sagen til F’ærdselsuheldet< har
ført til stærkt afvigende Aar
sags-Skemaer i de forskellige
Lande; det var ønskeligt, om
der hertil, eventuelt i mindre
detailleret Form, som Udgangs
punkt benyttes »Causes présu
mées ou apparentes de l’acci
dent», Rapport C 276.M.179, 1937,
VIII af Folkeforbundsudvalget
for Tilvejebringelse af Ensartet
hed af Færdselsuheldsstatistik
kerne i de forskellige Lande.

4. Kongressen udtaler sig for Til
slutning til det under Punkt 3
nævnte Folkeforhundsudvalgs
Principper med I-Iensyn til
mindst en aarlig Offentliggørel
se af Resultaterne af Færdsels
uheldsstatistikkerne — forudsat
at (ler ved Fastsættelsen at det
obligatoriske Indhold heraf bli
ver taget Hensyn til, at et inter
nationalt Samarbejde i dette
Spørgsmaal i en overskuelig
Fremtid kun er mulig, hvis den
obligatoriske Del af Statistik
ken indskrænkes.

5. Det anses for anskeligt, at
Commission Internationale Pér
manente og Bureau Exécutif de
l’Association Internationale Pér
manente des Congrés de la
Route nedsætter et internatio
nalt Udvalg til nærmere at stu
tiere Freraskridtet med Hensyn
til en ensartet Opstilling af
Færdselsuheldsstatistikken un
der Hensyntagen til saavel
(iruncisætningerne i Folkefor
hundsudvalgets l3eretning af
28.5.1937 som de her anførte Se-

slutninger. Udvalget opfordres
til inden den 31.12,1940 at frem
lægge alle de indhøstede Erfa
ringet og alle andre til Behand
ling af Spørgsmaalet egnede
Iagttagelser.

6. Det anses for ønskeligt, at
Commission Internationale Pér
maneate og Bureau Exécutif de
l’Association Internationale Pér
manente des Congrés de la
Raute nedsætter et internatio
nalt Udvalg til nærmere at stu—
tiere Spørgsmaalet om Ret
ningslinier for og den interna
tionale Sanimenltgnelighed at
Færdselstællinger med Henblik
paa Færdselsuheldene. Udval
get skulde opfordres til at frem
komme med en Rapport inden
den 31.12.1940.

7. Det anses for ønskeligt, at
Regeringern e bedst muligt un
derstetter Foreninger til Færd
selssikkerhedens Fremme i de
forskellige Lande og taget’ Ind
førelse af obligatorisk Færd
selsundervisning, saavel i Fol
keskolen som i de højere Sko
ler, under Overejelse.

8. I Betragtning at (le forskellige
Forholdsregler, (ler er truffet i
(le enkelte Lande til Indskrtenk
ning af Antallet af Færdsels
uheld, giver Kongressen Udtryk
for Ftaabet om, at Udvekslingen
af de i tie fremlagte Beretninger
nævnte Tanker maa føre til en
Forbedring af Færdselsforhol
(lene paa Vejene samt til en
saadan Flejnelse af Færdsels
kultur og Færdselsdisciplin, at
tier alleretle i nærmeste Frem
titi maalte opnaas en betvtlelig
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Formindskelse af Antallet af

Færdselsuheld. Desuden bør der

træffes alle Forholdsregler for,

at Ofrene for Færdselsuheld

hurtigst muligt kommer under

Behandling.

9. Det maa anbefales, at (let ved

ethvert Færdselsuheld til Ron

statering at llovedaarsagen her

til undersøges. omAarsagen var

en mindre god Konstruktion af

Vejen eller andre Ornstændig

heder. Det nøjagtige Sted for

Ulykken bor derfor konstateres,

saa ledes at Strækninger med

høj Ulykkesprocent Itu rtigst

muligt kan forbedres.

4. Sporgsniaal.

Adskillelse tif (le forskellige Færd

selsarler: Korebaner (enkelte og

dobbelte), Cgkleslier, Gun gstier,

Parkeringsstriber og Lokolveje fox’

den langs l7ejen e vxerende Bebgg

,qelse, Udformningen (If Krydsnin

ger og Rundkorsler. (ø) Underso

gelse af, under hvilke ()in.stxcndig—

lieder cii Deling uf Fa’rdselen er

hensigtsnixessig, (b) Anvendelse

heraf paa ]llolorveje.

Konklusioner.

A. Almindeligl.

1. Ved Bedømmelsen at Spørgs

maalet om, hvorvidt der bør

foretages en Adskillelse af

Færdselsartet’ og Færdselsret

ninger, bør hensynet til Færd

selssikkerheden være det frem

herskende Synspunkt.
2. Foruden Færdselssikkerheden

er Kapaciteten af Vejen og den

tilladte hastighed saavel som
de finansielle Muligheder Syns-

punkter af særlig Betydning
ved B eha nd I ingen at (lette

Sporgsmaal.

3. Forud for Ny- eller Ombygnin
gen at et Vejnet bør (ler anstil
les en planniæssig Undersøgelse
af (le nuværende og fremtidige
Forhold saavel med Ilensyn til
Færdselen som med Hensyn til
økonomien. Det’ bør tillige ved
Udarbejdelsen at Planerne ta
ges I lensyn til, at (let’ ved Lan
degrænserne saavidt muligt op
naas Tilslutning til Vejnettet
paa den anden Side Grænsen.

4. Det er nødvendigt, at de til Ad

skillelsen at Færdselsarter og

Færdselsietninger fotudsete tek

niske F’oi’holds regler, saafrenit

rlisse ikke i sig selv frembyder

en fysisk uovervindelig I-Im

dring, gøres til Genstand tot’

lovatæssige eller torvaltnings

rnæssige Bestettimelser i det

paagældende Land, sa avidt snu
ligt ud fra internationale Syns

nunkter.
Benyttelsen at Gaden til For

maal, der vel kan være vigtige,
men ikke umiddelbart staar i
Forbindelse med Færdselen,
maa altid træde tilbage for de
mere vigtige Hensyn til Færd
selens egentlige Krav.

B. Landeveje Ill blandet Færdsel.

5. Gangstier er i det mindste nød
vendige paa Steder, hvor Vejen
er bebygget, hvor der er en be
tydelig Fodgængertratik mel
lem to Nabohyer, eller hvor en
saadan kan forventes,

ti. Adskillelsen at Cykle- og Mo

tortærdselen er altid ønskelig,



100 D A N 5 K V E J T I D 5 5 K B I F T 1939

og den er nødvendig, naar
Færdselen har antaget et vist
Omfang. Der bør helst være
Cyklestier paa begge Sider af
Vejen.

7. Cyklestier ber paa en virksom
Maade adskilles fra Kørebanen.
Cyklestier, som udgør en Del af
Kørebanen (Cyklestriber) er set
fra et Sikkerhedssynspunkt
ikke heldige. hvor Vejkryds
ninger eller Parkeringspladser
langs Vejens Sider er hyppige,
haves dog ikke tilstrækkelig Er
faring for de hensigtsmæssigste
Forholdsregler.

8. I Lande med meget stærk Cyk
lefærdsel — især i Omegnen af
større Byer og paa Strækninger
med stor Naturskønhed maa
det anses for heldigt, at der for
uden CykI estier langs Vej ene
anlægges et særlig Net af Cyk
leveje, uafhængige af de andre
Veje.

9. Ved Veje med særlig betydelig
Færdsel bør Indkørsel til de
enkelte Grundstykker saa vidt
muligt undgaas. Er der mange
saadanne ludkorseler, kan sær
lige Parallelveje for Landbrugs
færdselen være hensigtsmæssige
til at nedsætte Antallet af de
Steder, paa hvilke denne Færd
sel søger ud paa Vejen.

10. Parallelvej e for Lokalfærdselen
er nødvendige overalt, hvor der
forefindes stærk Bebyggelse,
for at Gennemgangsfærdselen
kan holdes adskilt fra Lokal
færdselen.

11. Parallelveje som under 10. bør
kun anlægges, naar Nødvendig
heden fordrer det, da de begun

stiger en saavel for Vejvæsenet
som for Naturskønheden uhel
dig Bebyggelse langs Vejen.

12. Langs vigtige Gennemgangsveje
bør Bebyggelse forhindres i vi
dest muligt Omfang. Ved nye
Veje om Omkørselsveje bør den
fuldstændig forhindres.

13. En fuldstændig og virkelig Ad
skillelse af begge Færdselsret
uinger betyder en væsentlig
Forøgelse af Færdselssikker
heden. Denne Forholdsregel kan
kun anvendes, naar der fore
findes mindst 4 Vognbaner. Dog
har en Vej med 4 ikke adskilte
Vognbaner i de Timer, hvor der
er Spidsbelastning i den ene
Retning, en større Kapacitet
end en Vej med 2 adskilte Køre
baner, men den store Kapa
citet opnaas altsaa kun paa Be
kostning af Sikkerheden, og
denne Løsning bor derfor kun
komme i Betragtning ved sær
lig stedlige og finausielle For
hold.

14. Paa Veje, hvor der kores med
stor Flastighed vil det for at
lette og sikre Færdselen være
heldigt langs begge Sider af
Vejen at anlægge Parkerings
striber (befæstede Rabatter).
Hvis det ikke er muligt at an
lægge saadanne fortløbende
Parkei’ingsstriber, er Parke
ringspiadser langs Vejen i ikke
for stor Afstand nødvendige;
der bør paa disse være Plads
til en Lastbil med Paahængs
vogn.

15. Paa Steder, hvor det er nød
vendigt at give et større Antal
Vogne Lejlighed til at parkere,



1939 D A N 5 K V E J T I D 5 8 K B I F T 101

maa tier stilles større Pladser

til Raadighed før holdende Veg

ne, saa selve Vejen holdes fri

før Gennemgangstrafikken.

16. Det maa tilraades at undgaa

Niveauskæringer, saafremt det

te ikke udelukkes af økonomi

ske Flensyn.

17. Ved Krydsninger af vigtige Veje

kan en flundkrnsel af tilstræk

kelig Størrelse give en gunstig

Færdselsafvikling, især hver

der er mere end 4 Veje i Kryds

ningspunkt et Krydsninger i

Niveau af Cykle- eg Fodgænger

færdsel en med (le for Hurtig-

trafikken bestemte Veje hør

Sø avidt muligt undgaas.

1. Krydsninger af den motorisere

(le Trafik med Cyklet rafik, f.

Eks. derved at en Cvklesti fø

rer fra den ene Side af Vejen

til den anden. betyder en sær

lig Fare. Flvor disse Krydsnin

ger il(ke kan ske gennem Tun

neller eller over l3roer, maa

saavel Auto- som Cykletrafik

ken gennem tydelige Færdsels

tegn gøres opmærksom paa Fa
ren. Begyndelsen eg Endepunk

tel a f Cy kl estien ni a a betegnes

Pan særlig Maa de.

19. Alment gyldige Betningslinier

for kan iøvrigt

ikke opstilles, eftersom den hel

digste Udformning for det me

ste afhænger af de stedlige For
hold.

C. Motorveje.
•2J. En Besvarelse af Sporgsnianlet

om, hvorvidt der foruden det
almindelige Vejnet. (ler staar
aabent for alle Trafikanter, skal

anlægges Veje, der udelukkende
er forbeholdt Motorkøretøj er, er
i ethvert Land afhængig af be
folknings-politiske, topografiske
og økonomiske Forhold, og
hænger desuden sammen med
Omfanget, Arten og Tilstanden
af det bestaa ende Vejnet i dette
Land.

21. Motorveje, det vil sige Veje, der

udelukkende staar aabne for

Motorfærdselen. byder, set fra

saavel 5 ik kerh edss vnsp u nktet

som med Flensyn til Ffastig

heden og Færdselens Kapacitet,

den bedste Løsning for Lande

vej st 10 fikken.

22. Paa Motorveje er en Adskillelse

af begge Færdselsretninger ved

en Græsrabat nødvendig. I-Iver

Karebane skal have 2 Vogn-

baner af tilstrækkelig Bredde,

den ene udelukkende forbeholdt

Overhaling.

23. 1-Ivis Græsrabatten er beplantet.

har man, foruden en tirksom

Adskillelse, i hvert Fald paa

horisontale Strækninger ogsaa

et Blændlæ.

24. Langs Motorveje maa ikke til-

lades Bebyggelse, der nodven

diggør særlige Indkorseler.

25. Der maa ikke anlægges Gang—

stier langs disse Veje. For Cyk

let rafikken egner en særlig Li

nieføring sig bedst. Flvis der

skal anlægges Cyklestier langs

Motorveje, maa de holdes fuld

stændig adskilt fra hinanden.

26. Krydsninger i Niveau maa ikke

forekomme ved Motorveje. Paa

Steder, hvor Motorveje tilslut

tes Bygadenettet, og ved Kryds

ninger af 2 Motorveje af lige
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stor Betydning i Nærheden af
en By kan en Rundkørsel med
Fordel anvendes.

D. Bygader.
27. Bortset fra Fortovene egner By

gader sig i Almindelighed ikke
for en Adskillelse af F’ærclsels
art erne.

28. Ved større Uclfaldsveje — i Sær
ulelesheci dem, der slutter sig til
Landevejsnettet — vil en Ad
skillelse at Gennemgangstrafik
ken og den lokale Trafik paa
deri Maade. at der paa begge
Sider at Kørebanen for Gen—
n elnga ngst rat ikken a ni ægges
Kørehaner tot den langsomme
lokale Trafik (incl. Cvkletrafik
ken), være naturlig og heldig.

29. I Lande med livlig Cykletrafik
vil det være heldigt, om der og
saa anlægges Cyklestier langs
de øvrige vigtige Veje i Byens
Yderdistrikter eller paa Forto
vene. langs disse Veje. Endvide
re maa det anbefales at for-
binde Bvdelene med hinanden
ved Cyklestier, tier føres gen
nem Parker og Anlæg.

30. I Gader med brede Køtebaner
maa en Adskillelse af Færdsels
retningerne ved Hjælp at Hel
ler anses for heldig. Samtidig
byder disse kærkomment Hvile
sted for Fodgængere, der skal
krydse Gaden.

31. Parkeringsforbud, Holdeforbud
og Ensretning af Færdselen er
i mange Tilfælde uundgaaelige
Hjælpemidler til en Forøgelse
af Sikkerheden og Færdsels
kapaciteten af smalle, stærkt
befærdede Gader.

32. I Byer maa (ler til Kørebanens
Krydsning af Fodgængere visse
Steder anlægges Fodgænger
overgange, og det bor ved Af
viserrækværker forhindres, at
Kørebanen kan krydses hvor
sorti helst.

33. I Nærheden af Storbyer og
militære Etablissernenter vil
Ridestier være pan deres Plads,
hvis de stedlige Forhold mulig
gør Anlægget deraf.

34. Det maa anses for ønskeligt, at
der paa den næste (IX) Vejkon
gres skænkes Bygaderne (for
saa vidt angarir Tværprofiler,
Krydsninger og desl.) særlig Op
mærksonihed.

5. Sportjs:naal.
Undersøgelse og 4laaling af et Vej
dæklaqs Kvalitet med henblik paa
(a) Glutliederi eller Ruheden og den

Modstand, Dæklaget kan yde mod
Skridning, samt (b) Da’klagets Evne
til at tilbaqekaste eller absorbere
kunstigt Lys.

Konklusioner.

1. En Vejbelægnings Modsta rids-
evne mod Skridning foraar
sages af Ujævnheder, hvis Ari-
tal, Dimensioner og Beskaffen
hed hat Betydning for \tod
standens Størrelse.

2. Fugtighed forhojer almindelig
vis Belægningens Glathed, og
naar dette er Tilfældet, for
mindskes Friktionskoefficienten
altid med voksende Hastighed.

3. En Vandhinde kan undgaas,
hvis Belægningen gøres til-
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strækkelig U, (Lag ikke saa næ-

get, at Ringene ikke stedse un

der Farten bevarer indgrihende

Konta kl med Belægningen

4. For store Gj ævi ihede i kan

svække Kontakten mellem Kore

tøj og Vejoverflode og forhoje

5 kridn ingsfaren.

5. Maoigd en af I3inilenia terta let i

Overfladen nina vælges saa rin

ge, at (let. saalænge Belægnin

gen ndnttes. ikke danner et

sammenhængende Lag.

6. I i tenhold til (le under 1,3, 4

og 5 nrevnte Principper kan

natti ii cd forskelligartede Ma

terialer fremstille I_lelæuninrrei,

som saavel i vaad som i tor

Tilsta ud ha i’ en for I ha ksis

tilstrækkeliiz stor Friklions

koefficient.
I )eti e ci’ bevist ved II astig—

lieder paa indtil 80 km/b.

7. Løse Sten pan Vejhelægningen

maa undgaas, og hvis der stros

Sand pan isdækkede Veje, bor

dei’ tilstræbes en Binding af
Sandet til Isen.

8. En sanimenlignemnle i-Iedoni

melse at Vejhelægningers Ru-

hed og den Modstand. (le yder

niod Skridn ing, er kun mulig
under ens Fom’sogsforndsætnin

ger. Til Fremskaffelse af sam

nienlignel ige Sinai for Stod—

stand mod (Ridning og side

værts Skridning er (let nødven

digt at tilvejebringe Norm-oer for
Ma al e nie to (1 ørn ø.

9. Kvaliteten af Gialebelvsaingen

maa bestemmes ved (len Let—

hed, hvormed man ser en Gen

stand paa Gaden. Dette afhæn

ger igen af Kontrasten ni ellen

Genstand og Baggrund og at

den Blænding. en Iagtta cer er

Genstand for. I Almindelighed
er Baggrunden lysere end Gen

standen. Under I tensvn hertil

ci’ Vejoverfladens Klarhed (II: F)

en vigtig Egenskab ved Belæg

ningen, i Særdeleshed Klar-

heden i (løn Retning, hvori (let

reftekterende Lys rammer Tra—
tikanternes Øjne.

lii. For at tage II ensyn til Fom’liol

(lene saavel ved vaad som tor
Vejoverflade, vil (let ved sted-
fast l3elysningsanoi’dning være
hensigtsmæssigt at anvende en
Belægning med en lys og ikke

for ru Overfl a (le.

11. Lyst farvede, ru Vejovertlader

er heldige. imar (løn motor—

korende selv maa belyse Vejen

med sine Lamper.

12. Vejoverfladen her være at 017

sno (lilli Beskaffenhed, at Dan—

nelsen at Vandlag, som kan for—

aa m’sage Spejling, san vidt man—

ligt undga as, da (ler ellers frem—

kom i nner meget lyse og sam lie
Lvsstriber, som bevirker Blæn

ding og nedsætter Sigtbam’heden.

1 ‘tilslutning Iii (le ovena ntort ø

Konklusioner er der fm’emnsat I )nske

om, at (løn Viii Kongres anmoder

Internationale Permanente Kon i-

missions Eksekutiv Bureau om at

nedsætte en »International teknisk

Konnm 0 ved i’oreinle Glatbeden at
eJeIle((. Denne konuté skulde have
til Opgave ii’ l (løn fra rlei i nuva’—
ende til (1011 kom tiende Kong jes at

udarbejde en Pi’æcisions—’l’ernaito—
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logi angaaende Vejenes Glathed og
Metoder til Bestemmelse al de For
hold, (ler betinger Glatheden.

6. Spørgsnioal.
Undersøgelser vedrørende Vejes Un -

dergrund: (a) Bestemmelsen af Un
dergrundens Egenskaber, Underso
gelsesni eb dej og Mauleapparater.
(b) I)isse Egenskabers Indflydelse
paa Vejenes Konstruktion (Under
bygning og Belægning) og paa Vej-
enes Vedligeholdelse.

Konklusioner.
A. 1 Iniindelige Bemærkninger.

1. I de fleste Lande efterstræhes

en entydig Klassificering at

lai-da iterne til Bedømmelse at

I etes B ughaihed til forskellige

Foritian I. En saadan Klassifice

ing bai- ske efter ensartede
Metoder i alle Lande.

2 1-Ivis (ler ikke allerede ved lagt
lagelser pan Byggepladsen kan
træffes en Afgørelse med 1-lem

syn til Jordens Egnethed og
den Ma ade, hvorpaa d en under
de forliggende Omstændigheder
vil forholde sig, maa det anbe
fales at bestemme dens karak
I eristiske Egenskaber ved en
Undersøgelse i et geoteknisk
Laboratorium.

I Laboratorierne anvendes al
mindeligvis de samme Prøve-
metoder og Apparater.

3. Udformningen af Metoder til
paa Byggepladsen hurtigt og let
at bestemme Jordens karakteri
stiske Data maa tilstræbes.

B. Jorden som Byggegrund.
ø. LTndersøgelser.

1. En foreløbig Bedømmelse at
l3æiedygtigheden kan paa hur
tig og billig Maade foretages
ved Sondering (Jordbundundei-
sogelse med Sonde).

l3ecli-e Indsigt opnaas ved (a)
gravede Piøvehuller eller Prø
vebrønde, hvis Dybde dog er
forholdsvis begrænset, eller (b)
ved Optagning af Prøver med
Ventil - el let Skebor (forstyrre
(le Prøver) eller med særlig det-
til konstruerede St erap el bor
(uforstvrrede Prøver).

2. Iagtti agelse a f Grundvandstan—
den og dens Variationer er me
get ig1ig.

3. De igtigste Egenskaber, der skal
bestommes i Laboratoriet er:
Sam inentiykkeliglieden, Korn
fordelingen, I la sticiteten, Gen
nenitrængeligheden, (let i indre
Gnidning og Svindgrænsen.
I iøveresultatei-ne kan mulig-
gøre en Bedømmelse af de sand-
synlige Sætninger under Arbej
dets Udførelse og senere, saml
Muligheden for sideværts For
skydninger a f Undeigrunden.

J[vis Sid efoiskydninger under
en Dæmning skal undgaas, kan
Iagttagelse at Forandringer i
Spændingen at Porevandet i de
belastede bløde Lag være nød
vendig til Afgørelse af, med
hvor stor ha stighed Paa fyld
ningen kan foretages.

b. Arbejdets Udførelse.
1. Ved mindre hæredvgtig Under

grund kan under visse Om
stændigheder Anvendelse at let
Paafyldningsmateriale eller af
et trykfordelende Lag, som og
saa kan optage Trækkrafter, f.
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Eks. el Lag af Faskiner, give en

god Losning. I [vis de bløde Lag

ci at ringe Tykkelse, kan tie

fjernes ved Udgravning, et de

at stor Tykkelse ved at for—

trænge dem med Pa a fvldnings

materialet. Spiængningsnteto—

(tell kan under visse Ontstæn—

(ligbeder frentskyade Fort ra’ng—

ningen.

2. Ved Veje af ringere Betydning

paa blod Unrierg and og ved

ringe Tykkelse at de bløde

Lag kan der langs Foden at

Dæntningsskraaningerlle ind

bygges Snlldk;tr tier til det. hæ—

redvgtige Lag. .\[an nina tiog i

san Fald være forberedt paa, at

betydelige Sætninger senere kan

indt ræfte.

3. Vand er skadeligt, fordi del kan

give Anledning til (a) Frostska -

del, (b) Udhlodn ing og tlpsvalm—

ning at Undergiundeit eller (c)

Skrid nu iger. En hurtig og paa—
lidelig Afledning at Overflade-
vandet er derfor nødvendig.
Oveifla devand, 50111 ikke tI est o
lIlilnre trænger ind i Vejens
Underbygning, bor afledes gen

nem effektive Driønledninger.

Ligeledes bor alt Vand fra En

dergrnnden, sa a freit ii det et

Fare for, at det kali skade Vej

en, afledes eller atskæies. Ska

der hidrerende fra Frost og To

kan nu dgaa s ved nn cl er 13 el æg—

ningen at indbygge et frostfrit

Lag at forneden Tykkelse. Un-
(tell iden er et I sole rings- ell er

Skillel ag, sent I iinrl ler dell

kapillare Opstigning at Vandet,
tilstrækkelig. Under visse Be
tingelser kan Tebrudsskader

ogsaa undgaas ved Dybde

draiiiering, ligesom en saaclan

ofte vil kunne reducere Opfrys—

iiiiigens Størrelse.

4. \‘ejbel ægni ngen bar I ilpa sses

efter den Maade, bvorpaa Un—

tlergrnncten maa antages at

ville forholde sig. Belægning at

en at a Enheder (Klinker eller

13 tasten) koit (mel ]let ragtning
ilaar n eget uregelmæssige og

b nrtige Sætninger kan be—

frygtes.

L. Jorden soiit ()p[yltlniiigs—
oiulrr jule til VeJdtt’OlOjJtf/(’l.

a. U ii tiet søge Is er.

1. Til liedeit n (else a i Stahititeten

at Skrænter og Dælailinger er

(le vigtige Prøver Ilesternmetse

at Jorda rtens Forskyclnings—

styrke og at (le Atterhergske

Grænser. End videre nina der

foretages en Undersøgelse at

.10 tt Itt I cii s F arI talt I overfor

Vand og Frost smut at (let for

Lej tii tgstæl bed et i gunstigste

Vttiltlintlhold (19ortot test).

bAr hej dets Udførelse.

I. Til Fyldning at Vejdæmninger

tnaa \-alulltenbestandigt Mate

riale foretrækkes, særlig tit de

øverste Lag. Daa lige Jorclarter

kan forbedres ved Metlemlag at
Sand eller grovere Materiale el

ler ved grundig Blanding med

bedre Materiale.

2. En ged Komprimeting (Tæt

lietl) at Paafyldningsmaterialet

er nødvendig; en Eernsammen
sætning, der giver det mindste
l’erevotumen, er gunstigst for

Lagiillgstælbeden.
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Paafyldningen skal ske i Lag,
hvis Højde bestemmes af den
opnaaelige Samnientrykning.

Bindende Jorclarter kan kom
primeres ved Stampning eller
Tromling. Sand ved Vibrering,

Stampning eller Va nding.Jor
dens Fugtighedsindhold el af
Betydning fm den opnaaelige
Tæthed.

3. Ved Paafvl (Ii Inger maa der paa
lignende Mande som ved (tell

naturlige Undergrund (se B-h-3)
træffes de nødvendige Forholds
regler mod Overfladevaud og
Frostfare.

D. Anvendelse af Jord som
Byggeniateriale til stabiliserede

Dæklcig eller stubiliserede Bærelag.
a. Undersøgelser.

1. Bestemmelse af Korngraduerin
gen og Plasticitetsgrællsen.
b. Arbejdets Udførelse.

1. Vigtige Fremskridt er opnaaet
iried Stabiliseringsmetoden, ikke
alene til billige \Teje if under
ordnet Betydlning, nien ogsaa til

billige lia’relag for Dæklag af
højere Kvalitet.

2. Metoden hestaar deri at ell

Jordart.af vejrhestandigt og
slidstærkt Materiale og med

kornet Struktur blandes med et
bindende Materiale, saaledes at
der fremkommer en vel gradue
ret Blanding med Minimum af
Ilulruni. Der kan hertil anven
(les Cement, Tjære, Bitumen,
Keniikalier (Salte) eller Affalds

i) rodukt er fra Industrien.
3. Ved visse bindende .Fordarter

kan ogsaa benyttes en Metode
gaaende ud pia at forøge Bære—
(lygtigheden af (let øverste Lag
ved at udsætte dette for Briun—
(liflg.

Kongressen anser (let for ønske
ligt, at den permanente internatio

nale Konirnission undersøger Mu
ligheden af, at der nedsættes eli
Komité til nærmere at studere hvil
ke geotekniske Forsøgsmetoder, der
i de forskelige Lande anvendes,
saavel paa Arbejdspladsen som i
Laboratoriet, foi’ at der ad (leti Vej
kan ydes et Bidrag til Udviklingen
af økonomiske Vejbvgningsmetoder.

UDSKRIFT AF
0V ERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

angaaende et af Randers Anitsraad
vedtaget og Ministeriet for offent

lige Arbejder godkendt Vejprojekt

ved Kaløvig.

Ved Skrivelse af 18. Maj 1938 har
Danmarks Naturfredningsforening

i Medfør af Bestemmelsen i § 19,
1. Stk., i Naturfredningsloven af 7.

Maj 1937 for Overfredningsnævnet
indanket eli af Naturfrednings-

nævnet for Randers Amtsraads

kreds den 21. April 1938 afsagt Ken
clelse vedrørende et af Raiders

Amtsraad vedtaget og af Ministe
riet for offentlige Arbejder god
kendt Projekt til Anlæg af et nyt
Vejstykke fra Følte til Vejen, der

ved Kaløvig fører fra »Rønde Gyde<

langs Egens Vig til Mols.
Det omhandlede Projekt var ud—
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arbejdet i Aaret 1935 og godkendt
af Ministeriet den 6. November
1936. De til Anlæget fornødne

Arealer eksproprieredes i l3egyn-
clelsen af 1937, Taksationsforretning
afholdtes i Maj 1937, og Overtaksa
tionskendelse afsagdes den 20. Sep
tember 1937. Den 5Januar 1938

meddelte Amtet Lodsejerne, at

Arealerne vilde blive overtagne (len
1. April s. A.

imidlertid blev Sagen ved Skri
velse af ii. Marts 1938 af Danmarks
Naturfredningsforening indbragt
for fornavute Fredlningsnævn, og
det forestaaende Veja ibejde blev
derfor ikke pahJegyn(lt.

i Fredningsnævnets Kendelse,
som konkluderer i, at »det’ ikke
findes al vare Anledning for Ran

ders Amts Fredningsnævn til at
gribe ind overfor den af Randers
Amtsraad projekterede Vej fra
Folle til Kalø», udtales det bl. a.,
at Randers Amt ikke har haft Pligt
til at forelægge Sagen for Nævnet,
da den nye Naturfredningslov først
traadte i Kraft i. Juli 1937.

Denne l3etragtning fra Nævnets
Side kan Overfredningsnævnet ikke

tiltræde. Naar det i Naturfrednings-
lovens § 9 hedder, at det paahviler
vedkommende kommunale Rand,
naar Indgreb kan befrygtes i den
bestaaende Tilstand pan Ornraader
som nævnt i Lovens § i og 2 som
Følge af ijaatænkte Vejarbejder,
»inden Arbejdets Begyndelse» at

gøre Indbetetning til Frednings
nævnet, har en Forpligtelse i san

1-lenseende paahvilet Randers Amts

raad, thi Vejarbejdet er, som foran
nævnt, end ikke nu paabegvndt, og

at Genneinforelsemi al Vejprojektet

vilde gøre Indgreb i den bestaaende
Tilstand i hvert Fald pan Om
raader som nævnt i Lovens § 1,

kunde ikke betvivles allerede som
Følge al, at Projektet omfatter en
indgribend e Gennemskæring af den
for Alrnenheden meget betydnings
fulde Fredskov, kaldet Ilesteliaven,
hvortil kommer, at Egnen, hvor
igennem (let nye Vejstvkke skulde
føres, er almindelig kendt som en
al Lam lets skat ii oste ot ejendom
ineligste, livoihos le sailige Inter
esser, som knyl (er sig til den skøn
ne Kalø med den ved Loven fredede
Borgruin, naturligt maatte rejse
Sporgsmaal om nøje Undersøgelse
af de forskellige særlige Forhold.

I Fredningsnævnets Kendelse er

(let oplyst. at der fra lokal Side

allerede i 1935 hat varet rejst Pro
test imod I-’ i’ojektet og foreslaaet
en Vejl mie nitrinete ved Rande By,
og i en Skrivelse til (Iverfrednings
nævnet al 13. Augnst 1938 udtaler
Randers Amt, at der praktisk taget
siden Vejens Projektering i 1935
har været cii vis Modstand imod
cl en.

I Modsætning hertil hat Kont—
rnuHalbestyrelserne pan Mols og
JIornslet Sogneraad udtalt sig til

Støtte for Anitsraadets Projekt.

Endvidere har et Udvalg al Ar—
bejclere fra Rønde og Omegn slut
tet sig hertil og udtalt sig imod
Bestræbelserne for en anden Vej-

linie og det nedenfor nævnte al

Kalø Gods fremsatte Fredningstil
bud. Dette Udvalg har clerhos un

der 1-lenvisning til (let nedenfor
nævnte al Overfredningsnævnet i

Rønde afholdte Møde anmodet om
at maa tte blive repræsenteret ved
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muligt senere Aastedsnioder. Saa

danne yd erligere Mod er har imid—
lertid ikke været a (holdt.

Na turtredningsforeningens Paa

stand gaar ud paa, at en anden

Vejlinie end tien af Anitsraadet

vedtagne maatte seges gennemført,

og det oplyses, at Sagen overfor
Fredningsnævnet for Randers Amts

raadskreds rejstes ned Tilslutning
fra Nationalmuseet og Turistfor
eniagen for Daraiark samt den lo

kale Fredningsl oa ii é for Djurs
land rn. ti.

Alle disse Inst ution er anbefaler
ligesom Naturfredaingsforeningen
paa (let varmeste, at en anden Vej—
linie end den af Amtsraa det ved
lagne vælges, og Direktøren for No
I tonalta useet fremhæver bl. a., at
den projekterede Vej fra Falle til
Stra ntlen i høj Gro d vil bryd e den

særlige landskabelige og historiske
Stemning, og at Nationalmuseet,

hvis ild foreliggeinle Projekt for

a ndies pa a n a’ra i ere angiv en
Maa de, vil opnaa en tinglyst Til

ladelse til i Frea tiden at kunne
foretage de Ijndersogelser, Grav

ninger og Istandsættelser paa Kalos

llorgholni, som Museet rnaatte anse
for onskelige, en Tilsikring, hvor-

P°’ \luseet maa lægge megen
Vægt.

Til ønsket om en Ændring af
Vejlinien har ogsaa sluttet sig de
sanivirkende jydske Turistforenin
ger samt Bonde Hys Borger- og
I land el sforening.

I en Skrivelse af 24. lunt 1938

meddelte Danmarks Naturfred
ningsforening, at Ejeren af Kalø
Gods, som, forudsat at de til Godset

hørende Skove ikke gennemskæres

af el V ejanlæg som projekt eret,
fremdeles som hiditil vil lade Sko

vene aahne for Almenheden, yder
ligere har tilbudt, dersom den nye

Vej fores ad en nærmere betegnet
Linie, uden Vederlag at lade ting-

lyse F’redningsdeklara tion paa hele
det store og enestaaende Udsigts
omraade (ca. 209 Tdr. Land) mel
lem (le to til t odset horende Skove,

Ilestehaven og Flingelmose Skov,
som er indtegnet med blaa Linier

paa vedhæft ede Gen cia lstahskort.

Paa Korlet er tillige indt egnet den

af Amtsraadet projekterede Vej og

med gron Linie angivet, hvorledes
Godset kunde tænke sig en anden

Vej linie.
Med nysnævnl e Skrivelse fulgte

en Erklæring fra Foreningens no—
turvrdenskahelige Udvalg, hvori det
hedder:

Foruden den æstetiske, land

skabelige og historiske Værdi af en
Fredning af Udsigten til Kala Vig

er ler ogsaa en betydelig natur-

videnskabelig Int eresse knyttet til

dette Sted.

Kalø \Tig er opstaaet ved den Ud

huling at Underlaget, som finder
Sted, hvor en i3ræ arbejder. Man
maa se for sig, hvorledes der i Is
I kl en har strakt sig en lang Isbræ
fra. Syd op gennem Kalo Vig, 01) til

tie boje Bakker, soni omgiver Vi

gen. Disse l3akker. hvoraf Mols

Bjerge kun er en Del, er opstaaet
ved Aflejring ved Isranden af det
Materiale, som Isen bar skruet løs
ude i Btiuden af Kalø Vig.

Den skeagtige uniform, som Isen
her har frembragt, blev efter Isens
l3ortsmehtning udfyldt at det ind
trængende Ilav og dannet nu et at
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de geologisk mest karakteristiske

Landskaher, som Landet ejer.

Hale Vig med de omgivende Bak

ker er for Danmark det klassiske

Eksempel paa Istungernes Virk

somheden i Istiden og danner som

saadan et Monument for den Epoke,
i hvflken det danske Landskab blev

fodt.

Fra naturvidenskabelig Side maa
(let derfor i høj este (had pa a skøn

nes, at der sættes Kræfter i Gang
for at hindre en skæinmende 13e—
hyggelse, det vilde ødelægge Ud
sigten over dette skenne og viden
skabeligt saa overordentlig interes
sante Landskab, (ler saa ofte er
brugt og i Fremtiden bestandig
hyppigere vil blive brugt saavel af
Skoler som af Studerende til Un
dervisningshrug, og som virker be
tagende ikke blot paa Turisten.
(ti en ogsaa pa a den, (ler med viden
skabelig Forstaaelse af dets Oprin
delse søger dertil.<

I en Skrivelse af 16. August 1938
udtaler Naturfredningsraadet, at
samme fra geologisk Side fuldt ud
maa slutte sig til denne Erklæring
og understrege, at Egnen er saa
sogt som geologisk Studiefelt, at

enhver Forringelse af Landskabets
Overskuelighed og enhver Udvisk
ning af dets Linier bor søges und

ga a et.

Endelig har Na turfredn ingsfor—

foreningen med Skrivelse at 2. Sep
tember 1938 fremsendt et nærmere
formuleret Fredningstilbud fra Kalø
Gods i Overensstemmelse med det

nys anførte. Samtidig er fremsendt

Erklæringer fra Naturfredningsfor
eningens Aarhus-Komité og fra Aar
htis Byraa d, hvori varmt anbefales

en Vejforing. hvorved (let foran om—

ha udi ede Fredningst ilbud, pa a hvis
Gennemførelse (ler fra disse Sider

af hensyn til Aarhus B3’s Befolk

ning lægges den største Vægt, kan

blive opfyldt. Overfor Overfred

ningsuævnet har endvidere Thors

ager-Bregnet Sogneraad udtalt sig

imod Amtsraadets Vejpmoj ekt.

Overfredningsnævnet niaatte un

der de foreliggende Forhold finde

tiet nieget ønskeligt, at en anden

Vejlinie end den af Amtsraadet
vedtagne bliver gennemført. Efter

en Besigtigelse af de paagældende

Steder har Nævnet (ien 19. August

1938 ved et Møde i Hende 13v drøf

tet Sagen med Randers Auitsraad
og Repræsentanter for Bonde 13y og
for Koniniun erue pa a Mols, Natur

fredningsraadel og Naturfrednings—

foreningen ni. fI.

Efter Afholdelsen af dette )sføde

har Overfredningsnævnet bl. a. af
I tensyn til ønskeligheden af at
skaffe Beskæftigelse ved et Vejan
læg i Egnen rettet sine Bestræbel

ser paa at opnaa en Overenskomst

med Randers Amtsraad om Gen

nemforelse af en anden Vejlinie end

den af Amtsraadet projekterede.
Man fastslog ved Skrivelse af 9.
September 1938 sit Syn po a den
foreliggende Sag, idet man frem
hævede de efter Overfredningsnæv

nets Formening tungt vejende Ilen
syn, som taler imod det vedtagne
Projekt, og henstillede, at Sporgs

maalet om Forandring af Vejpro
jektet navnlig saaledes, at Gennem
skæringen at Hestehaveskoven blev

undgaaet, af Amtsraadet toges op

til fornyet alvorlig Overvej else.

1-lertil stillede Anitsraadei sig
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imødekommende, idet det med
Skrivelse af 28. September 1938
fremsendte et Forslag til en Vej-
linie, ved hvilken kun et mindre
Stykke af 1-lestehaveskoven vilde
blive afskaaret end ved det oprin
delig vedtagne Proj ekt, medens dog
samtidig nogle af de af Godsets
Fredningstilbud omfattede Marker
paa en efter Overfredningsnævnets
Opfattelse uheldig Maade vilde bli
ve gennemskaarne.

I en Skrivelse af 12. Oktober 1938
meddelte man Amtsraadet, a t den
saaledes foreslaa øde ændrede Linie
ikke kunde tjene til Opnaaelse af
den under andre Forudsætninger
tilbudte, meget omfattende Fred
ning, som Overfredningsnævnet an
saa det for meget ønskeligt at faa
gennemført, a t enhver (større el
ler mindre) Gennemskæring af I-le
stehaveskoven vilde medføre, at
Skoven af ilensyn til Vildtet vilde
blive indhegnet og afspærret for Al
menbeden, hvad man vilde finde
overordentlig beklageligt, og a t en

Gennemskæring af Markerne og
Bakkerne mellem de to Skove
æstetisk næppe vilde være heldig.
Man fremhævede, at det til Gen
nemførelse af Fredningstilbudet vil-
(le være fornødent, at den nye Vej
fra Tilslutningen imod Syd til den
bestaa ende Molsvej førtes op gen
nem Rønde Gyde og først afveg
mod Vest fra denne omtrent udfor
Bregnet Kirke, sna at den kom til
at ligge i nogen Afstand fra heste
haveskoven.

Overfor Tanken om en snadan
Vejføring stillede Amtsraadet sig i
Skrivelse af 17. November 1938 af
visende, men ved en senere sted-

funden mundtlig Forhandling med
Repræsentanter for Amtsraadet
syntes det at fremgaa, at Raadet
ikke ubetinget vilde afvise Tanken,
hvorimod Raadet paa derom stillet
Opfordring vægrede sig ved at lade
udarbejde et Projekt i den af Over
fredningsnævnet ønskede Retning
og hævdede, at et Projekt i saadan
Retning eventuelt maatte komme
fra Overfredningsnævnet. Da dette
imidlertid er uden Forudsætninger
og Hjælpemidler til at kunne lade
foretage saadan Projektering, maa
man anse de stedfundne F’oi’hand
linger for afslul tede og træffe sin
Afgørelse liia det foreliggende
Grundlag.

At Ove if redmingsn ævn et ii ian
lægge den allerstørste Vægt paa, at
der træffes en Ordning, ved hvil
ken det af Kalø Gods fremsatte om
fattende og betydningsfulde Tilbud
om Fredning mf nogle af Landets
skønneste og ejendommeligste Egne
gennemføres, siger sig selv, og det
maa fremhæves, at man ogsaa i
Lovgivningen finder Støtte for øn
skeligheden heraf. Bestennimelsen i
Naturfredningslovens § 9, I. Stk..

hvorefter Indheretning om et Vej-
projekt som det af Amtsraadet ved
tagne skal ske til Fredningsmyn
dighederne, et’ en i san i-henseende

særdeles vigtig Bestemmelse. Det
freitigaar af Motiverne til Bestem-
nielsen, at dennes egentlige Indhold
er, at et forstyrrende Indgreb i Om
raader af de i Naturfredningslovens

§ 1 og 2 nævnte Atter ikke maa
finde Sted ved et Vejanlæg, dersom
det paa nogen Maade kan undgaas.

I det foreliggende Tilfælde er det
saavel af (le § 1 som af (le § 2
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i Naturfredniiigsloven nævnte Hen

syn særdeles ønskeligt, at den af

Anitsiaadet vedtagne Vejplan ikke

kommer til Udførelse. Imod Gen

nemførelsen taler afgørende ønske

ligheden af, at det foreliggende Til

bud om Fredning af store Onnaa

der som paa Grund af deres Skøn

hed, Beliggenhed og Ejendommelig-

lighed hat (len største l3etydning

for Almenheden, gennemføres, ii eli
(lette vil ikke ske, dersom Amts—

raadets Vejp Ian koti inier til U I -

forelse, og det skal i denne Sam

menhæng fremhæve,, at (let ikke

overfor 0 verf red nin gsnæ vne t er

godtgjort. at en med Fredningstil

budet sten i niende Vejplan ikke

skulde kunne gennemføres og efter

de foreliggende Forhold vise sig til

fredsstillende og væsentlig bedre

end (le nu foreligende Vejforhold.

Det særlig uheldige ved disse et

utvivlsomt I ndniundingen i Lande
vejen gennem i-lande By og Rønde

Gyde« ; men (101 foreligger mange

udre Muligheder for cii Onikorsel

her udenon i den at Aintsraadet

valgte Plan.

Til det anførte kan føjes, at Na

tionalniuseet at historiske og ar

kæologiske l-iensvn er meget inter

esseret i F edningen.

I Ivad dernæst aIigaai (tell i flere

Henseender meget beklagelige Gen

neniskæring af den stole F’redskov

I Lestehaveii, som vilde finde Sted

ved Gennemførelse at Amtstaadets

Vejprojekt. maa man anse denne

for mindre velforenelig med Skov-

lovgivningen, hvis hensigt utvivl

somt er i videste Omfang at værne

om Fredskovene og søge ethvert

unød vendigt Indgreb 1 (liSSe und—

gaaet. En (ennemskæiing som tore

slanet hør ikke ske uden fuld kom

nien tvingende Grund, men at en

snadan skulde foreligge, ses ikke at

være paavist.

Det er muligt, ml Anitsraadets
Vejp rojekt, naar det udelukkende
ses fra et- vejteknisk Synspunkt, er

bedre end et, der tager ønskelige

l’redningshensyn; 111011 Uvertied—

liii igsnævnet kali kke anse let for
berettiget at liomtse fra saada line og
betvivler ikke heller, at et efter

Omstændighederne ti lfmedsstil lende
Projekt vil kunne tilvejebringes

med lagitagelse af saadanime Hen—
syn.

Veen fra Ilotole til Xbelmoft gaar
i Mols gennem et meget bakket

Terræn og ei derfor iiieget bakket
og bugtet og kan næppe nogen

sinde ventes al blive en i vejtek—

nisk i lenseende Iste ltasses Vej,

hvorimod (let er en i tuiistniæssig

l-[enseende tiltalende Vej (let vilde

derfor heller ikke være uti nieligi,

om man ved Projektering af et nyt
Vejstykke lagde væsentlig Vægt P1111

(lenne Side at Sagen og ikke alene

tilstræhte at opnaa et nnnd le 0111—

tient lige Vejstykke uden at tage

I-I ensyn tit, hvad dem niaatte mistes

;f andre Va’rdiei.

i I lenhold til let foran anfoite

kan Overfredtiingsiiævnet ikke bil

lige, at (let at L-{andeisAnitsraad

vedtagne Vejpioj ekt komnier til

Udførelse, men maa anse (let for

ønskeligt, at en eventuel nv Vej—

strækning mellem Følle og Kalø

Vig sydfrt fores langs »Rønne

vlle indtil omtrent udfor Biegnet
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Kirke og derfra føres i nogen Af
stand udenom II esteha veskoven,

T h i best cni ni e 5:

Det af lianders Amtsi’aacl ved
tagne Projekt til et nyt Vejstkke
fin Fnlle til Vejen, der ved Kalø

Vig fører fra )>l-tonde Gvde< IH Mols
nina ikke komme iii Udførelse som
ved toget.

hobet iliavn. i en 3.J n nun i’ 19:39.
Tjdski’iftens Iligligbed bekræftes.

1-’. (;rage.
Overfredniiigsiiwvnets Sekt’eta’i’,

FRA DOMSTOLENE

(U Hp a u I n i n g V e i e). 1 An
ledning a f en fremsat Begæring om
Istandsættelse at en privat Vel lod
vedkon itnein le Sognera ad afhob le
Aastedsfot’i’eining, hvor (let var re
præselil el’et at et Tt’eniandsudvalg,
jfr. Lov at 14. April 18(35, § 3. Da
det’ ikke kunde opnaas forligsmæs
sig Ordning, afsagde Udvalget hen—
tielse i Sagen, og da nogle af Lods
ejerne senere hesværede sig her
over. godkendte Sognei’aadet Ud
valgets Kendelse. Ved Ostre Lands
t’ets Kendelse 27, Oktober 19:38 i
Kære VI 30i/193$ statueredes det, at
Sogneraadet hverken kunde dele—
gere sin Kompetence til Udvalget
eller senere ratihabere Udvalgets
Afgørelse, og at Kendelsen derfor
ikke kunde (lanne Grundlag tot’ lJd—
pontning.

llojestei’ets l)oni 9. Januar 19:39.
(V ej e — II tov d. Ejet’en (Et) af

en Parcel a, beliggende ved en garn-
ud offentlig l3yvej, som pan (hun d

at nyere \Tejt(nlæg efterhaanden
havde mistet sin Betydning som of
fentlig Fterdselsaare, antoges at
have Paa to lej’et ni. 1-1. t. Færdsel ad
denno. som vti i’ af Betydning for
hans E,jeiidoni.

Ganske afset fin, at Ejet’en (El) at

cii an(etl l-arce1 b, hvoi’ovei’ By—
vejen gik, niaatte kunne erhverve
llævd over en Del af Vejarealet, der
af hani var indlaget til Brug, fand
tes lian kwt at kunne gore dette
pan den i II a»vdstiden anvendte
M aade. nemlig sno ledes at tiet’ fore
gik en Vejforlægning derved, at et
nyt nordligere ga tiende Vejspot’ over
htt ns I’a ‘ccl vat’ sI ill el til Ha a dig—
hed for Færdsel i Stedet for (let O

‘indelige Spot’, Et og senere Ejere
at a ketidtes dei’foi’ færdselsberet—
liget ad den nævnte Byvej, dog saa—
ledes at El

— i Overensstemmelse
med Eis Paastand — fi’itoges for
at holde det oprindelige Spot’ i abent
1110(1 at holde (let nye nordligere
Spor aabent.

østre Landsrets Dorn 25, Oktober
1938 i Stig V 143/1 9:38.

(Ekspropriation), i Anled—
tung af et Gacleanlæg blev en Ejen—
(toni ekspropi’i et’et at Københavns
Kont niune K i henhold 10 Lov Nr.
77 af 12. April 1889, § 14, 1. Stk.,
2. Pkt., jfr. Lov Nr, 144 at 13. April
1923. lugen Del at Arealet blev an
vendt til Go tie, men ti hævdede, at
Ekspropi’iationen var foretaget, for
di Ejendommen efter den vedtagne
Ga uleplan kun vilde have en enkelt
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kort Gadefaçade og derfor ikke vil
de kunne udnyttes paa fordelagtig
Maade til privat l3ebyggelse, med
mindre der opfertes Baghusbygning
og derved skabtes en »Slumbebyg
gelse» af den Karakter, som IC vil
de undgaa. 1-lerefter fandtes Eks
propriationen al have haft forneden
Hjemmel i den nævnte Lovbestem
melse, og K frifandtes derfor for
Ejerens Erstatningspaastand, (ler
var stellet paa, at Ekspropriatio—
nen ikke var lovlig.

(Ind- og Udsættelsesfor
retninger Ekspropria
ti o n). Under Anke VII 183/1938
for østre Landsret var det oplyst,
at Kebenhavns Andsraad den 15.
Mails 1933 havde truffet Beslutning
om Ekspropriation af en Del af den
Tandlæge N. Westeihv tilherende
Ej en (om Iii ((en nye St randvejs
Indfering i den gamle Strandvej.
Da \Vesterby nægtede at afleve
re det eksproprierede Areal, for
hvilket Erstatningen var endelig
fastsat ved Overtaksation, blev
Amtsraadet ved F’ogedkendelse ef
ter Begæring indsat i Besiddelse af
Arealet. Weslerby paakærede Ken
delsen og anlagde samtidig Lands-
retssag mod Amtsraadet med Paa
stand om, at Eksproprialionsbeslut
ningen kendtes ugyldig. I denne
Sag, der procederes i Forbindelse
med Kærernaalet, frifandtes Ani ts
raadet, og »under TT:.E 1-

og idet den foreliggende Ekspro
priationsheslutning ievrigt findes
at have afgivet forneden 1-Ijemmel
til den stedfundne Indsættelsesfor
retning», blev denne stadfæslet ved

østre Landsrets Doni 24. Oktober
1938.

østre Landsrets Dom 24. Oktober
1938 i Sag VII 177/1938.

(E ksp ropriation — Veje).
En Protest mari Ekspropriation af
et Stykke af en Privateendom i
Anledning af den nye Strandvejs
lndfering i den gamle Strandvej
toges ikke til F’elge, da Stedet for
Indferingen — skent andre offent
lige Interesser havde spillet en Bol
le for l3eslatningen, (ler var en Æn
((ring i den I idligere Plan — var
tilstrækkelig begrundet i I afikale
i-Iensyn og iavrigl havde tilsl ræk—
kelig hj emiael i Lovgivningen.

østre Landsret Data 3. Oktober
1938 i Anke I 240/1938.

(Erstaining III). En aldre
Dame faldt d. 4. Decbr. 1937 El. ea.
13,30 paa Fortovet udfor en keben—
havnsk Eendorn. Del var oplyst, al
der tidligt om Morgenen havde væ
ret grusel forsvarligt, og at der i
Tirlen Kl. ca 10—11 var faldet Sne,
men kun i et Omfang, der ikke
gjorde Byddeliggerelse af Fortovet
paakrævet, og at dej ved M iddags
lid eller lidt senere paabegyndtes
ny Grusning af Fortovene omkring
hele Ej endon i ska rreen, der ornfa tIe i

10 Opgange, hvilken Grusning end
nU ikke var naaet til (let Sted, hva i

Ulykken indtraf. Under Flensyn
hertil og til tre Vidneforklaringer,
hvorefter der ikke var glat paa
Stedet, fandtes det ikke bevist, at
der fra Ejendommens Ejers Side
var udvist noget Forhold eller no
gen Forsemmelse, der kunde danne
Grundlag for et Erstatningsansvar.
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Vest le Landsrets Dorn 18. Oktober
1938 i Sag II (308/1938.

(I3ygningsforhold 1.
V e j e I). Ilvgiiingslov for Købstce
(terne, Lov-Bekendtgørelse Ni. 210
at Iste August 1912, § 2 og 20,

2det Sl y kke, antages ikke at inde—

holde Iljemniel til at hensyn I il en
af Kon ø i un en K paatankt (ja de—
udvilelse at forlange en allerede
besiti aende privat Vej udvidet i An
ledning at en liv 1-lusejendottis Op
forelse, idet § 2, 1. Stk., alene om
handler nye Veje og § . 2. Stk..
offentlige (;adei og Veje, medens
§ 2(1, 2. Stk., maa forstaas saaledes,
at (ler ved h3edominelsen at, om
Vejen el’ bred nok, alene maa tages
i l3eti’agtning, hvilken forøget Færd
sel selve den paaga’ldende i3yg-
nings Opførelse vil medføre.

Da eii under OpforeRe værende
Bygning, livisAfstaiid fra Vejen
ikke steniniecle med Ks Planer, var
foranlediget flyttet, ansaas ti er—
statningsidigiig, idet det med linie-
lighed kunde forlanges af Hyg
ningsiiivndighederne, at (le ha i’de
gjort sig bekendt med den Forstaa—
else af de hvgningsretlige l3esteni-
melser, sotti rIe overordnede Byg
ningsntvndigheder gennem langt
Aareniaal havde lagt til Grund.

Vestre Landsrets Doni 13. Deceni
her 1938 i Anke IV 713/1938.

V e j e I. — Et Læhegn for en
(iaat’d med I lave, bestaaende af en
Gi’anplantning 30—4-0 ni fra (jaar—
delt, fandtes ikke at falde ind un

der den i P1. 4. Juni 184 indeholdte
Undtagelsesbesternrnehse, hvorefter
I-Iaver og Lystskove skal være
uiidtagne fra Forpligtelsen til at

afgive Vej rria teria le<, og et Sogne

raads (i rusgra vning hvorved nogle

ø f ( ha øerne faldt ned i Grusgra—
ven, havde derfor været berettiget.

Vestre Ltiitdsrets Kendelse 13. Ja
ituar 19:39 i Kære III 1292/1938.

5 e i’ v i t u ti e r. — For at opnaa
tie i hiidenricsiiiiiiisteriets (irku—

la’ie af 30. \ovetiiber 1920 onihand—
lede Dispeiisa ijoner fra l3yggelov-
givlnngen i inglystes dei’ (len 21.
\iarts 1923 paa en ha veforening lis
Ptirceller en Deklaration angaaende
Areal og llebvggelse, der i Overens
stemmelse tited Cirkulwiet — inde
liol lt l3esteni ra else 0111, at vedkot
mende Kornitiune i ethvert Tilfcelcle
var paa ia leljej’ettiget Et at en Par—
celejer med Sit riiiykke at htidenrigs—
ministeriet og Sogneraadet oprettet
Dokurrieni angati ende Eiidlring i
Dekla ‘ittiorlelis Besiemnitielse om
Bebyggelsen fandtes med Rette af
vist fra Tingijogen, dø der ikke til
lige var skaffet Samtykke fra de
øvrige Parcelejere (El var da op—
]1a’vet). (ler som interesserede
n ø alt e antages at have bevaret den
deti i normalt I ilkoniniende Pa ø tale—
i’et, hvis Angivelse i Dekla lationen
—— som udstedt for T.L. — ikke var
fornøden.

Vestre Landsrets Dorn 20.Janua i

1939 i Anke IV 1114/1938.

Servitutter — Tinglys

nin g 113. — Ved Bortsalg af hoved
parcehlen at en til Udstykning købt
Gaarcl optoges der ikke i Skødet

Bemærkning otn en Færdseisret ad

en over ilovedparcellen førende Vej,
hvorom der ved tidligere Salg af
Pa celler va i’ givet niuiidtligl Løfte
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til disses Købere, for hvem tiet’ iov
i’igt pan anden Maacle vat’ udlagt
Aclgangsvej. Da det ikke ansaas be
vist, at FærcJselst’etten havde været
omtalt under Salgsfot’handlingerne
oni I I ovecipa ree II en, og cIa K ohm’en
under disse havde faaet foi’evist et
[Jdstykningskort, hvorpaa de ud
lagte Vele, men ikke den omstridte
Vej, vat’ angivet, fandtes Køberen.
(let ikke forud havde Kendskab til
(le stedlige Forhold ikke tit have

haft en sno dan Opfordring til at
anstille nærmere Undersøgelse, at
hans Uncilacielse heraf kunde for
pligte ham til at respektere Færd
selsretten jfr. Tinglysilingslovens
§ 5.

V ej e. •—-—- En laastancl om Færd
selsrettens Anerkendelse mod Er
statning fandtes ikke at have Hjem
mel i Lov Nr. 143 af 13. April i93
om private Vej rettigheder.

FRA tIINISTERIERNE

\linisteriet for offentlige At’bej
dets Skrivelse af 26. Januar 1939
til Byraadsmedlent D.

I Anledning af cleo af Dem i
F’oi’cnng itied Sogneraadsitiedlettt—
tilerne 1-I. og K., hertil ind send b’
[‘ot’espt t’gsel af 23, f.M., augan—
ende Antagelsen a f ,\rbedsk to
til cleo nekastjting, tot’ hvis Ved—
koitiritende det’ kan finde Befusiott
Sted i Henhold til 19 Lov a
13,Apt’il 193S om Stwkastning,
skal matt b ervecl mcii tiele, al den
alt I tancllede Refusioti et’ hel i nget
ti f, at de ,\i’bejclet’e, som hat været
til h3a a (lighed flOti let Tidspunkt,
dit Snekastningsa t’bejdet skulde ud
fotes, et’ blevet antaget i neden
staaencle Ilækkefalge:

1) Familiefot’sot’gere. det’ et’ Løn
a ih ej tIere,

2) ancli’e Fatniliefoi’sorget’e,
3) ugifte Lonat’hejdere og
i) anden At’hejdski’aft,
Iiefusioit er saaledles ikke ifølge

tiævr te Lovbestemmelse gjort tif
hængig af, at (lej’ inden for den

paagældlencle Gruppe fot’trinsvis
anvendes \t’bejdlere. som er Med
I cirimner af en anerkendt Ari ejds
Ii shedskasse,

Sluttelig bemærkes, at Sporgs
maalet om, i hvor vid Ucistræk
ning Tjenestekat’le, der har fast
Arbejde, kan anvendes ved cleo
omhandlede Snekastning. er til
Undersøgelse i Ministeriet paa
Fot’anleclning al en 1-lenvendelse
fra Dansk At’bejdlsmancls-Foi’bund,
hvorfor man ikke for Tiden kan
udtale sig om dette Sporgsmaal,

Ministet’ic’t tot offentlige Arbej
tiet’s Skrivelse af 26Januar 1939
til B. Sognei’aad,

I Skt’ivelse af 16. d ,.\l, hat’ Sog
nei’aadet, det’ ikke har afsluttet
Overenskomst med Dansk Arhejds
mands-Forbund om, hvilken \
bejdsion, det’ skal betales for Sne
kaslninosat’bejcle. fot’esput’gt Mini
stei’iet, om tiet’ for den Snekast
ning, tiet’ findet’ Sted foi’ Kominu
nens Regning paa Sun- og Hellig-

4*
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(lage. skal cles de paagteldende .\ i
bedere Sun- og FIelligUagslillæg.

I denne Anledning skal man hel-
ved meddele, at Kommunen, sun
fremt den vil anmelde de om hand
lede Udgifter til Refusion i Hen
hold til § 19 i Lov af 13April

lægge Arbejdet med den Betaling.
der er fastsat i Lancisoverenskoni
sten mellem Enti’epi’ennrforeni n—
gen og bemneldte Forbund, og saa
ledes for Arbejde pna Sen- og
1-lelligdage betale det hei’foi’ fast
satte Tillæg paa 100 pCt at T mie

1938 om Snekastning, maa veder- lønnen.

OVERSIGT OVER FORDELINGEN AF FORSKUI) PAA
MOTORAFGIFT M. V.

Som Forskud ina Kommunernes Andel i \iotorafgiflernc for Finans
aaret 1938—39 er der i April Maanecl cl..\. udhelalt et samlet Beloh pa:i
25,6 Mill. Kr.

Fordelingen stil ler sig •saalecles:

Til A ni t s k o ru ni u ii e i’ ialt 13.500.000 Ni’., nemlig:

Københavns Amtskom
mune

Roskilde
IH[olbæld
Frederiksborg
Sorø
Præstø
Bornholm
Maribo
Odense
Assens
Svendborg
Hjørring

Sognekommunerne i Kø
benhavns Amtsraa Is
kreds 1.523.200

(heraf Gentofte Koni
mune . . 709.700 Ni.)

Viborg
Ru tiders
,\.ai’hus
5 kaii dl e rho rg
Ringkøbing
Vejle
Ribe
Iiaclei’slev
.Aabenrao
Sondeihoig
Tønde i

holbæk
Sorø

116 1939

1’ hist ed
An Iborg

Kr.

700.000
556.000
471.000
672.000
517.000
636.000
446.000
661.000
551.000
268.000
621.000
479000

Kr.

484.0(H)
i59.000
813.000
465.000
322.000
405.000
(323.000
(325.000
666.000
635.000
421.000
452.000
372.000

Kr.
221.90(1
505.200
513.200
366.000
176.700

Til 5 og n eL o m ru u ii c. r ialt 9.900.000 Ni’., nemlig:
Kr.

Roskilde
Frederiksborg
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Flornliolui

Maribo .

odense.
Assens
Svendborg
I [jørring
Thisted
Aalhorg
Viborg
Randers

Kr.

93.800 .arlius
486.00)) Ska fl( e rbo ig

295.400 Ringkøbing
182.500 Vejle
:167.400 flilie
513.800 I ladeislev
185.100 Aaheniaa
158.700 Sønderborg
:373.400 Tønder
138.900

Kr.

451.500
339.800
i65.00ii
1.1 4.201)
:383.600
:379.80(1
164.200
112.000
188.700

Til K ø b s t æ cl e r ialt 2.200.000 Kr., aemlig:

10.100
36.000
16.300
11.400
46.400
:31.500
30.200
18.100
10.100
17.301)
28.000
12.100
14.50))
10.300
:32.200

8.800
8.700
7.700

13.400
5.000
7.000
4.300
7.200

:36.500
3.400

13.900
35.000
:34.700

5.600

Rødby
Sa kskobing
Stubbekøbing
Bogense
Kerteminde
fldense
Assens
\iiddelfa i)

Po aho rg
Nyborg
Rudkøbing
S’ endboig
.Eroskohing
B roncierslev
Frecleriksba vn
lue rring
Skagen
Sæby
Nykøbing p
Thisted
Aalhorg
Løgstør
Nibe
Norresunrl by
Skive
Viborg
Grenaa
1-lobro
\Iai’iager

18.600
6.300
7.800
9.300
9.001)

11)5.40))
10.00))
20.400
12.500
17.101)
13.900
56.200

2.901)
13.200
17.100
30.800
24.700

5.200
17.500
22.000
87.700
13.300
5.400

13.000
24.900
31.000
12.400
23.600

5.701)
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Køge
Roskilde
Frederikssund
Frederiksværk
lielsingor
hillerød
holbæk

Kalundborg
Nykøbing p. Sj
Korsør
Ringsted
Skel s kor

Slagelse
Som

Næstved
Præstø

Stege
Storeheclinge
\ ordingho rg
.\u kirkeby
Allinge-Sancivig
1-lasle
Neksø
Rønne
Svaneke
Maribo
Nakskov
Nykøbing p. F
Nysted
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VEJBELÆGNINGER PAA SVENSKE VEJE
Viigljeiäggn inga r pa laH(ISI)ygden s ali miinn a viigar i Sverige

den 1. januari 1930)

Statens Väginstitut i Stockhol ifl har U(lSCfl(l t en Rapport No. 8
1939, der giver Oplysning om, hvorledes de svenske >aiiinänna

vägar< var 1)efa’stede (lCfl I . Jan nar 1939.
Af den interessante Beretning skal gengives folgende Oversigt

over Vej længden for forskellige Bela’gninger for Aaren e 1930—-
1939:

118 1939

Flanclei’s 68.400 Ve le (ii.1 00
Æheltoft 5(300 Kshjei’g (30.100
.arhus 166.600 Ribe 11.600
I lorsens 61.401) \1i ile 17.900
Silkeborg 1.5.500 i fade islev 00.90(1
Skanderborg 9.600 (laistimsfeld Flokke 3.700
I terning 3 3.600 An ben ni ti 16.20()
i i olsi ebro :35.800 Sut ii I euboig 18.100
Lemvig 18.500 ,-ugusteuihoig iluekke 3.400
flingkobiuLg 12.50() Nordborg iltukke 5.100
Struer 0.100 Toncier :31.00(1
Frecieticiuu 30.800 Ilojer Flwkke 4.700
Kolding 70.200 Leg u iii kloster 1 i wk ke 8.500

‘I i! 1/ 1/ 1/ i! 1/ I! 11 11‘•l . ti ti ti II Ii 0 0 -i 0 iid] æng( e i iU
1930 1931 1932 1933 1934 1035 1936 1937 193$ 1939

Permanente Belæg
ninger 25 537 681) 1012 1295 1533 1755

FT alv per ni ane nte
l3elægninger 80 198 271 393 579 792 1001 1268 1372 1575

Veje, behandlede
med stevhindende 24297 39893
Midler 385 2174 4770 8857 13920 17863 30724 46416

Almindelige Grus-
73151 68448 6173$ 50938 37127og Makadamveje

73133 71531 64283 56282 42973

76971 79319 82592 85771
84225

Ialt Ve,jlængde 74111
75867 78167 8I0uS $6873



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54, Tlf. 2620

KØB EN HAVN

Skærve- og Chaussebrostensfàbrik
Stenhuggerier.

Vang — Bornholm.

= =

HOLM & STR0YBERG
Nr: Voldgade 54, København.
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H.POULSEN&CO.
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN :: KØBENHAVN

TELEFON: CENT. 4729 & 863b —

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

—

Leverandør til Kommunér Landet over.
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. BITUMEN
til moderne Asfalibeton,
til Overflodebehandling,
til Stabilisering af Tjære,
til Fremstilling af

Koldasfolt-Emulsioner,
til Fabrikation af

tjærefri Tagpcipper

til Veibygning i

PET JlOPFNSD!RGSNE TA8L J(8HVN.
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