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FiNANSIERING AF VEJANLÆG
Foredrag af Amtmand P. Chr. ø. Sternann

ved Ingeniørforeiingens vej- og kommunaltekniske Kursus 1939.
(Fortsat fra S. 94 og sluttet.)

Et Vejarbejde kan imidlertid ogsaa gennemføres med Støtte an
dre Steder fra end fra Statskassen og de af Staten administrerede
Fonds. Der kai navnlig være Tale om, at Komniuner støtter hin
anden i Gennemførelse af større Vejarbejder og Spørgsmaalet bli
ver da, hvilke Anmeldelsesregler, der gælder her.

For det første kan det siges, at naar Loven taler om Landkom
munernes Udgifter til Vejvæsen, skal det ikke forstaas som Ud
gifter til dens eget Vejvæsen, men ogsaa Tilskud til Veje, der hen-
hører under andre Kommuner, falder ind under dette Udtryk.

Men her holder man fast ved Principet, at Kommunernes sam
lede Udgifter kun maa anmeldes een Gang. Hvis det drejer sig om
to sideordnede Kommuner, to Amtskommuner eller to Sognekom
muner kan der næppe være Tale om, at nogen af dem kan være
interesserede i at foretage Anmeldelsen paa anden Maade end, at
hver Kommune anmelder sine egne Udgifter henholdsvis til Vej-
arbejdet — Tilskudet og til Tilskud. Derimod kan det have In
teresse, hvis de tilhører forskellige Kommunegrupper, idet jo med
de for Tiden gældende Regler Amtskommunerne faar en væsent
lig større Procent af deres regnskabsmæssige Udgifter refunderede
gennem Motorafgiftsfordelingen elld Sognekommunerne, og der
kunde da eventuelt være Tale om, at de traf en Overenskomst
indbyrdes om at fordele Arbejdets samlede Beløb imellem sig paa
en særlig Maade ved deres Anmeldelser. Dette kan dog normalt
ikke finde Sted, men for det Tilfælde, at det drejer sig om et Vej
arbejde til hvilket der ydes Tilskud af Vej fondene er det imidler
tid fastsat i Motorafgiftsloven, at saafremt der træffes en Over
enskomst mellem Kommuner, der fastsætter en anden Regel, end
den, at hver Kommune medregner sit Bidrag, skal denne godken
des af Ministeriet for offentlige Arbejder. Denne Regel vilde jeg
tro, at man maatte anvende analogisk i Tilfælde, hvor der blev
ydet Tilskud efter Beskæftigelsesloven af 1938, men iøvrigt skulde
der inden for Lovens Rammer herske Frihed for Kommunerne til
at træffe Overenskomster om, hvorledes de vil fordele de samlede
Udgifter til et fælles Vejarbejde mellem sig ved deres Anmel
delser.

Naar Amts- og Sognekommuner yder Bidrag til en Vej paa
Købstadgrund kan de ogsaa anmelde deres Tilskud hertil som Vej-
udgift. Hvis de derimod yder Tilskud til en privat Vej selv om
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den benyttes af flere eller er aaben for almindelig Færdsel, er det
ikke en anmeldelsesberettiget Vejudgift. Dette gælder dog kun,
hvis den vedbliver at være privat Vej, og det har end ikke nogen
Betydning, om den som Følge af Tilskudet blev aabnet for almin
delig Færdsel. Saafremt den derimod efter Istandsættelse eller Ud
bygning agtes optaget som offentlig Vej kan ogsaa Tilskud til
en Vej, der paa Tilskudets Tidspunkt er privat, medtages som kom
munal Vejudgift. Naar paa den anden Side Købstæder yder Til
skud til Landkommuners Vejarbejder, skal dette Tilskud ikke
fraclraes forinden Anmeldelse sker, men derimod tillader Mini
steriet, at en Landkommune anmelder sine fulde Udgifter til et
Vejarbejde, selv om der skulde være ydet Refusion af en Del af
disse af private altsaa navnlig paalignet i Henhold til Vedtægt
i en bymæssig Bebyggelse, men ogsaa naar det drejer sig om fri
viLlige Bidrag til Fortove, o. lign.

Endelig gælder der visse Særregler for Anmeldelsen af Vejudgif
ler, der dækkes ved Laaiz. Hvis en Kommune afholder Udgifterne
til et Vejanlæg ved Laan, viser dens egne Udgifter sig jo først
naar den skal til at afdrage Laanet, og man har da ogsaa under
den tidligere 1\Iotorafgiftslov haft den Regel, at saadanne Udgifter
ikke maatte anmeldes. Nu gælder der imidlertid den Regel, at man
ikke behøver at vente med at anmelde Udgiften til den falder,
altsaa ved Betalingen af Afdragene, men at man kan anmelde selve
Vejudgiften, naar den sker, uanset at den da afholdes af Laanet,
og det er endog tilladeligt at anmelde hele Hovedstolen straks,
naar man samtidig paabegynder Arbejdet, men saa kan selve Vej-
udgiften ikke medregnes efterhaanden som denne falder. I begge
Tilfælde gælder det, at naar Laanet eller Vej udgiften er anmeldt,
kan Afdragene ikke anmeldes, naar de betales i de senere Regn
skabsaar. Hvis Kommunen ønsker det, kan den dog ogsaa vente
og først anmelde Afdragene og da ikke Vejudgiften, selv om det er
vanskeligt at se, hvornaar en Kommune kan være interesseret
heri.

Undertiden kunde det maaske tænkes at en Kommune vilde gaa
den modsatte Vej, og i Stedet for at optage et Laan til et større
Vejarbejde foretage Henlæggelser af et aarligt Beløb i en Aar
række, til Udforelsessummen var samlet. I saa Fald vilde Kom
munen formentlig ikke kunne medregne disse Henlæggelser som
Vejudgifter. I hvert Fald har Ministeriet fornylig fastslaaet, at
Henlæggelse til en Snekastningsfond ikke kan medregnes til de
regnskabsmæssige Udgifter, uanset at Snekastningsudgifter i Al
mindelighed kan anmeldes.

Den Del af Motorafgifterne, der herefter tilfalder Kommunerne
skal af disse anvendes til Vejarbejder og med mindst Halvdelen
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anvendes til »Kørebanernes Forstærkning med Brolægning,
Chaussebrolægning, Arbejde med Asfalt- eller Tjærepræparater el
ler andre lignende Bindemidler, til Anskaffelse af Vejbygnings
maskiner, Snerydnings- og Grusningsmaskiner, samt til Nyanlæg
eller Regulering af Veje, herunder Tilvejebringelse af Oversigt ved
disses Krydsninger og Sving, Forstærkning af Broer og Sikring af
ubevogtede Jernbaneoverkørsler<. Halvdelen af Sognekommuner
nes Afgifter kan dog ogsaa foruden de for samtlige de andre Kom
muner specificerede Anvendelsesformer tillige anvendes til For
stærkning af Vejbaner med tromlet Dæklag.

Endelig kan de anvendes til Forrentning og Afdrag af Laan, der
er optaget efter 1. Juli 1921 til større samlede Udførelser af de
fornævnte Vejforbedringer, samt til Anskaffelse af Vejbygnings
maskiner.

Anvendelsen af Motorafgifterne til de her omtalte Formaal be
høver dog ikke at ske direkte af den Kommune, der modtager Mo
torafgifterne. Saaledes kan en Amtskommune godt benytte de den
tilfaldende Andele til at give Tilskud. til Sognekominunerne i Amts
raadskredscn, hvis saa blot disse igen anvender Afgifterne i Over
ensstemmelse med Lovbesternmelsen. Og det samme kunde vel og
san tænkes i andre Forhold mellem Kommuner; Sognekommune
til Amtskommune, Købstadkommune til Amtskommune og Sogne-
kommune og omvendt.

Tillige kan det vist i visse Tilfælde ikke være helt udelukket, at
en Kommune udsætter Anvendelsen af sine Motorafgifter pan for
skriftsmæssig Maade til et senere Aar, hvis (ler foreligger en sær
lig Grund hertil. I hvert Fald har Ministeriet i et Tilfælde god
kendt, at en Kommune, der ikke havde anvendt sine Motorafgifter
efter Lovens Regler, efter det oplyste maa det antages fordi de
udgjorde for lille et Beløb til, at et passende Arbejde kunde gen
nemføres, henlagde Halvdelen af Aarets Motorafgifter i nogle Aar,
indtil Summen med Renter var saa stor, at et passende Arbejde
kunde udføres. Ogsaa andre Grunde til at ønske en saadan Ord
ning kunde rnaaske tænkes at blive taget for gyldige. Men efter
det tidligere oplyste vil Udgiften næppe kunne hénregnes til de
regnskabsmæssige Udgifter før ved Anvendelse til Vejarbejde, ikke
ved Henlæggelsen.

Efter Lovens Ord ser det ud som om Reglerne for, hvad der
hører til anmeldelsesberettigede Vejudgifter og Reglerne for, hvad
Motorafgifterne kan anvendes til, ikke helt dækker hinanden; men
da det er vanskeligt at se, at der skulde være nogen Motivering
for, at de var forskellige, kan man vist gaa ud fra, at dette i alt
væsentligt er Tilfældet.

Jeg gaar nu over til Omtalen af den Del af Motorafgifterne, der
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vel som de hidtil omtalte er beregnet paa Kommunerne, men som
ikke som disse gaar direkte i de kommunale Kasser efter en auto
matisk Beregning, hvis Resultat er givet, naar man blot anvender
Fordelingsreglerne; den Del, som jeg nu kommer til, uddeles af
Ministeriet for offentlige Arbejder efter Ansogning fra Kommu
nerne, og det er, selv om Ministeriet selvfølgelig skal folge de i
Loven fastsatte Regler for, til hvilke Arbejder Tilskudene kan gi
ves, et i det store og hele frit Skon fra dettes Side hvilke Arbejder
man vil yde Støtte til med disse Midler.

Disse Midler, som Ministeriet paa denne Maade raader over, er
delt i tre Fonds. Den i Motorafgiftslovens § 9 Stk. 2 omhandlede
Vejfond, den i samme Lovs § 9 Stk. 3 omhandlede Fond til sær

lige Vejorbejder og den ved Gennemforelsen ofl7ejkrçjdslouen af
1. Februar 1930 oprettede Fond.

Forskellen mellem de Formaal, der kan stottes af de to forste
Fonds er tilsyneladende ikke særlig stor, og vil vel hovedsagelig
afhænge af, hvorledes de administreres. Den første, den som i Lo
ven benævnes »Vejfonden<, skal anvendes som »Tilskud til sær
lige Vejarbejden< og den anden »til særlige Vejarhejderr. Det har
været hævdet, at der i denne forskellige Formulering laa dette, at
man kun kunde benytte Midlerne fra den første Fond til Tilskud
paa en Del af Arbejdernes Udførelsessum, medens den anden Fond
altid skulde yde de fulde 100 % af Udgifterne; men denne Opfat
telse er klart tilsidesat under Rigsdagsforhandlingerne ved Gen
nemførelsen af Lovens Revision i 1932. Og i Praksis uddeles de da
normalt ogsaa begge med 50 %.

De skal altsaa begge anvendes til »særlige Vejarbejder<.
Hvad der forstaas ved »særlige Vejarbejderr defineres i Lovea

saaledes: »Ombygning og Regulering af Landeveje og Biveje, navn
lig Veje, som er Forbindelsesveje iuellem eller Adgangsveje til
Landeveje, til Anlæg og Ombygning af Broer, til Anlæg af nye
Veje og til Anlæg af Cyklestier eller Gangstier i Forbindelse med
Ombygning og Nyanlæg af Veje<.

Forskellen paa de to Fonds er følgende:
»Vejfonden<, altsaa den i Paragrafens Stk. 2 omhandlede, skal

»fortrinsvis< anvendes til saadanne særlige Vejarhejder, der er af
Betydning for Vejnettet som 1-lelhed, men ikke i samme Grad for
den lokale Trafik, og disse Midler kan, i Modsætning til Fonden
i Henhold til Paragrafens 3. Stk. anvendes til Veje, der ejes af
Staten, naar de er aabne for Motorfærdsel.

Fonden til de særlige Vejorbejder, altsaa den i Stk. 3 omhand
lede, skal som omtalt i sin Helhed komme Kommunerne til Gode,
og det Beløb, der er til Raadighed inden for hvert Finansaar, skal
komme København, Frederiksberg, Købstadgruppen, Sognekom
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munegruppen og Arntskommunegruppen til Gode i Forhold til de
Beløb med hvilke Vægtafgiften og Benzinafgiften fordeles imellem
disse nemlig 5/99, 1,5/99, 8/99, 34,5/99 og 50/99. I dette Forhold
skal de hvert Aar indkomne Midler fra denne Fond altsaa fordeles
mellem de forskellige Grupper, og hvis der ikke er Ansøgninger
nok fra hver enkelt af disse, overgaar det besparede Beløb til Vej-
fonden. Hvorledes Beløbene skal fordeles imellem de enkelte Kom
muner inden for Grupperne, siger Loven ikke noget om, og Mini
steriet staar altsaa i denne Henseende frit. I nogle Aar har man
vist fulgt den Praksis ogsaa her i Hovedsagen at fordele i samme
Forhold som de almindelige Motorafgifter, men dette Princip, der
forøgede i Stedet for at udligne de mellem de enkelte Kommuner
af mere eller mindre tilfældige Grunde opstaaede Uligheder, er
vist nok atter opgivet.

Endelig skal Ministeriet ved Fordelingen af Midlerne efter 3. Stk.
tage særligt Hensyn til økonomisk mindre heldigt stillede Kom
muner med udstrakt Vejnet, medens tilsvarende Hensyn ikke skal
tages ved Fordelingen af Vejfonden i Henhold til Stk. 2.

Det vil ses, at Grænserne for disse to Vejfonds kun paa faa
Punkter er skarpe, og at der er overladt et ret vidt Rum for det
administrative Skøn ved Fordelingen af disse Midler.

Nogle Oplysninger om disse Forhold, som den daværende Over
vejinspektør gav Rigsdagen under Forberedelsen af Lovændringen
i 1931 og som gives i en Artikel af Kontorchef Buchwald i Kom
munal Aarbog for 1932 er dog sikkert af en saadan Art, at de vil
have Gyldighed i hvert Fald, saalænge den nuværende Lov gælder.

Det fremgaar heraf, at naar Vej fondens Midler fortrinsvis skal
anvendes til Veje, der er af Betydning for Vejnettet som Helhed,
vil det normalt være større Vejarbejder eller Broanlæg, navnlig
nye Veje, men at det ikke er udelukket, at Gennemførelsen af et
mindre Arbejde kan komme i Betragtning.

Begge Fondene er udelukket fra at blive anvendt til egentlige
Vedligeholdelsesarbejder. Til »Ombygning< af en Vej er det ikke
tilstrækkeligt at der sker en Udvidelse eller en Kvalitetsforbedring
af Kørebanen paa en eksisterende Vej, der iøvrigt lades urørt,
f. Eks. ved at den behandles med Tjære, Asfalt eller endog chausse
brolægges. De typiske Tilfælde af >Ombygning< er Udretning af
Sving, Forbedring af Stigningsforholdene og Udvidelse af Vejens
Bredde. Men selv med disse Begrænsninger er det ofte et Skøn,
om et vist Arbejde falder ind under Bestemmelserne, og i dette
Skøn maa Ministeriet staa ganske frit.

Bestemmelsen om at Midlerne fortrinsvis skal gives til Veje, der
er Forbindelsesveje mellem eller Adgangsveje til Landeveje, siger
ikke meget, da dette vist gælder næsten alle Veje i Landet, og det
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er derfor naturligt herudover at kræve, at de skal befærdes af en
stor lokal Trafik; Cykle- og Gangstier kan der kun gives til efter
denne Bestemmelse, naar de gennemføres i Forbindelse med Om
bygning eller Nyanlæg af Veje.

Endelig vil Ministeriet hvad det selvfølgelig har udstrakt
Hjemmel til — i vidt Omfang knytte individuelle Betingelser til
hver enkelt Bevilling; de vil variere med de enkelte Arbejder, men
visse er dog efterhaanden gaaet over til at blive faststaaencle, nem
lig at Planerne godkendes, at Arbejdet udføres snarest, at der be
tales overenskomstmæssig Løn, at der ikke anvendes Overarbejde
og for Sognevejes Vedkommende enten, at Vejen efter Ombyg
ningen optages som Landevej, eller at Amtsraadet overtager Ga
rantien for, at Vejen vedligeholdes i samme Stand, som den ved
Ombygningen bliver og at den ikke aflægges eller spærres.

Den tredie Vejfonds Midler bestaar af et fast aarligt Beløb paa
2 Millioner, som hvert Aar af Motorafgifterne stilles til Raadighed
for Ministeren for offentlige Arbejder til Gennemførelse af de i
Loven om Sikring af Færdselen ved Vejkryds og Vejes Krydsnin
ger med Jernbaner af 1. Februar 1930, i Henhold til denne Be
stemmelse kan der ydes Tilskud til Gennemførelsen af følgende
Arbejder:

1. Sikring af Kryds mellem offentlige Veje indbyrdes og ‘ved
farlige Vejsving paa offentlige Veje (Gader) eller Pladser.

Dette var dog allerede efter selve Loven kun tilsigtet i de ekstra
ordinære Tilfælde hvor en saadan Sikring vil medføre uforholds
mæssigt store Udgifter for den enkelte Kommune, der jo i mod
sat Fald har Pligt til at afholde dem. Efter at Motorafgiftsloven
af 1931 imidlertid nu har givet Hjemmel til at give Tilskud af
Vejfonden efter § 9, Stk. 3 har Ministeriet (i Cirk. 6/10 1931) ud
talt, at Krydsningslovens Midler normalt overhovedet ikke vil blive
anvendt til dette Formaal.

Da det imidlertid som omtalt under mine Bemærkninger an
gaaende denne Vejfond, er en Betingelse for Tilskud fra denne,
at der sker en Ombygning o: i hvert Fald en Udvidelse eller Æn
dring af Vej arealet, bliver der stadig de Tilfælde tilbage hvor Sik
ringen kan gennemføres og ønskes gennemført paa anden Maade,
altsaa navnlig ved Servitutpaalæg, der jo efter Omstændighederne
kan være særdeles kostbare, og de finder stadig en udstrakt An
vendelse ved Gadekryds, hvortil de almindelige Vejfonds ikke gi
ver noget.

2. Til Sikring af Jernbaneoverskæringer. I dette Tilfælde kan
der ikke alene ydes Tilskud til offentlige Gader og Vejes Sikring
men ogsaa private Veje, der er aabne for almindelig Færdsel, kan
opnaa Støtte efter denne Bestemmelse.
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3. Det samme gælder Broer og
4. Viadukter, der over- eller underfører offentlige Gader og Veje,

samt private Veje, der er aaben for almindelig Færdsel.
For Broers Vedkommende vil det dog utvivlsomt — selv om Mi

nisteriet ikke saa utvetydigt som ved Vejkrydsninger og -sving
har udtalt det — som Regel blive anset for naturligst at eventuelle
Tilskud ydes af de almindelige Vejfonds, hvorved dog bemæikes,
at disse dog ikke kan gives til private Broer, der overfører almin
delig Færdsel, men dette er dog næppe noget særlig praktisk Emne
for Tilskud.

Selv om Vejkrydsloven saaledes tilsyneladende har et langt vi
dere Omraade er det i \‘irkeligheden i Praksis i Hovedsagen til
Krydsninger mellem Jernbaner og Veje (samt til Nedrivning af
Huse i Købstadgader til Forbedring af Forholdene i Gadekryds),
at Kommunerne kan have nogen Nytte af denne Lov.

Naar Tilskud til Krydsninger gives, er det saa til Gengæld med
den fulde Udførelsessum, og selv om Arbejdet normalt bestaar i at
føre en Vej over eller under en Jernbane ved hvilken der ingen
Ombygning sker, og Arbejderne saaledes normalt i Virkeligheden
vil være Vejarbejder, saa følger man, saavidt mig bekendt, i Mini
steriet den Praksis, at man giver Jernbanerne og ikke Vejkommu
nerne Tilskudet til disse.

Derimod er der tillagt By-, Sogne- og Amtsraadene en ikke ringe
Indflydelse paa Sporgsmaalet om, hvilke Foranstaltninger, der skal
gennemføres efter denne Lov.

Spørgsrnaalet om, hvilke Krydsninger, der inden for hver Amts
raadskreds findes egnede til Gennemførelse efter denne Lov afgø.
res af et Udvalg, hvis Formand er Amtmanden, Amtsraadets For
mand, og af hvis øvrige 4 Medlemmer de to er valgt af vedkom-
men de Kommunalbestyrelse, og uden vedkommende Vejs Ej ers
Ønske vil noget saadant Arbejde derfor næppe kunne gennem
føres.

Medens saaledes den lokale Beslutningsmyndighed ligger hos et
særligt Udvalg har dette ikke selv nogen Myndighed til at tage en
Viaduktsag op, men maa afvente en Henvendelse herom fra ved
kommende Amts-, By- eller Sogneraad eller eventuelt vedkom
mende Jernbane, en godkendt Motororganisation eller fra Ministe
ren for offentlige Arbejder.

En saadan Henvendelse vil normalt ikke kunne underkastes en
virkelig Behandling af Udvalget, hvis det ikke er ledsaget af Pla
ner og Overslag og dette vil derfor, hvis den anser Forslaget for
at have blot nogen Motivering i Forholdene, foranledige Planer
udarbejdede. Hertil har Forslagsstilleren ingen Pligt, og Udgifterne
hertil vil, hvis Arbejdet gennemføres blive betalt som Led i dette;
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gennemføres Arbejdet derimod ikke, maa Udgifterne til de for
Udvalgets Arbejde nødvendige Planer og Overslag afholdes sam
men med de øvrige Udgifter ved Udvalgets Virksomhed og vil alt
saa blive betalt som Medhjælpssummer for Udvalget.

Amtsudvalget afgør dernæst, om det vil indstille Foranstaltnin
gen til Udførelse. Sagen gaar saa til et for hele Landet nedsat Ud
valg, der derpaa afgiver sin Indstilling til Ministeriet.

Bliver Ministeriets Afgørelse i positiv Retning, sker det i Form
af dels en Approbatiori af Planerne og dels et Paalæg til Jernba
nen eller Kommunalbestyrelsen, i Praksis som omtalt til Jernbane-
bestyrelsen, og denne faar da samtidig med Ordren til Gennemfø
relsen Tilsagn om Refusion af de hertil krævede Udgifter.

Refusionen omfatter ikke Renter og finder først Sted, naar Ar
bejdet er gennemført, idet der dog kan anvises Forskud, men helt
uden Udgifter for den, der skal udføre det, bliver Arbejdet saale
des ikke. Hvis den Jernbane, der gennemfører Arbejdet, opnaar
Besparelse i sin fremtidige Drift ved Viaduktanlæget, f. Eks. ved
at en bevogtet Overkørsel nedlægges, skal denne Besparelses Kapi
talværdi fradrages. Det samme gælder ogsaa for en Kommunes
Vedkommende, hvis denne opnaar aarlige Besparelser ved at faa
en kortere Strækning at vedligeholde efter Viaduktens Anlæg. Til
Gengæld har den Krav paa at faa Kapitalværdien af forøgede Ved
ligeholdelsesudgifter refunderet af Jernbanen, og disse er saa igen
en Del af Udgifterne til Viaduktanlæget.

Jeg har nu behandlet Finansieringen af Vejarbejder gennem de
hertil beregnede Motorafgifter og omtalt paa hvilke Maadcr disse
fordeles til dem, der adiuinistrerer og bygger Vejene. Jeg omtalte,
at Motorafgifterne var indført netop for at dække det Slid paa
Vejene, som Motorkøretøjerne medfører, og nævnede, at bortset
herfra, er det Kommunerne selv, der maa bære Ansvaret og Om
kostningerne ved deres Veje. Den Omstændighed, at man fra Sta
tens Side især i de senere Aar har ønsket at gøre en særlig Ind
sats for at bringe Beskæftigelse til visse Grupper af arbejdsløse,
har imidlertid medført, at der er gennemført særlige Love, som
paa forskellig Maade yder Stolte til Arbejder, som kan forøge Be
skæftigelsen, og da Vejarbejder jo i særlig Grad er egnede til Opfyl
delse af dette Formaal, er det sikkert i meget stort Omfang netop
til dem, at de nævnte Midler er gaaet, og der disponeres i de senere
Aar over saa betydelige Beløb efter disse Love, at Kommunerne
har al mulig Opfordring til at inddrage Mulighederne for at faa
Støtte her i deres Overvejelser af det finansielle Grundlag for deres
Vej arbej der.

Den Lov, i hvilken man i Aar og for de to kommende Finansaar
vil finde Muligheder for Støtte til Vejarbejder er Loven om Be
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skæftigelse af arbejdslose af 13. April 1938. Den omhandler tre
Kategorier af Beskæftigelsesforanstaitninger, der hver for sig er
egnet til at danne Grundlag for Vejarbejder. Det er Nodhjælpsar
bejder, Beskæftigelsesforanstaltninger og Foranstaltninger til Be
kæinpelse af Ungdomsarbejdsiosheden.

Nodhjælpsarbejder har der som bekendt i mange Aar været fast
sat Regler for. De fandtes siden 1933 i Loven om Arbejdsanvisning
og Arbej dsløshedsforsikring. Tilskudet ydedes af Arbej dsløsheds
fonden og udgjorde kun 20 %; det er senere forhøjet til 30 % og
ved den seneste Revision af Loven i 1937 til 40 . Omtrent sam
tidig med den sidste Forhøjelse blev imidlertid Beskæftigelsesloven
af 1937 gennemført og ved denne suspenderedes Arbejdsiøsheds
lovens Regler om Tilskud til Nødhjælpsarhejder, og denne Suspen
sion gælder ogsaa for den nugældende Beskæftigelseslovs Gyldig
hedstid indtil 1. April 1941. Da Arbejdsiøshedslovens Regler om
Nødhjælpsarbej der saaledes for Tiden er uden aktuel Betydning,
og det vel i det hele taget kan være tvivlsomt, om de i den Form,
som de har haft tidligere, vil blive aktuelle igen, skal jeg ikke
komme nærmere ind pan disse, men jeg har dog ikke villet und
lade at nævne, at de eksisterer, da Muligheden for, at de paany
faar Gyldighed stadig er til Stede.

For Tiden findes altsaa Bestemmelserne om Tilskud fra Staten
til Nødhjælpsarbejder i Beskæftigelsesloven, der herom kort be
stemmer, at der af Arbejdsiøshedsfonden kan ydes Tilskud med
indtil 40 pCt. af Arbejdsiønnen til Arbejder, som ellers ikke eller
ikke for Tiden vilde være blevet bragt til Udførelse, og som Kommu
ner (og visse private Institutioner) iværksatte for at afhælpe Ar
bejdsløsheden. Hvis der ved Arbejdet beskæftiges Arbejdere, der
ved Antagelsen ikke har haft Arbejde i 10 Maaneder i Løbet af de
sidste 2 Aar — de saakaldte langvarigt arbejdsløse kan Tilsku
det til disse Arbejdere dog stige til 50 pCt.

I selve Loven er der saaledes ikke fastsat andre Betingelser for
Tilskudet end, at det skal være iværksat for at afhjælpe Arbejds
løsheden og at det ellers ikke eller ikke for Tiden vilde være ble
vet bragt til Udførelse, og Bestemmelsernes Betydning vil saaledes
i afgørende Grad afhænge af det Indhold, som de faar i Praksis,
idet der dog i et særligt Afsnit af Loven er fastsat nærmere Reg
ler for, pan hvilke arbejdsmæssige Betingelser Nodhjælpsarbejdernc
skal gennemføres

Til at føre Loven ud i Praksis er der nedsat to særlige Institu
tioner, et Beskæftigelsesudvalg til at træffe Afgørelse af selve
Anerkendelsen som Nødhjælpsarbejde, Fastsættelsen af Vilkaarene
for dette og Størrelsen af det Tilskud, der ydes, og en Beskæfti
gelsescentral, der varetager Administrationen og fører det for-
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nodne Tilsyn med de godkendte Arbejder. I hvilket Omfang der vil
blive ydet Tilskud til Nodhjælpsarbejder vil saaledes komme til
at afhænge af disse to Institutioner, der dog naturligvis arbejder
i nær Kontakt med Socialministeriet, men uanset hvorledes Græn
sen for de Arbejder, der her kan komme i Betragtning, iøvrigt fast
sættes, saa er det utvivlsomt, at netop Vejarbejder vil udgøre Ho
vedomraadet for disse. Den Omstændighed, at Midlerne fra Ar
bejdsløshedsfonden er relativt begrænsede og at Beskæftigelses
institutionerne naturligvis vil stræbe hen imod en Fordeling af de
paatænkte Arbejder, saaledes at de falder ind under den for hver
Foranstaltning naturligste Udførelsesform, medfører dog at større
Vejarhejder, der opfylder Betingelserne for at faa Støtte paa an
den Maade, næppe kan vente Anerkendelse som Nødhjælpsarbejder,
men at det hovedsagelig vil være mindre Vejarbejder, der hoved
sagelig tjener lokale Interesser, som vil blive de foretrukne.

De nærmere Vilkaar der bliver stillet for Nodhjælpsarbejdernes
Udførelse, naar de først er godkendt som saadan, skal jeg vende
tilbage til efter Omtalen af Beskæftigelsesforanstaitningerne, idet
disse i Hovedsagen er de samme for begge Arter af Arbejder.

Beska’ftigelsesforanstaltningerne er først og fremmest beregnet
paa at sætte de langvarigt arbejdsløse — dem, der har været uden
Beskæftigelse i 10 Maaneder i de sidste to Aar i Arbejde. Det
er for disse bl. a. en Betingelse, at der ved Arbejdernes Planlæggelse
tages Hensyn til de arbejdsløses tekniske og faglige Uddannelse,
og det er saaledes Meningen at faa igangsat Arbejder, som giver
Mulighed for faglært Beskæftigelse, men der er dog ikke Tvivl
om, at ogsaa for disse Foranstaltninger udgør Vejarhejder et
Hoved emne.

Men det er ved disse Arbejder ikke uden videre muligt at opnaa
Tilskud, til ethvert Arbejde, der ikke for Tiden vilde kunne iværk
sættes uden Støtte, men det er tillige en Betingelse, at Staten ud
fra almene Hensyn har Interesse i at støtte det, og at det saaledes
ikke alene tjener lokale Formaal, ligesom man lægger Vagt paa,
at det opnaaede Resultat udgør en vis blivende Værdi. Endelig
er det ogsaa en Betingelse — som dog formentlig alle Vejarbejder
vil opfylde — at det i alt væsentligt udføres med Anvendelsen af
indenlandske Materialer.

Der er til disse Arbejder ret store Midler til Raadighed, og der
lægges sikkert fra Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsescentra
len, der ogsaa har en væsentlig Del af Arbejdet med at gennemføre
disses Fordeling, selv om det her er Socialministeren, der har Af
gorelseii og Ansvaret for deres Godkendelse og Udførelse, mest
Vægt paa at gennemføre store og langvarige arbejdskrævende Ar
bejder, selv om de maaske i og for sig skulde være knapt saa
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nødvendige i deres Resultat, end mindre Arbejder, til hvilke der

vel er en vis Trang, og som i og for sig opfylder Betingelserne

for at komme i Betragtning, men som netop, fordi de kræver en

mindre Indsats, snarere kan ventes udført af vedkommende Kom

mune selv, eventuelt som Nodhjælpsarbejde. Desuden er det ved

disse Arbejder klart, at Beskæftigelsesformaalet altid vil være det

afgørende, saaledes at det er Arbejdsløshedens øjeblikkelige For

deling og ikke den større eller mindre Trang, der i Tvivlstilfælde

bestemmer i hvilket Omfang og paa hvilke Steder, Arbejderne skal

søges iværksat.
Medens imidlertid Tilskudet til Nodhjælpsarbejder kun udgjorde

40 evt. 50 pCt. af Arbejdslonnen er Socialministeriet ved Beskæf

tigelsesforanstaltningerne formelt ganske frit stillet med Hensyn

til hvor stort et Tilskud der skal ydes og til hvad. Socialministe

riet har dog i det om Loven udstedte Cirkulære erklæret, at Til

skudet vil blive givet i Forhold til Arbejdsiønnen, og udover det

Beløb, der gaar hertil, kan man saaledes ikke vente at faa Tilskud.

Om man faar hele Arbejdslønnen godtgjort, afhænger af Ministe

riets Skøn i hvert enkelt Tilfælde, navnlig over den Interesse, der

knytter sig til dette Arbejde og hele Arbejdets Karakter, saaledes

at f. Eks. et Arbejde som vedkommende Kommune selv har den

største Interesse i at faa gennemført, Samfundet som Helhed en

mindre, ikke kan vente at faa saa stor Støtte som et Arbejde, hvor

disse Forhold er omvendt.
Iøvrigt har ved alle Vejarbejder Ministeriet for offentlige Ar

bejder ogsaa et Ord at sige, idet tillige dette for alle Vejarbejder

skal godkende Arbejdet, uanset om dette i Forvejen er fornødent

efter Vejlovgivningen, hvad det naturligvis ofte vil være.

Som tidligere omtalt gælder der nu den Regel, at Sogne- og

Amtskommuner kan medregne det fulde Udgiftsbelob til de Vej-

udgifter, i Forhold til hvilke Andelene i de almindelige Motorafgif

ter fordeles; og med denne Motivering bliver der ved Tilskud til

disse Kommuner tillige sat den Begrænsning, at Tilskudet ikke

kan overstige 50 pCt. af de samlede Udgifter til Arbejdet.

Beskæftigelsesforanstaitningerne er som omtalt først og frem

mest beregnet paa de langvargt arbejdsløse, og Arbejder vil ikke

blive godkendt som saadan, hvis de ikke i Hovedsagen kan gen

nemføres af saadanne arnejdsiøse. Der kan imidlertid forekomme

Tilfælde, hvor det er nødvendigt at anvende faguddannet eller an

den kvalificeret Arbejdskraft for at gennemføre Arbejdet, uden at

der findes Arbejdere med den fornødne Uddannelse blandt de lang

varigt arbejdsløse; i saa Fald kan Beskæftigelsescentralen undta

gelsesvis godkende, at de nødvendige faguddannede Arbejdere hen

vises til Arbejdet blandt de øvrige arbejdsløse, og i saa Fald ind-
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gaar disse i Arbejdet paa ganske samme Vilkaar som de øvrige
beskæftigede.

Men naar det er godkendt, at disse Arbejdere kan anvendes ved
l3eskæftigelsesforanstaltningen, ydes der det samme Tilskud til
disse som tiL de langvarigt arbejdsløse.

Hvis de nødvendige faguddannede Arbejdere imidlertid overho
vedet ikke findes blandt de tilmeldte arbejdsløse kan det endelig,
ligeledes af Beskæftigelsescentralen tillades, at der antages Per
soner, der ikke er arbejdsløse, men for disse gælder de almindelige
Arbejdsvilkaar, idet de jo ikke er interesseret i at overtage et Ar
bejde paa de særlige Vilkaar, som gælder for disse Arbejder —.

altsaa navnlig nedsat Arbejdstid
Opnaael se af Tilskudet til Beskæftigelsesforanstaltninger gøres

imidlertid ligesom Godkendelsen af et Arbejde som Nodhjælps
arbejde betinget af, at Arbejdet udføres paa visse i Loven og ved
Godkendelsen nærmere fastsatte Vilkaar og disse er som anført i
Hovedtrækkene de samme baade for Beskæftigelsesforanstaltnin
ger og Nødhjælpsarbejder.

Den første Betingelse er overenskomstmæssig Løn, d. v. s. enten
den Overenskomst som allerede maatte være truffet mellem Par
terne for tilsvarende Arbejder, eller den almindelige Overenskomst,
der uden iøvrigt at gælde mellem de i Arbej det deltagende Parter
er gyldig som Landsoverenskomst eller for vedkommende Lands
del, og hvis der heller ikke findes en saadan, maa der endelig træf
fes en særlig Overenskomst for dette Arbejde. Uden Overenskomst
kan der allsaa ikke udføres noget Arbejde som Beskæftigelses
arbejde.

Der skal derhos arbejdes paa nedsat Arbejdstid, for at de ar
bejdsløse kan være interesserede i stadig at søge normalt Arbejde,
og hvis der ikke foreligger noget særligt, vil den blive fastsat til
36 Timer ugentlig, saaledes at der arbejdes 6 Timer daglig. Naar
Arbejdet hindres af Vejrliget, kan den daglige Arbejdstid dog ud
vides til 8 Timer, men dette kan dog kun ske inden for samme
eller følgende Lønningsuge, ellers maa Beskæftigelsescentralens
Godkendelse indhentes, hvis Arbejdstiden ønskes fordelt paa an
den Maade.

Iøvrigt skal der i det Omfang det er teknisk og økonomisk for
svarligt anvendes Akkord; der maa kun anvendes Arbejdere, der
er henvist til Arbejdet fra den offentlige Arbejdsanvisning, bortset
fra det Personale, der kræves til at lede Arbejdet, og endelig skal
Arbejdet, hvis Kommunen ikke selv ønsker at udføre det, bort-
gives ved offentlig Licitation, en Bestemmelse, som der dog er
dispenseret fra, hvor vægtige Grunde, der talte herimod, har væ
ret til Stede. Ved Licitationen maa det saa gøres til en Betingelse
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for Entreprenoren, at han forpligter sig til i enhver Henseende at
overholde de for Arbejdet gældende særlige Betingelser og i det
hele taget at underkaste sig Ministeriets og Beskæftigelsescentra
lens Tilsyn, hvilket naturligvis medfører en hel Del særligt Ar
bejde paa forskellige Ornraader ved Indberetninger, Kontrol med
Arbejderne o. s. v.

Tilskudet udbetales maaneclsvis bagud mod Indsendelse af Ind-
beretning om de skete Lønudbetalinger, der ligesom Andragendet
om Godkendelse skal skrives paa særlige Skemaer.

Endelig er det jo Meningen med disse Arbejder, at der ved dem
skal ske en snarlig Beskæftigelse, og Beskæftigelsescentralen fører
derfor Kontrol med, at Arbejderne gennemføres snarest muligt, og
umotiverede Udsættelser vil ikke blive tilladt, hvorimod Arbejder
nes Karakter af subsidiære Arbejder, der maa vige tilbage for nor
mal Beskæftigelse, er pointeret derved, at Efterspørgsel af sæson-
præget Arbejde, som Høst- eller Roearbejde, straks skal dækkes
ved Anvisning af beskæftigede, ligesom Arbejdsanvisningen naar
som helst kan og skal fratage Foranstaltningen Arbejderne, hvis
den kan give dem almindeligt Arbejde, og det er vist ligefrem en
fast Regel, at Arbejderne efter Forløbet af en vis Tid (6 Mdr.)
ombyttes med andre, saaledes at et nyt Hold arbejdsløse kan nyde
godt af Foranstaitningen; saafremt et pludseligt Skifte af Iand
skabet vil medføre for store Ulemper for Arbejdet tillades dog at
man lemper sig lidt ved at udskifte Arbejderne i Løbet af en vis
kortere Tid.

Beskæftigelsesforanstaitningerne var efter den tidligere Lov be
regnet paa ikke alene de langvarigt arbejdsløse men ogsaa paa de
unge c: under 22 Aar, saaledes at disse havde Adgang til al op
naa Beskæftigelse ved disse Arbejder endog selv om de ikke havde
været arbejdsløse i det ellers krævede Tidsrum. Den nugældende
Lov har imidlertid som Hovedregel fjernet de unge arbejdsløse
fra Beskæftigelsesforanstaltningerne og overført dem til særlige
Ungdomsforanstaltninger, saaledes at de normalt ikke kan kom
me med til Beskæftigelsesforanstaitningerne, selv om de har væ
jet ubeskæftigede i 10 Maaneder i de sidste 2 Aar og saaledes i
og for sig falder ind under Lovens Bestemmelse om langvarigt
arbejdsløse. Imidlertid er Deltagelsen i Ungdomsforanstallningerne
beregnet paa kun at vare i et Tidsrum af mellem 6 og 12 Maane
der og det er efter de unges Deltagelse i disse Hensigten at søge
at sikre dem Beskæftigelse i 6 Maaneder efter disses Ophør og
for at opnaa dette, er der givet Hjemmel til at henvise unge ar
bejdsløse, der har tilendebragt deres Deltagelse i Ungdomsforan
staltninger, til Beskæftigelsesforanstaltninger, men bortset herfra
vil der ikke kunne beskæftiges langvarigt arbejdsløse under 22 Aar.
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I Modsætning til Nodhjælpsarbej derne og Beskæftigel sesarbej
derne er de særlige Ungdomsfoi’anstaltninger kun lidet egnet til
Vejarbejder, idet Ønsket om at disse ogsaa skal have uddannelses
mæssige og pædagogiske Formaal, herunder give Adgang til fag
ligt Arbejde, medfører at Arbejderne kombineres med Undervis
ning og Sport, hvorved Arbejdets Udførelsestid bliver stærkt for
længet, hvad der iøvrigt netop tilsigtes, for at de arbejdsløse kan
vænnes til fast Arbejde, og da Opfyldelsen af disse Formaal kræ
ver, at der stilles et vist Apparat paa Benene, mener Ministeriet
ikke, at Foranstaltninger efter denne Lov kan gennemføres med
mindre der kan gives Beskæftigelse til i hvert Fald 30—40 Mand
i mindst 6 Maarieder ad Gangen.

Helt udelukket er det imidlertid ikke at navnlig Afgravning af
de største Bakker og Lignende vil kunne gennemføres som Ung
domsarbejdsiøshedsarbejder og jeg skal derfor i korte Træk og
saa nævne disse Arbejder, idet jeg koncentrerer Opmærksomheden
mod de Bestemmelser, som er af Betydning for Vurderingen af
Muligheden for at opnaa en delvis Finansiering af Vejarbejder ad
denne Vej.

Blandt dem, der kan iværksætte Ungdomsforanstaltninger næv
ner Loven Kommuner eller Sammenslutninger af Kommuner. Hvis
Visse llavnlig mindre Kommuner ikke selv mener at kunne paa
tage sig Arrangementet og Gennemførelsen af et iøvrigt egnet Ar
bejde kan den opnaa, at Staten tager sig af det, men dette vil dog
i Almindelighed blive betinget af, at den eller de Kommuner, hvor
fra de arbejdsløse skal beskæftiges, bidrager til at dække Omkost
ningerne ved de arbejdsløses Deltagelse i Arbejdet.

Deltagerne skal som Hovedregel være arbejdsløse mellem 18 og
22 Aar; de skal normalt beskæftiges i 48 Timer ugentlig og af det
te Timetal skal mindst 28 være Arbejde, Resten Undervisning og
Sport; det forudsættes, at der ofte vil være Tale om at yde Del
tagerne Kost og Logi, men dette er dog ingen Nødvendighed og
Opførelse af de hertil og de iøvrigt nødvendige Bygninger og Til
vejebringelse af Fodevarerne kan indgaa som Led i hele Arbejdet.
I Arbejdets Overslag maa saaledes indgaa ikke alene den nedsatte
Arbejdstid men ogsaa Lønning ikke alene til Arbejdsledere men
ogsaa til Lærere.

Derimod har man til en vis Grad brudt med Principet om over
enskomstmæssig Løn. Arbejdsvederlaget fastsættes af Socialmini
steriet ved Arbejdets Godkendelse, men skal ligge mellem 13 og
16 Kr. ugentlig, hvortil kommer 14 Kr., hvis der ikke ydes Delta
gerne Kost og Logi. Lønnens Størrelse fastsættes bl. a. under Hen
syn til Arbejdstidens ugentlige Længde, saaledes at Vederlaget er
13 Kr. ved den korteste Arbejdstid 28 Timer. Der kan ogsaa ar-
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bejdes paa Akkord, og der udbetales da et Akkordvederlag, der
fastsættes efter en Fortjeneste paa indtil 36 Kr. for 30 Timers
normalt Arbejde. Statens Tilskud bliver ligeledes fastsat af Social
ministeriet samtidig med Godkendelsen af Arbejdet; efter Oplys
ninger, som Kontorchef Friis-Jespersen giver i en Artikel i Kom
munal Aarbog, vil man her stort set følge den Linie, at Kommu
nerne selv maa bære en Udgift paa Ca. 1 Kr. daglig pr. Deltager,
desuden kan der ydes særlige Tilskud til Etableringsomkostnin
gerne, f. Eks. til Anskaffelse af Redskaber til Deltagerne, men det
sidste Tilskud bliver saa betinget af, at Beskæftigelsescentralen,
naar Arbejdet er forbi faar Ret [ii at overtage det, man har an
skaffet, for Vurderingspris efter Fradrag af Tilskudet.

Iøvrigt skal jeg ikke komme nærmere incl paa de Regler som
gælder for disse Arbejder.

Foruden de tre Slags Arbejder, der kan iværksættes efter Be
skæftigelsesloven, er der endelig en fjerde Maade, paa hvilken
Kommuner kan opnaa Tilskud til Arbejder, der iværksættes med
det Forrnaat at skaffe Beskæftigelse, det er ved Tilskud af den
fælleskoinmunale Uciligningsfond.

Som bekendt ydes der af den fælleskomrnunale Udligningsfond,
der i 1937 blev oprettet for at udligne Forskellighederne i Skat
ternes Fordeling i de forskellige Kommuner Landet over, samtlige
Kommuner et aarligt Tilskud til Nedsættelse af deres sociale Ud
gifter, og det er da naturligt, at denne Fond ogsaa yder Tilskud
til en Kommune, hvis denne har Udgifter til at sætte Arbejder i
Gang med det Forrnaal at holde de egentlige sociale Udgifter nede.
Hertil er der givet Hjemmel i Loven af 13. April 1938 om Tilskud
af den fælleskominunale Udligningsfond til visse kommunale Ar
bejder, der foreløbig har Gyldighed indtil 1. April 1940.

Tilskudet efter denne Lov ydes til Arbejdsløn til Arbejdere, der
enten straks eller i den nærmeste Tid vilde være henvist til at søge
Fljælp hos Kommunen, hvis de ikke fik anvist Arbejde, herunder
altsaa navnlig arbejdsløshedsforsikrede, der har eller er ved at
have opbrugt deres Ret til Hjælp fra Arbejdsløshedskassen, eller
hvis Understøttelse af en eller anden Grund maa suppleres med
Socialhjælp. Men der kan altsaa ikke ved disse Arbejder som ved
almindelige Nødhjælpsarbejder ydes Tilskud til Beskæftigelse af
arbejdsløse, som under normale Forhold oppebær Arbejdsløsheds
understøttelse. Til Gengæld staar Kommunerne frit overfor hvem
de vil beskæftige ved disse Arbejder, og skal ikke som ved de an
dre Arbejder lade Henvisningen ske af Arbejdsanvisningskontoret.
I sin Form følger disse Tilskud de almindelige Regler for Refu
sionen af de sociale Udgifter af Udligningsfonden; der aflægges
Regnskab for Udgifterne sammen med disse og Tilskudet ydes i
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Forbindelse med den almindelige Refusion af sociale Udgifter og

Reglen om Tilskud gælder som Følge heraf ogsaa kun, naar det

drejer sig om Beskæftigelse af Arbejdere, der er bosat i vedkom

mende Kommune.
Der kan ad denne \Tej heller ikke iværksættes andre end min

dre betydelige kommunale Arbejder, og det gælder om disse som

om andre Nødhjælpsarbejder, at det skal være Arbejder, der ellers

ikke eller ikke for Tiden vilde være blevet iværksat.

Begrænsningen til mindre betydelige Arbejder forhindrer dog

ikke at flere Kommuner slaar sig sammen om et Arbejde, men de

maa da hver for sig betale og faar hver for sig refunderet sin

Andel af Arbejdsløllnen for Arbejderne fra deres egen Kommune,

og hvis man ønsker det kan der ogsaa gives Tilskud til et Arbejde,

der udføres i Samarbejde med en Amtskommune, hvis det iøvrigt

opfylder Betingelserne for Godkendelse; det maatte altsaa nor

malt være under den Form, at de øvrige Kommuner betalte i hvert

Fald den tilskudsberettigede Arbejdsløn til de Arbejdere, som

stammede fra deres Kommune og at de øvrige Omkostninger helt

eller delvis fordeltes mellem samtlige Deltagere, herunder Amts

ko mm unen.
Som Eksempler paa Arbejder, der kan udføres efter Loven næv

ner Ministeriet i sit Cirkulære om denne:

1. Vejarbejder f. Eks. Afgravning af Bakker eller Vejrabatter,

Forlængelser eller Udvidelser af Veje, Anlæg af Spadserestier

og Fortove (og disses Belægning med Fliscr). Anlæg af Broer,

Ombrolægning, Beplantning langs Veje m. v.

2. Skærveslagning og Harpning af Grus udover Kommunens or

dinære Forbrug, Ophugning eller Støbning af Kantsten, Støb

ning af Fortovsfliser m. v.
3. Kloakarbejder.

Beslutning om Arhejders Godkendelse til Opnaaelse af dette Til

skud gives af et særligt Nævn, der er nedsat i hvert Amt, med ved

kommende Amtmand som Formand, og ved Godkendelsen opnaas

der ReL til en Refusion af Udgifterne til Arhejdsiønnen til de Ar

bejdere, der falder ind under Lovens Bestemmelser, paa 50 øre

pr. Arbejdstime, normalt dog ikke over 50 pCt. af Lønnen og hvis

Lønnen ikke er mindst i Kr. i Timen bliver de 50 øre altsaa ned

sat forhoidsmæssigt. Der er dog intet til Hinder for, at der ved

Arbejdet tillige beskæftiges andre Arbejdere, men deres Løn maa

Kommunen saa selv betale fuldt ud.
Arbejdstiden ved disse Arbejder, skal normalt fastsættes forskel

ligt for Forsorgere og Ikke-Forsørgere, nemlig til 36 Timer ugent

lig for de førstnævnte og 30 Timer ugentlig for de sidste.
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Det er ikke udelukket at anvende Akkordarbejde, men det er
ikke som ved de andre Beskæftigelsesarbejder nogen Betingelse, at
man bestræber sig paa det. Da Tilskudet og Arbejdstiden imidler
tid skal følge de samme Regler, selv om Arbejdet udføres som
Akkordarbejde, maa Aintsnævnene ved Fastsættelse af Refusions
beløbet omregne Akkordiønnen til Timeløn og paa Grundlag heraf
paase, at Tilskudet ikke overstiger Lovens Maksimum, og Arbejds
tiden maa overholdes ved Arbejdets Udførelse.

Da det ved Akkordarbejde er umuligt forud at vide med Sik
kerhed, hvordan disse Forhold vil ligge, og Udvalget derfor kun
kan danne sig en skønsmæssig Opfattelse herom, maa der efter
Arbejdets Udførelse ske en endelig Godkendelse af Tilskudenes
Størrelse.

Forinden vi forlader Gennemgangen af de forskellige Støttefor
anstaltninger til Nedbringelse af Arbejdsløsheden, som er anven
delige til Finansiering af Vejarbejder, ligger det nær at spørge om
og i l)ekræftende Fald under hvilke Betingelser del er muligt at
kombinere disse forskellige Tilskud indbyrdes eller med Motor
afgifterne i deres forskellige Former.

I denne Henseende staar nu fast, at der intet principielt er til
Hinder for Anvendelsen af de almindelige (automatiske) Motor-
afgifter til Vejarbejder, der støttes af et hvilkensomhelst Tilskud
med Beskæftigelsesformaal. Men de for hver af disse gældende
særlige Betingelser skal selvfølgelig overholdes, altsaa for Motor
afgifternes Vedkommende navnlig Kravet om en vis Dels Anven
delse til de særligt opregnede Arbejder, og for Beskæftigelsestil
skudene navnlig den Betingelse, at det skal være Arbejder, der
uden Tilskudet ellers ikke vilde være bleven udført.

Mest Betydning vilde det selvfølgelig have om man kunde op
naa Tilskud fra Vejfonden til Nødhjælpsarbejder eller Beskæf
tigelsesforanstaitninger, en Regel, der navnlig vilde have Betyd
ning for Købstadkommunerne, der jo ikke som Landkommunerne
opnaar Dækning gennem Motorafgifterne for nogen Del af deres
egne Udgifter ved et Arbejde, der er ydet Tilskud til paa anden
Maade. Men denne Kombination kan imidlertid ikke finde Sted,
og det har ved Gennemførelsen af Reglen om Landkommunernes
Ret til at anmelde hele Udgiftsbelohet ogsaa ved de Arbejder. der
har faaet Beskæftigelsestilskud, kun været Meningen at stille Kom
munerne i samme Situation som rie hver paa sin Maade befinder
sig i, naar de modtager Vejfondstilskud; de for hver af disse gæl
dende Fordelingsregler for Motorafgifterne har sine Fordele og
Ulemper og man har ikke ønsket at forrykke disse med Beskæf
tigelsestilskudene.

Derimod er det i Loven om Tilskud fra den fælleskommunale
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Udligningsfond udtrykkelig bestemt, at Amtsnævnene for Godken
delse af Arbejder efter denne Lov kan godkende Refusion af Ar
bejdsiønnen til saadanne Arbejder, uanset, at der til dem ydes
Laan eller Tilskud i Henhold til anden Lovgivning, idet Udvalget
dog, i Modsætning til sin øvrige Administration, der i Tilfælde af
Enighed indenfor Udvalget, ikke kan paaankes, i saa Fald skal
indhente Samtykke til Godkendelseii af Arbejdet hos Socialmini
steriet.

Disse Arbejder kan altsaa med Socialministeriets Samtykke
kombineres buade med Vejfondsarbejder, Nodhjælpsarbejder og

Beskæftigelsesforanstaitninger.
Derimod kan disse sidste Arbejder ikke kombineres indbyrdes,

og der kan ikke beskæftiges Arbejdere med de særlige Beskæf
tigelsestilskud ved Nødhjælpsarbejder eller omvendt. Der er som
omtalt Adgang til at beskæftige alI Slags arbejdsløse — altsaa
ogsaa de langvarigt arbejdsløse

— ved Nødhjælpsarbejderne, og
for disse forhøjes det almindelige Tilskud fra 40 til 50 pCt., men

dette ydes af Arbejdsiøshedsfonden og har intet med det Tilskud
at gøre, der gives til de Arbejder, der udføres særligt for de lang
varigt arbejdsløse, og som ofte stiger til 100 pCt. af Arbejds
lønnen.

Selv om forskellige af de nævnte Tilskud ikke kan kombineres
indbyrdes eller med Arbejder, der udføres paa normal Maade uden
Tilskud, er der dog selvfølgelig intet til Hinder for, at man styk
ker eL i og for sig sammenhængende Arbejde ud i flere selvstæn
dige Dele, som saa — hvis man er saa heldig — opnaar Støtte
hver fra sin Side.

De Finansieringsmuligheder, som jeg hidtil har talt om, staar
alle til Raadighed for alle Kommuner, uanset hvilken Kommune-
gruppe de hører til og hvorledes de er bebyggede. Den Finansie
ringsforin, som jeg nu skal behandle vedrører derimod kun Kob
stadkommunerne og Sognekomniunerne, men derimod ikke Amts
kommunerne, og blandt Sognekommunerne kun dem, der indehol
der en bymæssig Bebyggelse.

For disse Kommuner er i forskellige Love Hjemmel til ved sær
lige Vedtægter at bringe de specielle Bestemmelser i Anvendelse,
som i Gade- og Vejlovgivningen for København giver Kommunen
Ret til 1) at overtage eksisterende private Gader og Veje, 2) at paa
lægge Grundejerne at deltage i Udgifterne ved den første Istand
sættelse af saadanne 3) at paalægge Grundejerne at bidrage til An
læget af helt nye offentlige Veje, og 4) at paalægge Grundejerne
i visse Tilfælde at deltage i Udgiften til endelig Belægning paa en
offentlig Gade eller Vej, som ikke er forsynet hermed.

For Københavns Vedkommende er disse fastsat umiddelbart i
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Loven om Gader og Veje i København af 14. December 1857 med
Ændringer af 31. Marts 1926, medens de øvrige Kommuner først
ved en særlig Vedtægt kan gøre dem anvendelige for deres Ved
kommende. Denne Vedtægt skal for Frederiksberg og Købstæder-
nes Vedkommende stadfæstes af Indenrigsministeriet, for Sogne-
kommunerne med bymæssig Bebyggelse af Amtsraadet.

Naar der er opnaaet vedtægtsmæssig Hjemmel hertil, kan Kom
munalbestyrelsen erklære enhver privat Gade, Vej, Plads eller Sti
inden for Kommunens Grund for offentlig, naar den i Forvejen
har været til Brug for flere særskilt matrikulerede og i særlig Eje
værende Ejendomme.

For denne Afgivelse af Vej skal der dog betales Ejerne af Vejen
en Erstatning, der fastsættes af en i Henhold til Vedtægten særlig
nedsat Kommission. Men det er samtidig fastsat, at der i Erstat
ningen skal afkortes den Værdi, med hvilken Vejejernes Ejendom
me vil stige ved Overtagelsen, og at Erstatningen som Følge heraf
helt vil kunne bortfalde. Da nu Kommunen ved Overtagelsen bli
ver forpligtet til at sørge for Gadens eller Vejens fremtidige Ved
ligeholdelse, Renholdelse og Belysning, vil Grundene ved Vejen
allerede af denne Grund stige betydeligt i Værdi, og det kan derfor
næppe være tvivlsomt, at det vil være yderst sjældent, at en Kom
mune ved en saadan Vejovertagelse kommer til at betale noget Be
løb af Betydning.

Hvis den overtagne Vej er i en saadan Stand, at den kan bruges
ogsaa som offentlig Vej, har altsaa Kommunen helt ladet sin Vej
finansiere af de private Grundejere. Dette vil selvfølgelig sjældent
være ‘I’ilfældet; men uanset om Vejen er egnet til at blive offentlig
Vej uden videre, vil Overgangen bringe Lodsejerne betydelige For
dele allerede derved, at de bliver fritaget for de fremtidige Forplig
telser over for denne. Man kunde derfor spørge om Kommunen
kunde gøre sin Overtagelse af Vejen betinget af, at Grundejerne
efter Overtagelsen vedbliver at betale en Vejafgift til hel eller del
vis Dækning for de fremtidige kommunale Udgifter eller som Af
løsning af de Udgifter, som Lodsejerne herved bliver sparet for.
Dette kan imidlertid ikke antages. Kommunalbestyrelsen kan selv
afgøre om den vil overtage Vejen eller ej, Lodsejerne kan ikke
tvinge den til at beslutte Vejens Overtagelse, selv om det i og for
sig er givet, at Trafikforholdene tilsiger det, men hvis den beslut
ter sig til Overtagelse maa det ske endeligt, saaledes at Vejen ikke
bevarer noget af sin private Karakter gennem særlige Bidrag til
nogle af de Formaal, som Kommunen, efter at Vejen er blevet of
fentlig, er forpligtet til at afholde Udgifterne ved. Ministeriet har
dog fornylig udtalt, at man ikke kan gaa med til, at Vejejerne
efter Overenskomst efter en privat Vejs Overtagelse som offentlig
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tilsvarede Kommunen de hidtil erlagte Vej afgifter i det Omfang,
som svarede til Afdrag og sædvanlig Forrentning af Kommunens
Udgifter til Vej ens Istandsættelse.

Hvis Vejen ved Overtagelsen derimod ikke er i den Stand, som
Kommunalbestyrelsen anser for den rette, naar den skal indgaa
l)Iandt de offentlige Veje, kan det i et vist Omfang bestemmes, at
Udgifterne ‘ecl at sætte den i denne Stand helt eller delvis skal
afholdes af de tilstødende Grundejere. Kommunalbestyrelsen kan
saaledes selv bestemme, hvordan Vejen skal indrettes, hvilken Be
lægning der skal anvendes, hvorledes Vejen skal kloakeres, om der
skal være Fortov, Kantsten, Rendesten osv, og hvordan disse Ar
bejder skal udføres. I Vedtægten vil der dog være fastsat en vis
Maksimumsbredde for den Del af Kørebanen og den Del af det
øvrige Vejareal, som kan paalignes, saaledes at Kommunen selv
maa afholde alle Udgifter til den Del af Kørebanen eller det øvrige
Areal, der overstiger de fastsatte Bredder.

Denne Regel er motiveret med, at Grundene faar en væsentlig
Værdiforøgelse ved, at Vejen bliver gjort i Stand og forsaavidt an
gaar helt nye Vej anlæg med, at disse helt eller delvis træder i Ste
det for de Veje, som Grundejerne i Følge Bygningslovgivningens
Princip selv skal tilvejebringe i Forbindelse med Gruncienes Ud
nyttelse til Bebyggelse, og Byraadene vil her søge at udfinde, hvor
ledes Udgifterne kan fordeles saaledes, at de i saa høj Grad som
muligt lægges paa Grundejerne i samme Forhold som Værdifor
ogelserne menes at være sket. Dette vil vel som oftest ske ved en
kombineret Fordeling i Forhold til saavel Ejendomsskyldværdien
som de enkelte Ejendommes Facadelængde til den ombyggede Vej.
Men ogsaa andre Fordelingshensyn kan tænkes, f. Eks. Maaden,
hvorpaa Ejendommen benyttes, ligesom der kan tillægges de for
skellige Fordelingsnormer forskellig Styrke.

Hvis Ejerne imidlertid ikke lige ønsker at sælge deres Ejendom
me og er san heldige at finde en Køber, der vil give den Pris, som
Ejendommen har faaet eller ventes at ville faa efter Ombygningen,
vilde han ofte kunne komme i en vanskelig Situation, hvis han
uden videre skulde betale sit Bidrag til Vejombygningen, idet jo
denne, uanset om hans Ejendom er steget i Værdi, ikke har bragt
ham nogen Kontanter, og ofte vil den Værdistigning, som hele Reg
len er baseret pan, først indtræffe en Gang ud i Fremtiden, f. Eks.
naar den ubebyggede Grund senere skal bebygges, hvad der gør
hans Stilling endnu vanskeligere.

Kommunen, der selv skal foranstalte Istandsættelsen udført, er
derfor forpligtet til foreløbig at afholde Udgifterne ved denne, og
derpaa skal Byraadet bestemme, om hele Beløbet skal forfalde til
kontant Betaling umiddelbart efter at Arbejdet er udført, eller om
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hele Beløbet eller en Del af det kan betales senere eller afdrages

efterhaanden i Forhold til de paagældende Ejendommes stigende

Udnyttelse ved Bebyggelse. Men herudover har Grundejeren altid

Ret til at forlange den Del af Bidraget, der ansættes til kontant

Betaling, fordelt over en Aarrække af indtil 20 Aar mod at for

rente det til enhver Tid skyldige Beløb med samme Rente som By

raadet selv maa svare af saadanne Laan.
Arbejdet med Belægningen af en overtaget Vej maa være tilende

bragt i Løbet af højst 10 Aar efter den af Byraadet fastsatte Over

tagelsesdag, men inden for dette Tidsrum kan det godt ske delvis

eller til forskellig Tid.
Hvis det ikke sker inden Udløbet af dette Tidsrum, er Kommu

nen dog ikke helt afskaaret fra at ligne nogen Del pan Grundejer

ne, men den Del, der kan paalignes disse, kan blot ikke overstige

Halvdelen af de med Vejens Forsyning med endelig Belægning for

bundne Udgifter; den samme Regel, som den, der gælder for alle

offentlige Veje, som ikke er forsynet med endelig Belægning. Reg

lerne for Arbejdets Udførelse, Pengenes Fordeling og Lodsejernes

Betaling af disse er i dette Tilfælde de samme som ved den første

Istandsættelse af overtagne private Veje.

Endelig kan der, selv i de Tilfælde, hvor der ikke gennem Byg

ningslovgivningen er skabt nogen Pligt for Lodsejerne til at sørge

for bestemte Veje, forekomme Lejligheder, hvor Grundejerne kan

være interesserede i, at en offentlig Vej anlægges eller ombygges

paa en bestemt Maade, og i disse Tilfælde vil de undertiden være

villige til frivillig at paatage sig en Del af Vejudgifterne f. Eks.
Merudgifterne til et Fortov eller et særligt Kloakeringsanlæg, idet

den vejbyggende Myndighed vil nægte at udføre denne uden Til

skud fra Lodsejerne. Om dette kan gennemføres vil imidlertid alt

sammen bero paa Forholdene i det enkelte Tilfælde, og det vil

næppe være muligt at angive mere almindelige Regler herfor. Det

kan dog rnaaske siges, at en Amtskommune kun sjældent vil være

tilbøjelig til at indgaa Aftaler med enkelte Lodsejere, men vil stille

Krav om, at vedkommende Sognekommune skal indtræde som Mel

lemled. Men Ordningen, der i hvert Fald formelt hviler paa Fri

villighedens Grund, kan ikke gennemføres over for nogen Lods

ejer, som ikke selv ønsker at gaa ind paa den, selv om han under

tiden af andre Grunde f. Eks. privatretlige Forpligtelser til at sørge

for Vej, kan være meget stærkt interesseret i Ordningen.

Som jeg omtalte i Forbindelse med Behandlingen af Motorafgif

terne og Vejfondstilskudene, skal Tilskud fra Lodsejerne, hvad

enten det nu er frivillige eller paalignede, ikke fradrages ved An

vendelse af Landkommunernes Anmeldelser af deres regnskahs

mæssige Vej udgifter til Motorafgiftsfordelingen, og Vej fondstil
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skudene kan Kommunen først og fremmest bruge til at dække sine
egne Udgifter til Arbejdet med. Naar der derfor ydes Vejfondstil
skud til et Vejarbejde, som ogsaa Lodsejerne bidrager til, vil dette
ikke komme til at influere paa Lodsejernes Bidrag, før Kommu
nen har faaet dækket samtlige Udgifter, herunder ogsaa Rentetab
o. lign., der ikke kommer til direkte Udtryk ved Tildelingen af
Tilskudet, og dette vil formentlig blive meget sjældent, især naar
man tager i Betragtning, at de Veje, som kan opnaa Vej fondstil
skud, sikkert vil overstige de Maksimumsbredder, der fastsættes i
Vedtægten for den Del af Vejen, der kan lignes paa Lodsejerne.

En Kommune faar f. Eks. et Vej fondstilskud paa 50 % til et Vej-
anlæg, der koster 100.000 Kr., og en større eller mindre Del af dette
vedrører f. Eks. Kørebanens Bredde over de f. Eks. 8 rn, der efter
Vedtægten kan paalignes Lodsejerne og det samme gælder Cykle-
stien og Gangstien osv. Dette kan f. Eks. koste 10.000 Kr., der ikke
kan paalignes Lodsejerne, og hvis man saaledes normalt paaligner
dem 55 % eller ialt 49.500 Kr., vil Lodsejerne ikke opnaa nogen
Fordel ved Tilskudet. Kun hvis man plejer at paaligne dem større
Beløb f. Eks. 70 %, vil der kunne blive Tale om, at der ogsaa bliver
noget til Grudejerne.

I det sidste Tilfælde har det været diskuteret, om Kommunen
ogsaa her kunde paaligne Ejerne det sædvanlig brugte Tilskud og
henlægge Overskudet i en Fond, der kunde komme enten alle Lods
ejerne til Gode, saa de blev stillet lige, eller gaa til andre Vejar
bejder. Da man ikke kan flytte Vejfondstilskudene fra den ene
Vej til den anden, og Lodsejerne kun er forpligtede til at betale
til deres egen Vej, kan dette imidlertid ikke lade sig gøre.

Jeg har nu forsøgt at give en Oversigt over de forskellige Maa
der, paa hvilke Kommuner kan finansiere deres Vej anlæg, og jeg
haaber, i hvert Fald at have nævnt dem, der har praktisk Betyd
ning. Der er, som man vil se, mange Strenge at spille paa, og man
ge Muligheder der maa forsøges, før alle Finansieringsmetoder er
prøvet, ligesom (ler for de forskellige Kommuner og de forskellige
Arter af Arbejder vil være Forskel paa, hvilke af disse, der gi
ver det bedste Resultat, og det er mit Haab, at jeg med dette
Foredrag har kunnet være medvirkende til, at Kommunerne blandt
alle de foreliggende Muligheder blev i Stand til at vælge den Me
tode, der i hvert enkelt Tilfælde giver det bedste Resultat ogsaa
paa længere Sigt.
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FROSTSKADER PAA VEJE
Af Ingeniør, cand, polyt. H. H. Ravn.

Det er almindelig kendt, at Frosten hvert Aar foraarsager store
Ødelæggelser paa vore Veje og forøvrigt ogsaa pan Jernbanerne.
Hvor meget Skaderne efter en haard Vinter belØber sig til i rede
Penge, er det næppe muligt at angive; men alene for Danmarks Ved
kommende maa der regnes med mange Tusinde Kroner. Tidligere
har man vistnok ofte været altfor tilbøjelig til blot at konstatere, at
en eller anden Skade skyldtes Frostens Indvirkning paa Undergrun
den, for derefter at slaa sig til Taals med, at Frosten er det umuligt
at gardere sig imod. Det er imidlertid ikke rigtigt; der kan gøres me
get for at forhindre eller i det mindste for at formindske disse Frost-
skader.

Frosten kan angribe selve Vejens Slidlag, Fundamentet og Un
dergrunden. Man har længe arbejdet med at gøre Slidlag og Fun
damenter frostbestandige, og det er tildels lykkedes; men først i
de sidste 10 Aar er man bleven klar over hvilke Metoder, man kan
anvende for at sikre Undergrunden. I denne Forbindelse maa det
erindres, at de fleste Vejbelægninger Ødelægges, naar Undergrun
den ikke har den Bæreevne, den skal have, et Forhold, der spiller
en stor Rolle nu til Dags, hvor man lægger saa dyre Slidlag.

Frostens Ødelæggelse af Undergrunden viser sig for (le vejfarende
paa 3 Maader. Allerede i Begyndelsen af en Frostperiode kan man
pan Vejoverfladen se en Del større eller mindre Hævninger. Til
syneladende drejer det sig om lokale Hævniriger (»Knolde<), men
en nærmere Undersøgelse viser maaske, at hele Vejen er lØftet.
Hvis Jordbunden er ensartet, bliver Hævningerne nemlig ensartede,
og man bemærker intet usædvanligt; uensartet Jordbund giver der
imod Knolddannelser. Disse Knolde eller hævede Vej strækninger
er ligesom den Øvrige Vejbane haarde og bæredygtige, men giver
naturligvis en ujævn Kørsel.

Ved Tøbrud kan man se nogle smaa Huller i Vejdækket, hvor
igennem der presses en Vælling bestaaende af Jord og Vand; det
ligner nærmest smaa Vulkaner, de kaldes i Norge Telesaar. Om
kring et saadant Telesaar er Undergrunden i en vis Udstrækning
(f. Eks. i ni2) uden Bæreevne. Hvis Vejen ikke har et stærkt
Fundament, som kan fordele Hjultrykket til den Del af Under
grunden, der er bæredygtig, kan man derfor risikere, at Vognhju
lene synker i. I Sverige er der sket flere alvorlige Ulykker pan denne
Maade; især er det gaaet ud over Motorcyklister, der mister Herre
dØmmet over KøretØjet, naar Forhjulet synker i Telesaaret. Man
opstiller særlige Advarselstavler ved de Vej strækninger, der i TØ-
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brudstiden har Telesaar. Hvis dette forsØmmes, kan Vejvæsenet
risikere at blive dØmt til at betale Erstatninger for forvoldte Ulykker.

Den tredie Maade, Ødelæggelsen kan vise sig paa, er den »almin
delige OpblØdning< af større Vejarealer; Vognene laver dybe Spor
efter sig.

De to sidstnævnte Skader optræder som nævnt først ved TØbrud;
men en Undersøgelse af Undergrunden vilde vise, at der allerede
under Frosiperioden er foregaaet Forandringer i Øverste Jordlag,
idet der har samlet sig store Mængder af Fugtighed (i Form af Is).
Dette sker forøvrigt ogsaa ved Knoiddannelser og Hævninger.

Isen kan enten være nogenlunde jævnt fordelt i Jordens Porer
eller ogsaa forekomme som linseformede Legemer med den stØrste
Udstrækning (indtil 20 cm) parallelt med Jordoverfladen, altsaa
næsten altid vandret. Denne frosne Jord og Isen i dens Porer kal
des i fØrstnævnte Tilfælde homogen Tele<, i andet Tilfælde »lie
terogen Tele<.

Der er fremsat forskellige Teorier om Aarsagen til, at der kan
forekomme et san ekstraordinært stort Fugtighedsindhold i de Øver
ste Jordiag, naar det har været Frostvejr i nogen Tid. Den Teori,
(ler lyder sandsynligst og som er bedst underbygget af Forsøg, er
oprindelig fremsat af Simon Johanssonl). Taber2), Dahlberg3) og
Beskow4) har hver for sig bygget videre paa Teorien, og sidst
nævnte er i Øjeblikket den, der har gjort bedst Rede for de om
talte Forhold.

Under Grundvandstanden er alle Porer fyldt med Vand. De over
liggende Jordiag indeholder normalt ogsan Fugtighed, hvoraf noget
er temmelig fast bunden til Jordpartiklernes Overflader (Adsorp
tionsvandet eller det hygroskopiske Vand), Resten findes i Porerne
uden dog at fylde alle Porer (Kapillarvandet). Ved indtrædende
Frostvejr vil der bortfØres Varme foroven, og efterhaanden synker
Temperaturen san meget, at det Øverste Lag fryser; d. v. s. Kapillar
vandet fryser, medens Adsorptionsvandet er saa stærkt bundet til
Partiklerne, at dets Vandmolekyler ikke kan rive sig lØs og slutte
sig til den Iskrystal, der er dannet i Poren, selv om Temperaturen
falder til lidt under Nulpunktet. Der er aitsaa en Frysepunkts
depression for Adsorptionsvandet; den kan belØbe sig til ca. 2° C.

1) 5. Johansson: Diskussionsinlägg. Sveriges Vägförenings Tidsskrift
1926 Nr. 1.

2) S. Taber: Freezing and Thawing of Soils as a Factor in the Des
truction of Road Pavements. Public Roads, Vol. 11 Nr. 6.

3) G. Dahiberg: Vandets og Frostens Indvirkning paa Vejene. Dansk
Vejtidsskrift 1926. Nr. 2.

4) G. Beskow: Tjälbildningen och Tjällyftningen. Statens Väginstitut,
Meddelande Nr. 48.
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og er størst for de mest finkornede Jordarter (Ler) og mindst (00)
for de grove (groft Sand). Adsorptionsvandet omgiver som et tyndt

Lag (indtil 0,04 mm) alle Jordpartiklerne. Disse berører altsaa ikke
hverandre, og berØrer heller ikke Iskrystallen, men er adskilt ved
et Adsorptionsvandlag.

Hvis Temperaturen stadig falder, vil Adsorptionsvandlagenes
yderste Molekyler lØsrives og indgaa i Iskrystallen. Derved bliver
Vandlaget tyndere; men det søger at genvinde sin oprindelige Tyk
kelse ved Tiltrækning af andre Molekyler fra Porevandet neden
under. Paa denne Maade vil Iskrvstallen stadig vokse i Under
siden, saalænge der blot kan suges Vand op fra Grundvandet.

Hvis Systemet udsættes for Tryk, vil Adsorptionsvandlagene blive
klemt tyndere for atter at udvide sig, naar Trykket forsvinder. Man
kan ligefrem sige, at der til en bestemt Tykkelse af Vandlaget sva
rer et bestemt Tryk (rnaalt i kg pr. cm2). Jo tyndere Adsorptions
vandlagene er, desto vanskeligere finder Opsugningen Sted. Ved
tilstrækkelig stort Tryk kan denne helt forhindres.

Paa den ovenfor omtalte Maade kan der suges store Vandmæng
der op i de Øverste Jordiag, saaledes at disse faar et meget større
Fugtighedsindhold, end de vilde have faaet i ufrossen Tilstand.
Naar TØvejret indtræffer, vil den frosne Jord begynde at tØ for
oven; Isen smelter, og da Vandet ikke kan synke gennem de dybere
liggende frosne Lag, og da Vandindholdet er meget stort, dannes
der en mere eller mindre tynd GrØd af Jord og Vand. Hvis et større
Areal af Undergrunden er angrebet paa den skitserede Maade, faar
vi det, der ovenfor er kaldt en »almindelig OpblØdning<; hvis kun
begrænsede Partier er angrebne, kan Grøden eller Vællingen trænge
op igennem selve Vejbelægningn og danne »Telesaar«. Naar »Telen
ligger dybt, vil man ofte faa »Telesaarc, hvor man ellers skulde
vente »almindelig Opblødning<.

Vi mangler nu kun at forklare den tredie Maade hvorpaa Fro
stens Indflydelse giver sig til kende: Knolddannelser og Hævninger.
Naar Vandet fryser, udvider det sig som bekendt. Den Vandmængde,
der er i Undergrunden inden Frostvejrets lndtræffen, kan imid
lertid ikke give saa store Udvidelser, som man observerer ved
Knolddannelserne; men naar man medregner alt det Vand, der
ifølge foranstaaende suges op fra Grundvandet, vil Vandets Udvi
delse ved Størkningen kunne forklare de store Hævninger, man har
iagttaget (indtil 60 cm). Det bemærkes, at Hævningerne kun er
afhængige af den Vandmængde, der fryser, og ikke af, om Isen lig
ger mere eller mindre koncentreret.

Det blev ovenfor nævnt, at Frysepunktsdepressionen var størst
ved finkornede Jordarter; det er eksperimentelt bevist. Groft Sand
giver overhovedet ingen Depression; ved indtrædende Frost vil Ad-
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sorptionsvand og Kapillarvand i et Lag af groft Sand fryse sam
tidigt, og der kan derfor ikke ventes Opsugning af Vand fra Grund-
vandet. Dette stemmer med Iagttagelserne; groft Sand fryser ho
mogent og uden at forøge Vandprocenten. Adhæsionsvandlagenes
relative Tykkelse er mindre end i finkornede Jordarter, d. v. s. at
de Vandmolekyler, der vandrer mod Iskrystallen, har længere Vej
at tilbagelægge. Dette bevirker ogsaa, at Jorden fryser, inden der
bliver Tid til Opsugning af større Vandmængder. Groft Sand er
altsaa frostbestandigt.

Hvis man undersøger Tele af en saa finkornet Jordart, at der er
sket \mandopsugning, vil man ikke altid finde samme Struktur. De
Faktorer, der har Indflydelse paa Strukturen, er:

1. Partikelstørrelsen. Dennes Indflydelse er allerede omtalt. Det
skal kun tilføjes, at hvis Jorden indeholder Sten, Hulrum eller
Sprækker vil Vandet i disse naturligvis være det mindst bundne;
det fryser altsaa først, og omkring saadanne Uregelmæssigheder
træffer man derfor ofte særlig store Ismængder (heterogen Tele).

2. Trykket. Hvis Jordiaget er underkastet stor Belastning (fra
Nyttelast eller overliggende Lag) vil Adsorptionsvandlagene være
klemt tyndere og Molekylernes Vandring til Frysestedet vil være
vanskeligere. Stort Tryk vil altsaa fremtvinge homogen Tele.

3. Frysehastigheden. Jo hurtigere Frosten trænger ned i Jorden,
jo mindre Vand bliver der Tid til at suge op, og jo mere homogen
bliver Telen. En lang Frostperiode med —-- 40 C. skulde altsaa give
større Vanskeligheder ved Tøbrud end en kort Periode med 100 C.
Lufttemperatur, selv om .Jorden er frossen til samme Dybde. Dette
stemmer med lagitagelserne.

4. VandtilfØrelsen. En Betingelse for, at der kan opstaa Frost-
skader er, at der er tilstrækkelig Vandtilførsel. Jorden maa altsaa
enten selv være vandførende, eller ogsaa maa den have saa stor Ka
pillaritet, at Vandet kan suges op fra Griindvandet. Lille Vand-
tilførsel giver selv i finkornede Jordarter homogen Tele.

5. Varmeledningsevnen. Hvis Jorden har stor Varmelednings
evne, vil Frosten hurtigt trænge ned, og der bliver ikke Tid til at
suge meget Vand op. Stor Vameledningsevne giver derfor homogen
Tele.

Fugtighedens Vandring fra Grundvandet til de øverste Jordiag
kan ogsaa forklares paa andre Maader end den ovenfor gengivne.
H. Pøpke*) mener, at Vandet fordamper og føres gennem Porerne
op til den allerede dannede Tele, paa hvis Underside det fortættes.
Luften afkøles og synker ned mod Grundvandet, og saaledes fort

) Dansk Vejtidsskrift. 1926. H. 4.
Teknisk Tidsskrift. 1927. H. 8, og 1928. H. 17.
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sætter KredslØbet. Det er dog ikke sandsynligt, at de store Vand
mængder, det her drejer. sig om, kan transporteres ved Luftcirku
lation alene; maaske er Sandheden den, at den væsentligste Mængde
suges op, og en mindre Del transporteres ved Luftens Hjælp.

Naar man skal bygge en Vej (eller Jernbane) vil det paa Grund
lag af de FryseforsØg, der er udført af Taber og Beskow, være mu
ligt at udtale sig om, hvorvidt de Jordarter, der kommer til at dan
ne Underlaget for selve Vejlegernet, er frostbestandige eller ej. De
Forhold, der kan være Tale om at undersøge, er følgende:

1. Grundvandspejlets Beliggenhed i Forhold til Vejen.
2. Kornsammensætning (Kornstørrelser).
3. PorØsitet.
4. Kapillaritet.
5. Hygroskopicitet.
6. Frysepunktsdepression.
7. Vandledningsevne.
8. Varmeledningsevne.
9. Indvirkning af ydre Belastninger.

10. Bæreevnens Variation med Vandindholdet.
11. Frosthævningens Størrelse ved LaboratorieforsØg, der udføres

under Betingelser, der ligner de virkelig forekommende mest
muligt.

Det er klart, at man af og til kan Ønske at faa de forskellige
Jordprøver i den naturlige Aflejringstilstand. Til det Formaal maa
man disponere over et specielt Bor og nogle tætte Transportbehol
dere til Prøverne.

Hvis man af økonomiske Grunde f. Eks. er nødt til at bruge
frostfarlig Jord, kan man ved Bygning af Vejen tage visse Forholds
regler, som kort skal omtales her.

Som det vil fremgaa af foranstaaende, maa disse Forholdsregler
gaa ud pan at umuliggøre Vandopsugningen eller ogsaa sørge for,
at Frysningen sker hurtigst muligt.

I en Dybde af Ca. 50 cm under Vejbanen kan man lægge et 20—50
cm tykt Lag af groft Sand. Da Sandets Kapillaritet er Nul, maa
Opsugningen af Vand standse ved Lagets Underside, og naar Sand
laget er frosset, vil det ogsaa være uigennemtrængeligt for Vand
dampe. Laget skal være gennemgaaende helt ud til GrØfterne, da
det saa fryser hurtigere, idet Frosten angriber baade fra oven og fra
Siderne. (Sand har relativ stor Varmeledningsevne).

I Stedet for Sand kan ogsaa anvendes Slagger.
Et Lag Ris, Halm eller TØrv virker kapillaritetsbrydende ligesom

groft Sand, men er ikke saa bestandigt; det maa altsaa blive et
Økonomisk SpØrgsmaal, hvad man vil anvende.
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Tagpap, Krydsfiner og galvaniseret Jernplade lukker fuldstæn
digt for Vandet; det samme er Tilfældet med Bitumenpapir. Der
er dog vistnok ikke udlagt stØrre Mængder af disse Materialer, saa
det er umuligt at udtale sig om Holdbarheden.

Det er værd at lægge Mærke til, at Sand, Ris, Halm og TØrv
ogsaa virker drænende for Vejbelægningen. Man kan altsaa vente
mindre Vedligeholdelsesomkostninger.

Dræning enten ved aabne Grøfter eller lukkede Dræn kan i mange
Tilfælde holde Grundvandstanden saa lav, at der ikke kan fore
komme Frostskader. Ler har dog ofte saa stor en Kapillaritet (ind
til 10 m), at det er Økonomisk noverkommeligt at lave tilstrækkelig
dybe Dræn (GrØfter) ; man maa saa anveade een af de andre Me
toder.

Naar der sammen med indtrædende Frost falder Sne og der er
Sandsynlighed for en længere Frostperiode, skal man rydde Vejene
snarest muligt, da Jorden saa fryser hurtigt og altsaa giver de mind
ste Frostskader.

Eksisterende Veje, der lider af TØbrudsskader, kan repareres ved
at man bortgraver den farlige Jord til en passende Dybde og er
statter den med groft Sand. Eventuelt nøjes man med at indlægge
et Lag Sand el. lign, som ovenfor omtalt.

Hvis Vejens Planum kan hæves, vil selv en lille Paafyldning
maaske forøge Trykket paa den frostfarlige Jord saa meget, at Ad
sorptionsvandlagene bliver tynde og Vandopsugningen paa den
Maade forhindres. En Tilsætning af visse Kemikalier (Kalcium
klorid, Svovlsyre, Oljer m. m.) kan fremkalde en lignende For
mindskning af Vandlagenes Tykkelse men Vanskeligheden ved
denne Metodes Anvendelse ligger i, at Kemikalierne vaskes bort
eller fordamper i Tidens Løb. Sidstnævnte Metode er endnu ikke
gennemprøvet i Praksis.

Til sidst skal omtales en Metode, som er anvendt i Norge*). Naar
der viser sig Tegn til Dannelse af Telesaar, borer man straks gen
nem den frosne Jord med et 1” Bor. Der lægges en Patron i Bun
den af Hullet, og Hullet sprænges større. Paa den Maade laves en
Række Huller i hvert Hjulspor med en gennemsnitlig Afstand paa
4 m. I Løbet af 2—4 Dage vil Vejen da være tør. Metoden egner
sig sikkert udmærket for Grusveje; men derudover er den næppe
anvendelig.

De ovenfor behandlede Spørgsmaal har naturligvis stØrre Betyd
ning for Lande, der har strengere Vinter end Danmark (f. Eks.
Sverige, Norge, Canada). De Vintre, der er milde, giver overhove
det ikke Frostskader her i Landet; men naar vi saa endelig faar

‘) Meddelelser fra Veidirektoren 1930.
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en streng Vinter, vil Skaderne blive store, fordi vi har forholdsvis
mange dyre Belægninger. Det maa nemlig erindres, at medens en
Grusvej ikke tager varig Skade, vil f. Eks. en Asfaltbetonvej eller
en tæppebelagt Vej Ødelægges fuldstændigt, hvis Undergrunden
svigter i større Udstrækning. Vi bØr derfor ogsaa herhjemme have
Opmærksomheden henvendt paa TØbrudsskaderne og deres Af
hj ælpning.

FREDSSKOVPLIGT OG EKSPROPRIATION

Udtalelse fra Dr. jur. C. Popp-Madsen overfor Landbrugsmini
steriet:

Til
Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.

I Skrivelse af 4. Januar 1939 (Pr. Skov 23/1939) har det høje
Ministerium udbedt sig en Udtalelse fra mig vedrørende Forholdet
mellem Fredskovspligten paa givne Arealer i MedfØr af Besteni
melserne i Lov om Skove Nr. 164 af 11. Maj 1935 og den ved Lov
givningen hjemlede Ekspropriationsret.

En derefter foretagen Undersøgelse af SpØrgsmaalet har umid
delbart vist, at dette ikke herhjemme har været behandlet i Lite
raturen, være sig i Systemværkerne vedrørende Statsret, Forvalt
ningsret og Ejendomsret, i Landboretten eller i særlige Afhand
linger, at det ejheller direkte er besvaret i Retsanvendelsen (om
Overfredningsnævnets Kendelse af 3. Januar 1939 vedrørende
Vejen ved Kalø Vig, se nedenfor), og at Bidrag til Belysning af
Emnet ikke vil kunne hentes fra almindelig europæisk Ret; det
samme gælder iøvrigt om svensk Ret, hvor en Kollission mellem
de forskellige Samfundshensyn efter Lov 12. Maj 1917, jfr. Ivar
Strahl: Fyra Expropriationsrättlige Uppsatser (1926), løses ved,
at Kongen i det enkelte Tilfælde skal meddele Ekspropriationstil
ladelsen; derimod findes i Norge en Del Materiale af Værdi ogsaa
for en dansk Overvejelse, saaledes særlig i Jon Scheies: Af den
norske Ekspropriations_ og Stats-Ret (1907), Magne Schjødts:
Norsk Ekspropriationsrett (1926) og N. Gjelsviks: Norsk Tingsret.

Hvis man paa det saaledes foreliggende — spinkle Grundlag
skal søge at opstille almindelige Retningslinier, synes det mig da
af afgørende Betydning at fremhæve en Sondring imellem, om Af
staaelsen af den enkelte Ejendom til Anvendelse til et særligt Eks
l)Iopliationsformaal, direkte — formelt eller dog reelt — følger af
Ekspropriationsloven selv, eller beror paa en Beslutning af et For-
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vaitningsorgan, jfr. nedenfor, der skal bestemme Omfanget af de
Afstaaelser, der skal — eller kan gennemføres »ifØlge< Loven,
jfr. Grl. § 80.

I.A. Lyder Lovell saaledes paa, at—den fredskovspligtige—Ejen
dom Matr. Nr den og den By, i det og (let Sogn skal af
staas til en Anvendelse, der er uforenelig med Fredskovspligten,
maa denne sidste selvsagt vige; som den er paalagt ved — eller i
Henhold til — Lov, er den her hævet ved en — yngre — Lov, der
maa respekteres, selvom den rnaatte være udfærdiget gennem et
andet Ministerium end (let, hvorunder Skovloven og dens Haand
hævelse henhØrer.

B. Og ganske det samme vilde jeg som ovenfor antydet —

mene i de Tilfælde, hvor Loven vel ikke nævner de af den omfat
tede Ejendomme, men overhovedet vilde blive ude af Stand til at
realisere sit Formaal, hvis ikke netop disse Arealer tilegnedes, san-
ledes hvor Ekspropriation hjemles til Bygning af en Bro eller
Dæmning med ganske bestemte Udgangspunkter paa de respektive
Kyststrækninger; findes paa ,de paagældende Steder fredskovs
pligtig Grund, tør det ogsaa her antages, at Lovgivningsmagten har
taget de krydsende Hensyn i Betragtning og selv har truffet sit —

for alle vedkommende bindende — Valg.
II. Vanskelighederne melder sig, hvor Holdepunkter i Loven

mangler, idet denne blot rent abstrakt uden Stedsangivelser —

fastslaar, at vedkommende Ministerium, kommunale Myndighed
eller private Koncessionshaver, jfr. f. Eks. Lov om Efterforskning
og Indvinding af Raastoffer i Kongeriget Danmarks Undergrund
Nr. 27 af 19. Februar 1932, jfr. Lov Nr. 23 af 31. Januar 1936,

§ 7 ff., kan kræve Jord afgivet til et eller andet Formaal, være
sig Forsvarsanlæg, Omlægning eller Udvidelse at Veje, Opførelse
af Skolebygninger eller deslige.

Det skal her straks fremhæves, at Myndighedens Dekret om Af
staaelse i de enkelte Tilfælde er en Forvaltningsczkt, ikke en judi
ciel Afgørelse, jfr. Knud Berlin, Den danske Statsforfatningsret
II. 2. (1934) Side 403 og — for norsk Ret, hvor Fremgangsmaaden
iøvrigt i det Hele følger processuelle Synspunkter — Scheie l.c.S.X,
og at SpØrgsmaalet om Dekretets Lovlighed efter Grundlovens § 70
derfor altid kan indbringes for de almindelige Domstole, jfr. f. Eks.
ogsaa HØjesteretsdom i Ugeskrift for Retsvæsen 1935 Side 1040
(om østerbrogades Udvidelse).

Tænker man sig, at et ekspropriationsberettiget Organ vecitager
en Vejomlægning, der kræver Afstaaelse af Grund, belagt med
en Fredskovspligt, som vedkommende Organ ikke i sig selv —

altsaa bortset fra Ekspropriationsbeføjelsen — vilde være kompe
tent til at relaxere, foreligger Proplemet rent.
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Ubehandlet, som det er, synes det mig dog, at nogen Vejledning
vil kunne hentes fra Overvejelser vedrØrende Parallelspørgsmaal,
der har tildraget sig Opmærksomhed i Teorien eller Retsanvendel
sen, nemlig: om Ekspropriation af Statsejendom, om Sammenstød
mellem flere Eksproprianter, og om Adgangen til ved Ekspropria
tion at frigøre sig for Byggeforskrifter og andre »legale Servitutter<
paa den afstaaede Grund.

1) at de Synspunkter, der anlægges pan det fØrstnævnte Forhold,
direkte finder Anvendelse, hvor Skoven er Statsskov, jfr. nu Skov-
lovens § 1, 1, er naturligvis klart, men (let samme maa i Virkelig—
heden gælde, hvor Skoven er i privat Eje, med den Modifikation,
at her ikke selve Afstaaelsen, men kun en Benyttelse til andet end
Skovclrift, gør Indgreb i Statens Ret; med alle fornødne Forbehold
kunde man udtrykke Tilstanden derhen, at Staten her »ejer< —

ikke Grunden men den særlige Byrde, Fredskovspligten, paa
denne.

I norsk Ret vil her Gjelsvik (i Udg. 1919, Side 139—41; Udg.
1926, Side 165—67) sondre imellem, om det er Staten selv, der er
Ekspropriant eller f. Eks. kommunale Myndigheder; i det første
Tilfælde benægter han rent ud, at Ekspropriafionsreglerne kan
finde Anvendelse. Skal den ene af statens administrationsgrene
ha en Ting, som en anden administrationsgren sitter inde med<,
maa dette ordnes administrativt »ved, at tingen overdrages fra den
ene administrationsgren til den anden<; iØvrigt vil han lade det
være Reglen, at »Staten (som expropriatus) staar i samme
stilling som en l)ri’at1na1d(, dog at »undtagelse maa gjØres for
statseiendom, som er særlig vigtig for statens sikkerhet eller for
andre vigtige statsformaal (fæstninger, stortingsbygning o.s.v.) «.

Efter Scheie (l.c. S. 38 ff.) kan derimod kun Ejendomme, i hvilke
Staten alene har en rent privatØkonomisk Interesse, gØres til Gen
stand for Ekspropriation, og han fremhæver med Føje — Side 48,
Noten — at man ikke f. Eks. deraf, at der kan vindes Hævd
Statsejendom, se Vinding Kruse, Ejendomsretten II, Side 569, kan
slutte til Ekspropriationsbeføjelsen; man kan derfor vel (Side 39)
ekspropriere, hvor »staten havde kjØbt et skogstykke til udhugst
for at tjene Penge paa det<, men tvilsommere bliver spørgsmaalet
allerede, naar skogstykket ligger i en skogfattig egn, og det er ind
kjØbt for at bevares for landet<. Hvor som i Danmark Fredskovs
pligten er lovhjemlet og utvivlsomt er begrundet i meget høj Grad
i andet end økonomiske Hensyn, se ogsaa Vinding Kruse l.c. I,
Side 293, maatte de Scheie’ske Synspunkter klart fØre til at ude
lukke Ekspropriation; de Scheie’ske Synspunkter deles af SchjØdt
(1.c. S. 37—39), der paaviser det uholdbare i Gjelsviks Opstilling)
med det Forbehold, at Ekspropriation dog ogsaa kan ske overfor
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Statsejendoin, hvis denne upaavirket deraf kan tjene sit statslige
Formaal, og jeg vil være tilbøjelig til at slutte mig til dette for
dansk Rets Vedkommende.

2). Vender man sig dernæst til Reglerne om Sammenstød mellem
flere Eksproprianter, maa det naturligvis erkendes, at der ikke her
direkte er Tale om et saadant; Paalæggelse af Fredskovspligt er jo
ikke en Ekspropriation, men en Fastsættelse af en alrnindelig Ind
skrænkning i Ejendornsretten, jfr. Vinding Kruse, l.c. I, Side 230
—32 og C. Popp-Madsen i Ugeskrift for Retsvæsen 1934 B. 5. 326 ff.
og i Juristen 1936 S. 442; dette medfØrer en betydningsfuld For
skel over for vedkommende ramte<, idet Ekspropriationen be
grunder et Erstatningskrav, Grl. § 80, hvorom der ikke bliver
SpØrgsmaal her; men jeg ser egentlig ikke, at denne Omstændig
hed skulde foranledige en væsensforskellig Indstilling over for an
dre Myndigheders senere Angreb paa den etablerede Tilstand. Nu
er det næppe helt sikkert, hvorledes en saaclan Konflikt i det Hele
skal lØses. SchjØdt (l.c. S. 29 ff.) gaar ind for, at det afgØrende
maa være Ekspropriationens Kvalitet, saaledes at Statens Interesse
gaar forud for Kommuners og disses igen for privates, for saa vidt
det da ikke drejer sig om det offentliges rent privat-Økonomiske
Interesser, medens inden for Statsvirksomheder afgørende Vægt
skal lægges paa, om den ene Ekspropriant er den anden overordnet,
sideordnet eller underordnet.

I dansk Ret synes Fogedretskendelsen i >Vestre Kirkegaards
sagen< (se Niels Lassen i Tidsskrift for Retsvæsen 1897, S. 421 ff.)
i Overensstemmelse med § 1, 2. Stk. i Lov om Afgivelse af Grus
m. m. til Jernbaners Vedligeholdelse af 15. Maj 1868 (om Forhol
det mellem Jernbaner og Vejvæsen) og Indenrigsministeriets Skri
velse Nr. 173 af 12. Juni 1889 (om Forholdet mellem Klit- og Vej-
væsen) derimod at lade Tidsprioriteten være afgørende, og hertil
slutter sig nuværende Landsretssagfører Hedeberg i Ugeskrift for
Retsvæsen 1927 B. S. 209 ff., Knud Berlin, le. II. 2. Side 386 Note
48 og Vinding Kruse 1. e. 1. Side 229; Vinding Kruse har dog senere
— i Tidsskrift for Retsvidenskab 1934, Side 229—30 — taget For
behold om Kvalitetssvnspunktets Anvendelse — og Høj esteretspræ
sident, Dr. Troels G. Jørgensen — i Ugeskrift for Retsvæsen 1926 B.
5. 122 — tager ogsan Afstand fra en ren Prioritetsordning.

Der er imidlertid for mig ingen Anledning til paa dette Sted at
komme nærmere ind paa Forholdet mellem de stridende Anskuel
ser, idet det vil vise sig, at hvilken af disse man end følger, saa
vil Resultatet her blive det samme: baade efter »Kvalitetsbetragt
ningen< og efter »Prioritetsprincipet maa den statslige Fredskovs
pligt kunne hævde sig over for side- og underordnede Organers
senere Ekspropriationsangreb.
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3). Kommer man saa endeligt til SpØrgsmaalet om Eksproprian

tens Stilling over for almindelige Retsforskrifter, er det indlysende,

at dette direkte omfatter det foreliggende Problem; naar jeg imid

lertid ikke har ment at burde begrænse Undersøgelsen til dette

Rubrurn alene, beror det simpelthen paa, at det her foreliggende

Materiale i sig selv er for spinkelt til at bære mere almindelige

Slutninger.
Det læres saaledes — jfr. Vinding Kruse, Ejendomsretten I,

S. 270 — i nøje Overensstemmelse med Retsanvendelsen, at Eks

propriation kan ske i Strid med Udstykningsreglerne, men dette

Forhold hører — saavidt ses — i Virkeligheden hjemme under

Rubrum I; naar Ekspropriationsloven hjemler Grundafstaaelse, og

denne ikke maa kræves i stØrre Omfang, end Formaalet gør det

nødvendigt, jfr. Grl. § 80, er det Loven selv, der har løst Problemet.

At en Ekspropriant i Mangel af særlig Lovhjemniel ved Benyt

telse af den eksproprierede Grund maa respektere Bygningslovgiv

ningens Forskrifter eller søge fornøden Dispensation hos de dertil

kompetente Myndigheder, er vistnok almindeligt anerkendt — jfr.

Schjødt l.c. S. 11 og antages i det eneste foreliggende Præjiidi

kat, Østre Landsrets Dom i Ugeskrift for Retsvæsen 1930, Side 176,

der dog for saa vidt ikke er helt rent, som det til Jernbaneanlæg

eksproprierede Areal dèr agtedes anvendt midlertidigt til andet

Formaal (Udlejning til Kiosk).
Spørgsmaalet behandles ud fra mere principielle Synspunkter

hos Schjødt, l.c. 5. 39—41. »Naar den legale servitutt bare er til

regulering av forholdene mellem private saaledes at en privat

mann kan frafalde den — maa den ogsaa uten videre kunne eks

propriereS. Det gjelder f. eks. tilfellet om bebyggelse efter nabo-

loven (D. L. 5—10—56) . .. . Likesaa maa dette gjelde rett til aa

opsi en leieboer som er beskyttet ved husleiereguleringen. En eks

propriant kan jo fordrive eieren, og det vilde da være liten mening

i at en leieboer med hjelp av husleienevnden skulde kunne hindre

ham i aa tiltre et hus. Like saa vel som man kan ekspropriere en

leieboers rett ifølge kontrakt til aa sitte i leiligheten, maa man

kunne ekspropriere hans ret til aa sitte der uten kontrakt, men

med husleienevndens hjelp<. I andre Tilfælde, hvor Forskrifterne

er begrundet i almene Hensyn, antages derimod det modsatte:

>Hvis loven gir adgang til dispensasjon, kreves . . . . dispensasjon

for at ekspropriering av en legal servitutt kan skje. Gir loven ikke

adgang til dispensasjon kreves det at loven opheves eller forandres.

Til StØtte herfor henvises til Højesteretsdom i (norsk) Retstidende

1910, Side 331: >Denne Dom gjelder ikke ekspropriasjon av legal

servitutt, men angaar et forhold som er temmelig parallelt, nemlig

spørgsmaal om adgang for en ekspropriant til oa innrette sig i
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strid med en fastsat regulering. Dommen avgjØr, at jernbanen
m.h.t. anordning av linjepassager er bundet av bygningslovens be
stemmelser om vejer og gater .

Efter alt det saaledes foreliggende maa jeg konkludere i, at Fred
skovspligten vel maa vige, hvor dette har Hjemmel i Ekspropria
tionsloven selv, direkte eller derved, at dennes Formaal ikke kan
realiseres uden saadant Indgreb, hvilket meget vel kan tænkes ogsaa
ved almindeligt holdteBestemmelser, I. Eks. om Udvidelse af Veje,
dersom Vejen paa en Strækning har Fredskov paa begge Sider (at
det vilde være billigere for Eksproprianten f. Eks. at tage af Skoven
paa den ene Side end af Byggegrundene paa den anden Side af Vejen,
skaber derimod ingen legal Nødvendighed); hvor der derimod ikke
i selve Loven kan findes Holdepunkter for en saadan LØsning, maa
det følge, af almindelige forvaltningsretlige Synspunkter, at Eks
propriation af Fredskov eller fredskovspligtig Grund vel tør finde
Sted, men kun med Respekt af Fredskovspligten, som kun Land
brugsministeriet — stadigt bortset fra særlig Lovhjemmel — kan
fritage for; jeg mener hermed ogsaa i det Hele at være paa Linie
med de Synspunkter, der kommer til Orde i Præmisserne til den
indledningsvis omtalte Overfredningsnævns Kendelse af 3. Januar
1939, hvori det — blot mindre skarpt — hedder:

>Hvad dernæst angaar den i flere Henseender meget beklagelige
Gennemskæring af den store Fredskov Hestehaven, som vilde finde
Sted ved Gennemførelse af Amtsraadets Vejprojekt, maa man anse
denne for mindre velforeneligt med Skovlovgivningen, hvis Hensigt
utvivlsomt er i videste Omfang at værne om Fredskovene og søge
ethvert unødvendigt Indgreb i disse undgaaek<. Læses >unødvendigt<
som »unØdvendigt til Realisation af Ekspropriationslovens For
inaal<ç kan jeg fuldt ud slutte mig hertil.

KØbenhavn, den 11. April 1939. Carl Popp-Madsen.

FRA DOMSTOLENE

østre Landsrets Dom 23. Decem- lagt paa de fleste, men ikke alle fra
her 1938 i Anke IV 347/1938. Hovedejendommen udstykkede Par

Serviluller — Paa en Parcel ved celler. Bl. a. under Hensyn til, at der
Ordrupvej var der lagt Villaservitut, ved den paagældende Del af Or
saaledes at Afvigelser kunde tilste- drupvej nu findes høj Bebyggelse i
des af Ejeren af Hovedejen dommen, et saadant Omfang, at Karakteren af
et Vejareal, der nu ejes af Gentofte Villakvarter her ikke kan siges be
Kommune. Lignende Servitut var varet, blev Kommunalbestyrelsens
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Tilladelse til Afvigelse fra Servitut

ten ved Opførelse af el fleretages

Hus kendt gyldig.

østre Landsrets Dom 30. Decem

her 1938 i Sag I 413/1938.

Færdsel — Den private Harbo

orevej (i København), som er luk

ket med Bom mod øst og mod Vest

munder ud i nogle ubebyggede jor

der, over hvilke der ikke var anlagt

Vej, men foregik en udstrakt Benyt-

Ministeriet for offentlige Arbej

ders Ski-ivelse af 20. Januar 1939

til F. Grundejerforening.

I Skrivelse af 4. d. M. har F

Grundejerforening forespurgt, om

Lov Nr. 158 af 13. April f. A. om

Snekastning gælder for Kobstad

kommunerne, samt om Politiet,

uanset at. der ikke i Overensstem

ttelse mccl § 14 i fornævnte Lov er

udfærdiget nogen Snekastnings

vedtægt for vedkommende Kobstad

kommune, kan paalægge Grundej

erne i Henhold til Politivedtægten

at sørge for saavel Rydning som

Bortkorsel af Sne ud for deres

Ejendomme.
I denne Anledning skal man her

ved meddele, at Snekastningsloven

gælder for Kobstadkornmunerne,

men at de efter Lovens §. 1, Stk. 4,

kun ci’ pllgtige at sørge for Sne

kastningen paa de paa deres

Grund værende Landevejsstræk

finger, Landevejsgader og Biveje,

og at man, for saa vidt angaar det

telse af Cykler og Vogne, anset for

al være aaben for almindelig Færd

sel, jfr. Færdselslov Nr. 129 af 14.

April 1932 § I, 1. Stk.
Erslatniiiq — Vejens Ejere, der i

Strid med Færdselslovens § 32 hav

de ladet en Skærvebunke henligge

paa Vejen uden Afmærkning med

Lygter, kendtes erstatningspligtige i

Anledning af, at et Reservepostbud

paa Cykel faldt over Skærvebunken

og kom til Skade.

sidstnævnte Spergsmaal, under D.

D. har oversendt Sagen til Justits

ministeriet som hørende under det

tes Porretningsomraade.

Ministeriet for offentlige Arbej

ders Skrivelse af 26. Januar 1939

til Amtrnanden over V. Amt.

I Skrivelse af 23. f. M. har Hr.

Amtinanden forelagt Ministeriet

hoslagt tilbagefølgende Sag, hvori

B Sogneraad har forespurgt, om en

Person, dci’ el’ Bestyrer af den

hans Moder tilhørende Landejen

dom, og som er beskikket til Sne

foged, kan nægte at overtage dette

Fly erv.
I denne Anledning skal man un

der Henvisning til, at en Gaardbe

styrer ikke som saaclan er Ejer el

ler Bruger af fast Ejendom, og

derfor ikke snekastningspligtig, til

Efterretning og viclei’e Bekendtgc

relse tjenstlig meddele, at den om

handlede Gaardbestyrer ikke er

pligtig at modtage Beskikkelse

FRA IINISTERIERNE
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som Snefoged, da dette Hverv
ifølge § 11 i Lov Nr. 158 af 13.
April 1938 om Snekastning kun
kan paalægges snekastningsplig
tige Personer.

Ministeriet for offentlige Arhej
ders Skrivelse af 26. Januar 1939
til Gaardejer D.

I Anledning af Deres hertil ind
sendte Skrivelse af 4. November
1. A. angaaende den at ‘Dem til
Amtmanden over II. Amt indgivne
Klage over Vedligeholdelsen af 5.
Sognekommunes Bivej Nr. 2 V.—
H. skal man efter stedfunden Brev
veksling med nævnte Amtmand
herved meddele, at den af H.
Amtsraad trufne Afgørelse med
Hensyn til Deres Klage, hvilken
Afgorelse er meddelt Dem under
5. f. M., er endelig i Henhold til
§ 12 i Lov af 21. Juni 1867 om Be
styrelsen af Vejvæsenet m. v., og
at Ministeriet herefter ikke har set
sig i Stand til at foretage videre i
Sagen.

Ministeriet for offentlige Arbej
ders Skrivelse af 26. Januar 1939 til
Amtmanden over 0. Amt.

Ved at meddele, at 0. Amtsraad
i Medier af § 3 i Lov af 4. Juli 1850
angaaende Gangstier i offentligt
øjemed har paalagt U. Sogneraad
at optage en nærmere angiven, be
staaende Gangsti paa Kommunens
Gangstiregulativ, men at Sogne
raadet bestrider Amtsraadets Be
føjelse i saa Henseende, har Hr.
Amtmanden i Skrivelse af 13. f. M.
indsendt Sagen til Ministeriets Af
gørelse.

I denne Anledning skal man til
Efterretning og videre fornøden
Bekendtgørelse tjenstlig meddele,
at et Sogneraads Beslutning om at
optage eller undlade at optage en
Gangsti paa Gangstiregulativet i
Overensstemmelse med gældende
Praksis kan indbringes for Amts
raadet til endelig Afgorelse, jfr.
Bemærkningerne til fornævnte
Lovbestemmelse, Higsdagstidende,
Landstingets 1. Session 1850, Spalte
587—88, og at den omhandlede al
0. Amtsraad trufne Afgørelse i Sa
gen derfor maa anses lovhjemlet.

Ministeriet for offentlige Arbej
ders Skrivelse af 16. Marts 1939 til
Socialministeriet.

Ved Paategning af 15. November
f. A. har Socialministeriet udbedt
sig en Udtalelse herfra over hos-
lagt tilbagefelgende Forespørgsel
fra Amtsvejinspekteren i P Amt
om, hvorvidt Renter af Laan til
Vejarbejder, hvortil der er tilsagt
Tilskud af de til Raadighed for
Socialministeren til Beskæftigelse
af arbejdsløse stillede Midler, vil
kunne medregnes blandt de Udgif
ter, i Forhold til hvilke Tilskud-
dets Størrelse skal beregnes.

I denne Anledning skal man her
ved meddele, at der med Hensyn
til Spørgsmaalet om Medtagelsen al
Renteudgifter blandt de Udgifter, i
Forhold til hvilke Størrelsen af et
Vejfondstilskud beregnes, gælder
følgende Regler:

De af en Kommune afholdte
Renteudgifter kan medregnes
blandt de omhandlede Vejudgifter
fra det Tidspunkt, hvor Arbejdet
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sættes i Gang, og indtil Arbejdet
er fuidfert, og der til Ministeriet
har kunnet indsendes Regnskab
for det paagældende Arbejde. Det
er dog en Forudsætning herfor, a t
Planerne for Vojarbejdet er god
kendt af Ministeriet, a t der ved
Arbejdets Paabegyndelse er givet
Kommunen Tilsagn om vedkom
mende Vejfondstilskud, samt a t
der ikke i den paagældende Skri
velse, hvori nævnte Tilsagn med
deles, er truffet anden Bestemmel
se med Hensyn til Renteudgifter.
Tilsagn om Vejfondstiliskud anses i
denne Forbindelse at foreligge,
hvad enten der er givet et forelø
bigt eller endeligt Tilsagn om Til
skud, eller der foreligger et skrift
ligt Tilsagn om, at Spergsmaalet
om Ydelse af Tilskud til det pan-
gældende Vejarbejde vil blive op
taget til »velvillig Behandling».

Som Renteudgifter betragtes kun
de af Kommunerne til Dækning af
forfaldne Renter afholdte Beløb.
Saafremt en Kommune afholder
Udgifterne ved et Vejfondsarbejde
af egne Midler uden Optagelse af
Laan, vil Regnskabet for dette Ar
bejde saaledes ikke kunne belastes
med en »Rentegodtgereise», sva
rende til det af Kommunen ved
Anvendelsen af egne Midler lidte
Rentetab.

Cirkulære af 10. Marts 1939 fra
Ministeriet for offentlige Arbejder
til samtlige Amtmænd angaaende
Udbetaling af Forskud paa Refusio
nen i Henhold til Snekastningslo
vens § 19.

Man skal herved tjenstlig anmode

D’Herrer Amtinænd om hver for sit
Omraade :at ville gøre Amts-, By- og
Sogneraadene bekendt med, at der i
Overensstemmelse med Bestemmel
serne i dette Cirkulære vil kunne
udbetales Forskud paa den Refu
sion, der i Henhold til § 19 i Lov
Nr. 158 af 13. April 1938 om Sne
kastning tilkommer Kommunerne
for saa vidt angaar de Udgifter, der
i Finansaaret 1938/39 er afholdt til
Aflønning af den til Foretagelse af
Snerydningsforanstaltninger lejede
Arbejdskraft.

Henvendelser om Forskudsudhe
taling skal ske paa de i Ministeriet
for offeatlige Arhejders Cirkulære
af 6. Juli 1938 foreskrevne Anmel
delsesskemaer, der er bragt i Han
delen of Firmaet Olaf 0. Barfoed &
Co., Gyldenlovesgade 10, Køben
havn K., og som vil kunne faas gen
nem enhver Papir- og Boghandel.
Anmeldelserne skal for Sognekom
munernes Vedkommende indsendes
gennem Amtet.

Forskudsudbetalingen pan den
omhandlede Refusion vil kun finde
Sted med Hensyn til de Udgifter,
der anmeldes til Ministeriet inden
den 1. April d. .4. og vil blive ydet
med Halvdelen af det Beløb, der vil
kunne refunderes i Henhold lii for-
nævnte Lovbestemmelse. Udbetalin
gen afForskuddene ‘kan forventes at
ville finde Sted i Slutningen af April
Maaned d. A.

Cirkulære af 18. Februar 1939 fra
Ministeriet for offentlige Arbejder
til samtlige Amtmænd om Frem
gangsmaaden ved Udbetaling af Til
skud af Vejfondene.
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Da man maa anse det for rettest,
at Rekvisitioner, der indsendes til
Ministeriet for offen [lige Arbejder
om Udbetaling at Tilskud at Vejfon
dene til amts-, købstad- og sogne-
kommunale Vejarbejder (Gadear
bejder), affattes paa ensartet Maa-
de, har man udarbejdet Rekvisiti
onsskemaer vedrørende Forskuds
udbetalinger og Rekvisitionsskema
er med tilhørende Regnskabshæfter
til Brug ved Restudbetalinger.

Skemaerne m. v., hvoraf et Eks
emplar vedlægges, vil være at an
vende ved Udbetaling af Tilskud,
hvorom der fremtidig gives Tilsagn,
samt i den Udstrækning, hvori det
maatte være muligt ved Udbetaling
af Tilskud til igangværende Arbej
der. Ved Rekvisitioner om Udbeta
ling af Tilskud skal Rekvisitions
skemaet indsendes i 2 Eksemplarer,
medens Regnskabshæftet kun skal
indsendes i 1 Eksemplar. Skemaer
ne m. v. vil kunne erholdes i Schultz
Boghandel, Havnegade 15, Køben
havn.

Udbetaling af Resttilskud af Vej
ton dene, hvilke i Almindelighed ud
gør ca. 10 pCt. af Tilskuddets Stør
relse, vil fremtidig ikke finde Sted,
forinden det indsendte Regnskabs
materiale har været forelagt 2. Ho
vedrevisorat, der om fornodent kan
forlange de til det indsendte Regn
skabsrnaleriale hørende Bilag frem
sendt til Gennemsyn eller foretage
en Revision paa Stedet. De paagæl
dende Vejregnskaber forudsættes i
øvrigt revideret paa sædvanlig Maa-
de af de kommunale Revisorer.

Ved at meddele foranstaaende
skal man tjenstlig anmode D,Herrer
Amtmænd om hver for sit Omraade

at ville gøre Amtsraad, Byraad og
Sogneraad bekendt med foranstaa
ende.

Cirkulære af 3. Maj 1939 fra Mini
steriet for offentlige Arbejder til
samtlige Amtmænd saalydende:

»Da. der ikke er Udsigt til, at de
Lnvgivningsføranstaltninger, som
maatte blive truffet paa Grundlag
at Trafikkommissiønens forventede
Indstilling, vil kune bringes til Ud
førelse førend tidligst i Løbet af
Kalenderaaret 1940, vil der fra Mi
nisteriets Side intet haves at er
indre imnd, at løbende Tilladelser
til Omnibus- og Fragtmandskørsel,
der udløber inden den 1. Januar
1941, under Forudsætning at Enig
hed blandt samtlige de vedkom
mende kommunale Myndigheder
førnyes indtil Udgangen at Aaret
1940.

Om Førnyelser, der maatte finde
Sted i Overensstemmelse med for
anstaaende, udbeder man sig Ind-
beretning indsendt, medens man,
idet man iøvrigt henviser til Mini
steriets Cirkulære af 12. December
1930, forventer, at samtlige Sager
angaaende Udvidelse at Kørslen
paa bestaaende Ruter og betydende
Ændringer i de gældende Kørepla
ner saavel som eventuelt enkelte
Sager angaaende Oprettelse at nye
Ruter forelægges Ministeriet søm
hidtil, forinden Tilladelse meddeles
de vedkommende Andragere.<

Cirkulære at 22. Maj 1939 fra Mi
nisteriet tør offentlige Arbejder til
samtlige Amtmænd angaaende Be
kæmpelse af Ukrudt paa Rabatter,
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Skraaninger, Grøfter m. v. langs of
fentlige Veje.

»Paa Grund af den Skade, der
forvoldes Landbruget ved Spred
ning af Ukrudtsfrø fra Rabatter,

Skraaninger, Grøfter m. v. langs of
fentlige Veje, maa Ministeriet anse
det for meget ønskeligt, at der
iværksættes Foranstaltninger til Be
kæmpelse af det paa nævnte Arealer
voksende Ukrudt, blandt hvilket
man særlig skal henlede Opmærk
somheden paa Fandens Mælkebøtte,
Følfod, Tidsel, Høsthorst og Vild
Gulerod.

Da det har vist sig, at de af Inden
rigsministeriet om det paagældende

Forhold udfæi’digede Cirkulærer af
25. Juli 1889 og 16. Juni 1898 til
samtlige Amtmænd ikke virker efter

deres Hensigt, skal man paa Foran
ledning af en af et Fællesudvalg for
Amtsraadsforen ingen, De samvir
kende Sogneraadsforeninger, De

samvirkende danske Landbofor
eninger og De samvirkende danske
Husmandsforeninger fremsat An
modning herved tjenstlig anmode
D’Herrer Amtmænd om hver for sit

Omraade at ville henstille til Amts
raadene samt By- og Sogneraadene
at foranledige, at der overensstem
mende med et af Landbrugsmini
steriet tiltraadt Forslag foretages
aarlig mindst 2 Afslaaninger af
Græsvæksten paa de ommeldte Are
aler, nemlig 1. Gang mellem den 20.
Maj og den 10. Juni, saaledes at det
afslaaede hortfjernes inden den 20.
Juni, og 2. Gang mellem den 20. Juli

og 10. August, saaledes at det af
slaaede bortfjernes inden den 20.
August.

Man skal derhos anmode D’Her
rer om yderligere at ville henlede
de nævnte kommunale Raads Op
mærksomhed paa følgende, af Sla
tens Plan teavlsudvalg anbefalede
Anvisninger vedroende Saaningen
af Græs paa Arealer ved Nyanlæg af
Veje, nemlig:

ø/ der almindeligvis bør anvendes
følgende Froblanding, regnet i kg
pr. 1 ha: 8 Alm. Rajgræs, 8 Engsvin
gel, 3 Timothe, 3 Engrapgræs, 3
Hundegræs, 2 Fioringræs, 3 Stiv-
bladet Svingel, i alt 30 kg,

al der bør drages Omsorg for, at
Frøet saas i ren og bekvem Jord og
dækkes omhyggeligt,

al Udlæg i April eller Juli—
August har bedst Udsigt til at lyk
kes, samt

øl der i Udlægsaaret forud for
Saaningen bor tilføres Jorden alsi
dig Kunstgødning, og at følgende
Mængder, regnet i kg pr. 1 ha, de
fleste Steder vil være passende: 200
Salpeter, 200 Superphosphat, 100
Kaligødni ngr.

Skrivelse fra Ministeriet for of
fentlige Arbejder af 30. Marts 1939
til Amtmanden over 5. Amt.

I Skrivelse af 11. f. M. har Hr.
Amtmanden næst at oplyse, at der
mellem H. Sogneraad og Dansk Ar
bejdsmands Forbund, H. Afdeling,
er sluttet en nærmere angiven
mundtlig Overenskomst om Betalin
gen for kommunalt Arbejde, fore
lagt Ministeriet Spørgsmaalet om,
hvilken Betaling der skal ydes ved
denne Snekastning, der finder Sted
for Kommunens Regning.
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I denne Anledning skal man
tjenstlig meddele, at det paagælden
de Sporgsrnaal efter Ministeriets
Formening maa afgøres efter de
gældende Regler for Behandling af
faglig Strid, jfr. Lov Nr. 135 af 2.
Maj 1934 om Ændring i Lov Nr. 536
af 4. Oktober 1919 om den faste
Voldgiftsret.

Skrivelse fra Ministeriet for of
fentlige Arbejder af 1. April 1939
til T. Byraad.

I Skrivelse af 23. December f. A.
har Byraadet forespurgt, hvorvidt
Fiskere, der selv ejer Baad og Red
skaber, ved Antagelsen af Arbejds
kraft til den Snekastning, som fin
tIer Sted i Overensstemmelse med
Snekastningslovens § 19, kan anses
som Lonarbejdere.

Idet henvises til Ministeriets Cir
kulære af 6. Juli 1938, hvorefter de
Arbejdere, som i Henhold til Lov
bekendtgørelse Nr. 185 af 14. Maj
1937 om Arbejdsanvisning og Ar
bejdsloshedsforsikring m. m. anses
som Lønarbejdere, ligeledes i Sne
kaslningslovens Forstand betragtes
som Lønarbejdere, skal man efter
stedfun den Brevveksling med Soci
alministeriet tjenstlig meddele, at
Fiskere, der selv ejer Baad eller
Redskaber, ikke kan anses som Løn-
arbejdere i den ovenfor nævnte
Hen seen de.

Skrivelse fra Ministeriet for of
fentlige Arbejder af 1. April 1939 til
Husejer H.

I Skrivelse af 24. Februar d. A.
har De næst at oplyse, at den Dem
tilhørende Ejendom i Ejendoms

skyld er vurderet til 4.800 Kr., hvor
af Grundskylden udgør 1.000 Kr.,
samt at det i Lov Nr. 188 af 20. Maj
1933 § 3 omhandlede Fradrag for
F. Kommune er fastsat til 5.000 Kr.,
besværet Dem over, at F. Sogneraad
har paalignet Dem en Snekastnings
ydelse paa ¼ Snekastningsdag i
Omgangen.

I denne Anledning skal man her
ved meddele, at det nævnte Fradrag
som hidtil skal foretages fuldt ud i
den paagældende Ejendoms Vur
deringssum tiden Hensyn til, hvor
ledes Ejendommens Værdi fordeler
sig paa Bygningerne og Jorden,
hvorfor De efter det oplyste kun er
pligtig at yde indtil een Snekast
ningsdag aarlig, jfr. Snekastnings
lovens § 7, Stk. 3.

Skrivelse fra Ministeriet for of
fentlige Arbejder af 13. April 1939
til Amtmanden over H. Amt.

I Skrivelse af 9. Februar d. A. har
Hr. Amtmanden indsendt til Mini
steriets Afgørelse den dermed fulgte
Sag, hvori Skovfoged N. forespør
ger, hvorvidt han som Bruger af den
af ham behoede Ejendom er at anse
som snekastningspligtig i Henhold
til Lov Nr. 158 af 13. April 1938 om
Snekastning og dermed er pligtig at
modtage Beskikkelse som Snefoged.

Det fremgaar af Sagen, at den
paagældende er ansat som Skovfo
ged under C. Gods med en fast maa
nedlig Lønning og Fribolig i en paa
Godset beliggende Beboelsesejen
dom.

I denne Anledning skal man efter
det om Brugsforholdets Beskaffen
hed oplyste til Efterretning og vide-
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re fornøden Bekendtgørelse tjenst
lig meddele, at Ministeriet maa hol
de for, at Skovfoged N. ikke er sne
kastningspligtig og saaledes ikke er
pligtig at modtage Beskikkelse som
Snefoged.

Skrivelse fra Ministeriet for of
fentlige Arbejder af 13. April 1939
til Amtmanden over B. Amt.

Efter Modtagelse af Hr. Amtman
dens Skrivelse af 8. Februar d. A.
(A. B. 579—38) angaaende Spørgs
maalet om, hvilket Vederlag der i
Medfør af Snekastningslovens § 6
skal erlægges for saa vidt angaar
nogle nærmere angivne Skovdistrik

ter, der i Henhold til denne Lovbe
stemmelse er fritaget for at stille
Snekastningsmandskab til Natural
arbejde, skal man til Efterretning
tjenstlig meddele, at Vederlaget skal
ydes efter en af Amtsraadet for hver
Kommune fastsat Takst, gældende
for i Aar, og at denne Takst ifølge
førnævnte Lovbestemmelse som
hidtil skal fastsættes for halve —

4 Timer og derunder — og hele Da
ge. Den af Amtsraadet for visse
Kommuner fastsatte Takst, hvoref
ter Vederlaget skal erlægges efter
en nærmere fastsat Timehetaling, er
saaledes uforenelig med den om
handlede Lovbestemmelse.

FRA NATURFREDNINGSNÆVNENE

IC END ELSE
afsagt den 1. Februar af Frednings

nævnet for Frederiksborg Amt.
Vejen fra Tikøb til Borsholm

agtes pan en længere Strækning for-
lagt for at undgan de uoverskuelige
Sving, der nu findes.

Ved Shovløberstedet Grønneren
dehus, der ligger ved Udkanten af
Horserød Hegn, gaar Vejen nu øst
for Huset. Den vil efter Planen blive
ført vest om Huset og blive ført
skraat ind gennem Skovhegnet, der
her gaar fra sydøst til nordvest, saa
ledes at dette vil blive fjernet pan en
Strækning af ca. 100 m. Vejen vil
derefter stutte sig tit den nuværen
de, snaledes at det Vejsving, der nu
findes lidt nord for Skovløberhuset,
vit blive rettet ud.

Det er Sogneraadet, der har ladet

udarbejde denne Vejplan, søm det
staar i Begreb med at bringe til Ud
førelse.

Direktoratet for Statsskovvæsenet
gør gældende, at det er skadeligt for
Shoven, at dens Vestrand sanledes
fjernes pan en længere Strækning,
og at Vejens Retning maa kunne
ændres, snaledes at den føres gen
nem Hegnet noget længere mod Vest
og mere lige imod det.

Sogneraadet har ikke kunnet gaa
ind paa denne Ændring, da Vejen
herved vil faa en Bøjning i Stedet
for, at den efter Planen gaar lige
eller med lange Sving.

Direktoratet har forelagt Sagen
før Nævnet.

For dette er det afgørende ikke,
at Vejens Gennemførelse betegner
en Ulempe for Skovens Drift;
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Spørgsmaalet er, hvilken Interesse
der knytter sig til Stedets Natur. Det
Omraade her er Tale om, den Del af
Skoven, der ligger vest for Skovlø
berhuset og Vejen, rummer ikke no
get Parti, som man vil betegne som
smukt eller ejendommeligt, og som
skulde gaa tabt ved Vejforlægnin
gen, der maa anses for paakrævet.

Der findes derfor ikke Grund til
at træffe Fredningsbestemmelser
for det nævnte Omraade.<

KEND ELSE
afsagt den 9. Februar 1939 af Fred
ningsnævnet i Frederiksborg Amt.

»Frederiksborg Amts Vejvæsen
har planlagt en Udvidelse og Regu
lering al Kobenhavn—Flillerød Lan
devej fra Amtsgrænsen og nord
pan, saaledes at Vejen udvides til 20
m Bredde. Ved Rude Skov vil denne
Udvidelse efter Planen medføre, at
der paa en Strækning af ca. 400 ni
syd for Lollikhus tages nogle Meters
Bredde af Skoven, saaledes at Sten
diget maa flyttes tilbage. Nord for
Lollikhus sker efter Planen en Ens-
retning af Vejen, saaledes at den
paa en Strækning af ea. 300 m føres
gennem Skoven, afskærende et Styk
ke af denne.

Den vestlige Udkant af Rude
Skov, der naar til Landevejen, ligger
paa højt Terræn, men ses ikke me
get paa Afstand paa Grund af Be
byggelse og Plantning ved Vejens
Vestsi de.

Direktoratet for Statsskovbruget
har opfordret Nævnet til at sætte sig
imod Vejplanens Gennemførelse,
forsaavidt den medfører Indgreb
som de omtalte i Skovens Udkant,

hvis Bevarelse dels tjener til at give
Ly og beskytte Opvæksten i Skoven,
der ved Fjernelse af det yderste
Bælte udsættes for Vestenvinden, og
navnlig er et Parti, hvis Fjernelse
betyder en Forringelse af Skovbry
nets landskabelige Værdi, baade ved
at der her maa fjernes Træer og
Buske og ved, at det gamle Stendige
maa flyttes og vil miste sin IKarak
ler.

Amtsvejvæsenet optyser, at Vej
ens Retning er fortsat fra Køben
havns Amt og lige syd for Skoven
ligger fast, fordi Huse paa begge Si
der af Vejen her kun levner et Spil
lerum af 20 m. Skulde Areal til Vej
ens Udvidelse alene tages fra dens
vestlige Side, vilde det blive Dele af
Haver og et enkelt Hus, der skulde
eksproprieres. Vejvæsenet har fun
det det naturligere at tage Arealet
paa østsiden af Vejen. Denne skal
forhojes, og selv om den ikke blev
udvidet, vilde Skovdiget dog paa de
lavere Steder komme til at ligge ved
Foden af Vejskraaningen.

Direktoratet foreslaar, at der
Nord for Lollikhus ud for Skoven
kun sker en mindre Udretning af
det Sving, der findes. Vejvæsenet
lægger Vægt paa, at Svinget fjernes.

Ser man paa Forholdene, vil man
ikke modsige, at Svinget nord for
Lollikhus — Dumpedal — er saa
farligt, at en Udretning af Vejen her
maa have overvejende Betydning.
Dertil kommer, at den Del af Sko
ven, som Vejens Gennemførelse her
vil gaa ud over, ikke har noget til
talende for øjet, da Jordsmonnet
her er lavt og sumpet, Bevoksningen
ikke anselig, og Stedet er skæmmet
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ved at bruges til Henlægning af
Affald.

Sagen drejer sig derfor om Sko

vens Udkant syd for Lollikhus.

Stendiget er her nogle Steder i god

Stand, men ellers forfaldent og sam

mensunket. Det Buskads, der findes

her, er uden synderlig Betydning,

hvad Skovbrynets Udseende angaar;
men der findes en Del større Træer,

som kan ses at være voksede op frit

og uden Læ, og som er karakteri

stiske for Skovens Udkant, Skovens

Udkant vil forandre Karakter og

blive aaben, indtil ny Opvækst

kommer frem. Det maa dog bemær

kes, at det ikke er paa alle Steder, at

man nu fra Vejen faar et smukt Ind
tryk af Skoven.

Overfor et Vejanlæg, hvis Nod

vendighed man overtydes om ved

at se den Færdsel, som finder Sted

her, maa Hensynet til Bevarelsen af

Skovens Udseende, naar dette ikke

er af ganske særlig Beskaffenhed,

staa tilbage; men det Skovparti, her

er Tale om, er i og for sig ikke af en
saadan Beskaffenhed, at der er
Grund til at værne det ved Fred
ningsbestemmelser. Selv om det ta
ger Tid, vil en ny dækkende Skov-
rand vokse op; og det vil næppe vir

ke uheldigt, at Stendiget bliver sat
op paa ny.

Der ses herefter ikke tilstrække

lig Grund for Nævnet til at gribe ind
overfor den planlagte Regulering og
Udvidelse af Landevejen ved Rude
Skov.<

Skrivelse af 31. Oktober fra Na
turfredningsnævnet i Frederiksborg

Amt:

»Om den planlagte Vej gennem
Pederslrup Vang fra Nodebo Holt
til Landevejen vest for Egelund (ca.
2 km) kan Nævnet efter at have set
paa Forholdene, udtale, at den For

andring, der sker ved Aahningen af
de to Indgange, mulig straks vil vir
ke mindre tiltalende, men at Næv
net i det hele kan billige Planen, da
Vejen vil blive smuk og tiltrækken

de, og nye Skovpartier vil komme
frem. Flere faar derfor Glæde af
Skovens Natur, da de fleste ser Sko

ven fra Vejene. Anlægget gør ikke

noget væsentligt Indgreb i Skovens
Karakter, da Vejen ikke fører dybt
ind i Skoven, men gaar nær ved en
Udkant, og de Partier den gennem-
skærer, ikke er af særlig Betydning

ved Skønhed eller Ejendommelig
hed.«

AUTOMOBILAFGIFTERNE I FINANSAARET 1938/39

April Kvartal
Juli —

Oktbr.
Januar

1938

1939

Vægt- Benzin- Omsætnings
afgift afgift afgift I alt

16.153.743 6.356.005 3.036.860 25.546.608
4.079.011 7.387.035 3.171.654 14.637.700
3.922.040 8.094.217 2.720.464 14.736.721
4.006.283 6.835.463 4.130.126 14.971.872

28.161.077 28.672.720 13.059.104 69.892.901
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De, Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54, Tlf. 2620

KØBEN HAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik
Stenhuggerier.

Vang — Bornholm.
=I=

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

GASVÆRKSHAVNEN :: KØBENHAVN

TELEFON: CENT. 4729 & 8636

E Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

= =

Leverandør til Kommuner Landet over.
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L EBANOI
BITUMEN
til moderne Asfaltbeton,
til Overfladebehandling,
til Stabilisering af Tjære,
til Fremstilling al

Koldasfalt-Emulsioner,
til Fabrikation of

tjærefri Tagpappe

EBANOL
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