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Spørgsmål i forbindelse med vejbesfyrelsesloven
drøftet og besvaret af vejdirektoratet på amtsvejinspektørforeningens møde d. 19. nov. 1957.

KAPITEL I.

Vejenes inddeling og
vejmyndig heder

ad 3, stk. i og 2.
Skal klassificeringen ske efter lo
vens definitioner eller efter vejenes
betydning og trafik?

Klassificeringen skal ske efter lovens de
finitioner. Definitionerne er overvejen
de trafikalt begrundede, og klassificerin
gen efter et trafikalt kriterium ville der
for i ganske overvejende grad blive
parallelt med den i loven forudsatte
inddeling af de offentlige veje.

ad § 7 (jfr. § 9).
Kan ministeren imod kommuner
nes og vejncevnets indstilling be
stemme, at en ikke om bygget bivej
skal være hovedlandevej eller lan
devej af 1. eller 2. klasse?

Ja, hvis den pågældende vej efter 1-
vens definitioner må anses for at høre
ind under en af disse klasser.

Forretningsgang ved klassificerin
gen?

Man har tænkt sig, at vejdirektoratet
udarbejder forslag til en klassificering
af det nuværende landevejsnet i hoved-
landeveje og landeveje af 1. og 2. klas
se. Forslaget, der eventuelt kan omfatte
enkelte nuværende biveje, som efter lo
vens definitioner klart skal henhøre un
der en af de nævnte klasser, tilstilles
amtsrådene, byrådene, Københavns
magistrat og Frederiksberg kommunal
bestyrelse til udtalelse med anmodning
om tillige at fremkomme med forslag
til optagelse af andre veje i hovedlande

vej enes og landevej enes klasser. Forsla
get sendes derefter, ledsaget af de mod
tagne udtalelser og vejdirektoratets be
mærkninger til vejnævnet til udtalelse.

Er det et indre kommunalt anlig
gende, om et amtsråd vil optage
3. klasses landeveje?

Nej. Selv om vedkommende amtsråd
og sogneråd måtte være enige om op
tagelsen af en bivej som 3. klasses lan
devej, vil ministeriet kunne afvise op
tagelsen. Spørgsmålet har jo betydning
for refusionen af motorafgifterne.

ad9,stk.3. §9
Vil »tilfredsstillende< sige udbyg
get efter vejreglerne?

Nej. En foreliggende teknisk standard,
svarende til den for landeveje alminde
lige i amtet, vil antagelig normalt blive
anset for tilfredsstillende.

ad § 11 (jfr. § 14 og 20). § 11
Forretningsgang ved nedlæggelse,
helt eller delvis af landeveje.

Der skal foreligge en beslutning om
nedlæggelsen fra vedkommende vejbe
styrelse. Denne beslutning skal i hen
hold til lovens § 11 godkendes af vej-
direktoratet, der derefter i henhold til

§ 8 lader en bekendtgørelse optage i
Statstidende om ændringen i vejregiste
ret
Ministeren kan i henhold til § 9, stk. 1,
efter forhandling med de kommunale
myndigheder og efter indhentet erklæ

§7
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§ 11 ring fra vejnævnet evt, bestemme, at
den tidligere landevej skal overgå til
bivej, og foretage den i overensstem
melse hermed fornødne ændring i klas
sificeringen. Hvis derimod vejen fuld
stændig skal nedlægges som vej, kom
mer reglerne i § 20 til anvendelse,

Tillægssporgsmål.
Vil det i fremtiden blive hoved-
reglen, at der ydes en godtgorelse i
tilfælde af, at en landevej overgår
til en bivej?

Der kan her henvises til § 13, stk. 1,
hvorefter der i tilfælde af, at admini
strationen af en offentlig vej i henhold
til bestemmelsen i § 7 og 9 overgår
til en anden kommunes bestyrelse, fast
sættes de økonomiske vilkår for over
gangen i mangel af mindelig overens
komst af vejnævnet.
Det er vanskeligt at udtale sig om, hvad
vejnævnets praksis vil blive. Muligt vil
det lægge en vis vægt på, hvad der har
været kutyme hidtil. Imidlertid hensky
des afgørelsen jo først til vejnævnet,
hvis mindelig overenskomst ikke opnås.
Det kan i hvert fald ikke siges at være
urimeligt af et amtsråd på indeværende
tidspunkt at slutte overenskomst med
en sognekommune om overtagelse af en
vejstrækning mod godtgørelse.

Tillægssporgsmål.
Skal den procedure, der nu er fast
sat i 20, stk. 1, anvendes, uanset
hvor små arealer der er tale om?

Der skal her henvises til §20, stk. 3.

Tillægssporgsmål.
Skal proceduren i § 9, stk. 1, også
anvendes i tilfælde, hvor det kun
er små strækninger af landevejene,
der overgår til biveje?

Principielt skal man gå frem efter § 9,

stk. 1, således også hvis det kun er ¼
km af en landevej, der overgår til bivej.
Hvis derimod der er tale om et areal
på f. eks. 2 m2, der overgår i forbindel
se med matrikulær berigtigelse eller i
forbindelse med en mindre vejforlæg
ung, må den besværlige fremgangs
måde i § 9, stk. 1, formentlig kunne
undlades.

ad § 11 (jfr. 14 og 20).
Forretningsgang ved nedlæggelse,
helt eller delvis af offentlige bi
veje.

Reglerne om nedlæggelse af sognekom
munale biveje står i § 14.
En nedlæggelse vil kunne ske dels i for
bindelse med den 5-årige bivejsrevision,
dels efter den særlige regel i § 14, stk. 4,
uden for bivejsrevisionen. En nedlæg
gelse her forudsætter enighed mellem
amtsråd og kommunalbestyrelse, men
på den anden side kræves der ikke mi
nisteriets indforståelse. Der skal blot ske
meddelelse til ministeriet, der derefter
udfærdiger bekendtgørelse, der optages
i Statstidende i henhold til § 8. I øvrigt
kommer som for landevejes vedkom
mende reglerne i § 20 til anvendelse.

Ja.

Tillægssporgsmål.
Kan reglerne i § 14, stk. 4, anven
des allerede på indeværende tids
punkt, uanset at de fortegnelser,
som nu er gældende, ikke er ud
færdiget i henhold til § 14, men
i henhold til den tidligere lov og
som sådanne optaget i det mid
lertidige vejregister?

Tillægsspørgsma°l.
Forholdet til de private set i rela
tion til nedlægningen.

Nedlægningen må kunne ske når som
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11 helst og ikke som tidligere blot i for
bindelse med en bivejsrevision. Lods
ejerne er jo beskyttet gennem § 20.

ad 12, stk. 1.
Hvordan beviser man efter en år
række, om en lodsejers overgreb på
vejarealet eï sket for eller efter 1/8
1957?

Dette er i sidste instans et domstols
spørgsmål, der må afgøres efter de al
mindelige bevisregler.

Landbrugsministeriets bekendtgø
relse 8/8 1957. 1, stk. 1.
fivordan sikrer man sig, at vej-
grænsen overholdes i tiden fra vej
strækningens opmåling til berig
tigelse har fundet sted?

Også dette er et domstolsspørgsmål, jfr.
ovenfor.

Ja.

Er bekendtgørelsen 8/8 1957, § 1,
stk. 2, i overensstemmelse med vej
bestyrelseslovens § 12?

ad § 14.
Er det hensigten at gennemføre en
bluejsrevision i år?

Nej. Der henvises til cirkulære herfra af
6. november 1957.

Hvordan med numre m.

Det af vejdirektoratet og amtsvejinspek
torforeningen nedsatte fællesudvalg til
udarbejdelse af et forslag til omnumme
lering har udarbejdet et forslag til num
merering af hovedveje og landeveje,
idet der er udformet et system af rute-
numre for disse veje. Da det vil være
meget kompliceret, og der ikke vil være
nogen praktisk fordel ved et tilsvarende
system ved biveje, hvor det ikke er hen
sigten at angive bivejsnumre på vej-

visertavler og lignende, er det i udval
get bestemt, at bivejene optages i vej
registeret med en nummerering som
den nuværende med numre for hver
kommune, således at de eneste ændrin
ger, der bliver her, bliver dem, der føl
ger af omkiassificeringen.

§ 14, stk. 1.
Stk. I s’nes at forudsætte, at mi
nisteren kan henføre en bivej til
landevejenes klasse. Hvordan står
det i forhold til § 7 og § 9, stk. 1
og 2?

Stk. i er i overensstemmelse med reg
lerne i § 7 og § 9.

Tillægssporgsmål.
Hvordan er fremgangsmåden ved
optagelsen af biveje å indevæ
rende tidspunkt, når bivejsrevisio
nen efter den nye lov ikke har
fundet sted?

Som ovenfor nævnt skal vedtagelsen
meddeles til ministeriet, der derefter
optager bekendtgørelse i Statstidende
om optagelse i vejregisteret. De særlige
regler i § 14-, stk. 2, om forelæggelsen
af bekendtgørelsen i de tilstødende kom
muner kommer kun til anvendelse i
forbindelse med selve bivejsrevisionen.

§ 14, stk. 1.
Skal amtsrådet vente med at >for
anledige<, til landevejene er klas
sificerede?

Ja, jfr. cirkulære herfra af 6. november
1957.

§ 14, stk. 2 og 3.
Skal fremlæggelse i nabokommu
nerne kun ske
a) ved første fremlæggelse efter

den ny vejlov,
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§ 14

§ 15

Ja.

b) og i fremtiden kun ved ned
læggelser — og skal det da væ
re i samtlige nabokommuner?

Specielt hvad angår spørgsmålet, om
fremlæggelsen skal ske i samtlige kom
muner, skal bemærkes, at der ikke her
ei sket nogen ændring i retstilstanden i
forhold til den tidligere lov. Udtrykket
»tilgrænsende kommuner< er både an
vendt i den gamle og den fly lov og
betyder samtlige tilgrænsende kommu
ner, altså også kobstadskommuner.
Et særligt spørgsmål kan rejses med
hensyn til øer. Normalt er der ingen
tilgrænsende kommuner, men hvis en ø

er forbundet ved bro med en nabokom
nune, må den kunne kaldes »tilgræn
sende«.

§ 14, stk. 3.
»Hvert femte åre — fra hvad?
Bliver alle bivejsfortegnelscr revi
deret samtidig?

Afgørende vil være tidspunktet for den
forste bivejsrevision efter den ny lov.
Samtidig revision bør ske, ligesom det
har været tilfældet for den nye lov.
Bivejsrevisionen bør som tidligere
nævnt ske, så snart der foreligger en af
ministeriet udfærdiget og bekendtgjort
fortegnelse over hovedlandeveje og Ian
d evej e.

ad § 15.
Kan man gøre en tidligere almen
herrelos vej til privat vej for flere,
udelukkende berettigede lodsejere?

Ja, jfr. § 15, stk. 3.

Hvordan undgår man da færdsel
af alle og enhver?

Der gælder samme regler som for andre
private fællesveje.

Hvad sker, hvis amtsrådet ønsker
en lierrelos vej offentlig, og sogne-
rådet ifølge § 14, stk. 1, ikke er
pligtig at optage den?

De herreløse veje omfattes af den i §
14, stk. 1, nævnte gruppe veje, hvortil
almenheden har færdseisret, der hviler
på andet grundlag end vedtægt eller
deklaration. Disse veje skal ikke optages

som offentlige, men kan optages på bi
vejsfortegnelsen. Det er amtsrådet, der
har den endelige afgørelse af, om vejen
skal vre offentlig.

Tillægsspørgs?nål.
Kan man tale ørn herreløse veje,
når den tidligere vejiov forudsæt
ter, at der snarest efter lovens
ikrafttræden skulle gøres op med
disse veje?

Det er rigtigt, at 1867-loven forudsæt
ter, at begrebet herrelose veje skulle for
svinde. Det er imidlertid ikke blevet
gennemfort, hvorfor det har været nød
vendigt at optage regler i den nye lov
til sporgsmålets løsning.

Kan komlnunalbest3relsen ned
lægge og lukke en almen vej, der
faktisk bruges af alle og enhver?

Ja, jfr. § 15, stk. 3.
Ifølge stk. 4 kan kommunalbestyrelsens
afgørelse dog indankes for en landvæ
senskommission.

i Sønderjylland findes en del al
menveje, der er udskilt af møtrik
len som hørende til kommunen,
men ikke optaget i vejregisteret
som offentlige biveje.
Nogle steder forestås vedligehol
delsen af disse veje af de forskellige
ejerlav inden for kommunen, idet
udgifterne inden for hvert ejerlavs
område pålignes samtlige ejerla
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15 vets ejendornsbesiddere i forhold til
eje ndoinsskyld.
Er en sådan fremgangsmåde lov
medholdelig?

Sporgsrnålet er ulovbestemt. Ministeriet
har fået det forelagt i flere tilfælde, og
man har svaret, at en analogi af 1865-
loven om vedligeholdelse af private
fællesveje må kunne anvendes, jfr. og
så Abitz: >Vejenes retsforholde.

Én eller flere af disse veje ønskes
nedlagt.
Hvilken fremgangsmåde må i så
fald vælges?

Fremgangsmåden i § 15 må anvendes,
idet den omstændighed, at de pågæl
dende veje er udskilt af matriklen som
tilhørende kommunen, ikke medfører,
at kommunen er vejbestvrelse for vejene.

ad § 16.
Kommer kobstæderne helt uden
om proceduren ved optagelse og
nedlægning af veje som offentlige?

§ 14 gælder ikke for kobstæderne (hel
ler ikke reglen om fremlæggelse i nabo-
kommunerne). Med hensyn til bivejene
kan byrådene frit bestemme nedlæggel
se eller optagelse af veje som offentlige.
Meddelelse skal dog sendes ministeriet
til optagelse i vejregisteret, og ministe
riet udsender bekendtgørelse om æn
dringen i vejregisteret.
Med hensyn til hovedlandeveje og lan
deveje gælder derimod samme regler
som for amternes veje.

I øvrigt gælder § 20 for alle kobstad
kommunale veje. Dette er en nvdan
nelse i forhold til den tidligere gælden
de lovgivning.

Hvordan med retsforholdet til

facadeejerne efter nedlægningen,
og hvad med det aflagte vejareal?

Reglerne i § 20 skal anvendes.

ad § 17, stk. 5. § 17
Hvad er »udvidelse<?

En udvidelse må forstås som en forøgel
se af vejens kronebredde eller af færd
selsbanernes bredde. I sidstnævnte til
fælde vil man dog indtil videre kun
kræve indsendt projekter til goclken
delse, hvor der er tale om en forøgelse
af vognbanernes antal i modsætning til,
hvor kørebanerne blot udvides fra f. eks.
G til 7 ru.
I øvrigt vil der blive udsendt et cirku
lære om ministeriets tilsyn, der vil inde
holde bestemmelser desangående.

T7ed bestående veje: Er det en tek
nisk godkendelse, eller agter vej-
direktoratet også at blande sig i
a?ntsrådenes bridge/lægning?

Spørgsmålet vil blive besvaret i foran
nævnte tilsynscirkulære. På forhånd
kan det siges, at cirkulæret kun vil tage
sigte på en teknisk godkendelse, men
der kan selvfolgelig herunder blive stil
let tekniske krav, der medfører forøgede
udgifter.
Man vil dog i så fald kun kunne kræve
projektet gennemført, mod at der ydes
vejfondstilskud, jfr. § 8.

Tillægssporgsmål.
Er anlæg af fortove at betragte
som en udvidelse?

Ja, anlæg af fortove må betragtes som
en forøgelse af færdseisbanernes antal.

ad § 17, stk. 7.
Kan vedligeholdelse af for/ove og
ka ntbegrænsninger langs disse helt
eller delvis pålægges lodsejerne?
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§ 17 Nej. Alene anlægsudgifter kan pålæg
ges lodsejerne. Som det vil ses af be
stemmelsen, hænger den nøje sammen
med de regler, der gælder ifølge vejved
tægterne, og hvorefter alene anlægsud
gifter til offentlige veje kan kræves
dækket af lodsejerne i større eller min
dre omfang. Det er i øvrigt amtsrådet,
der træffer bestemmelse om pålæg af
disse udgifter. Der kan tænkes at frem
komme tvistigheder mellem de kommu
nale myndigheder i tilfældet, hvor ud
giften pålægges vedkommende by- eller
sognekommune, men disse må så løses
af ministeriet, jfr. § 22.

Tillægssporgsmål.
Kan et amtsråd og et sogneråd
bestemme, at sognerådet fremtidig
skal afholde udgifterne helt eller
delvis ved vedligeholdelsen af for-
to vsb elægn ingen?
Hvem kan i øvrigt anmelde udgif
terne til motorafgifisrefusion?

Der vil intet være i vejen for at indgå
en sådan aftale.
Hvem der kan anmelde udgifterne til
refusion, er der ikke faste kriterier for.
Efter forslaget til ny tilskudslov er det
imidlertid bestemt, at kun vejbestyrel
seskommunen kan anmelde. Hvis den
får bidrag fra en anden kommune, skal
den ikke fradrage dette i vejudgifterne.
Det kan altså tænkes, at en amtskom
mune får refusion af en udgift, som en
sognekommune har afholdt. I et sådant
tilfælde må det derfor forudsættes, at
der træffes visse overenskomster.

ad § 18, stk. 2.
Hvorfor >sognekornmuner, når
paragraffen i øvrigt taler om kom
munalbestyrelser og kommuner?

Fejl, som ikke har nogen realitetsbetvd
ning.

ad § 18, stk. 3.
Er der heri hjemmel til at anlægge
cykelstier i egen trac?

Nej.
Reglerne om stier, jfr. lovens kap. V
om offentlige stier, må benyttes på stier
i egen tracé.
Det afgørende må være, om stien må
anses for at være en selvstændig sti,
eller om den må betragtes som en inte
grerende del af den pågældende bivej.
I denne forbindelse er det uden betyd
ning, om den forløber i en mindre af
stand fra hovedkorebanen.

ad § 18, stk. 4.
Hvornår ventes det afgjort, hvilke
kommuner der skal undtages fra
godkendelsesbestemmelsen?

Initiativet må komme fra kommunal
bestyrelsen selv.
Ved bedømmelsen af, hvad der forstås
ved fast teknisk forvaltning, vil folke
tingsudvalgets betænkning og bemærk
ninger til ændringsforslaget være ret
ningslinier.
Af betænkningen fremgår, at forenin
gen »Bvmæssige kornmuner< har fun
det bestemmelsen i § 18, stk. 2—5, om
amtsrådets tilsynsbefojelser for vidtgå
ende i forholdet til sognekomniunale
biveje i kommuner med bymæssig be
byggelser. Udvalget og ministeren har
ment, at bestemmelserne stort set har
måttet fastholdes af hensyn til den ens
artede vedligeholdelse og udbygning af
de sognekommunale biveje i amtsråds-
kredsen, men har dog fundet, at kom
muner, der har en fast teknisk forvalt
ning, efter indstilling fra vejnævnet skal
kunne fritages for indsendelse af pro
jekter til anlægsarbejder på biveje til
amtsrådets godkendelse. Udvalget stil
lede derefter det nu vedtagne ændrings
forslag og knyttede dertil følgende be

§ 18
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18 niærkning: >Ændringsforslaget skyldes
et af foreningen >Bymæssige kommu
ner< fremsat ønske om, at bymæssige
bebyggelser med det fornødne tekniske
apparat ikke skal indsende deres pro
jekter til bivejsanlæg til amtsrådets god
kendelse. Man har overvejet at be
grænse kredsen af de kommuner, der vil
kunne fritages for pligten til at indsende
projekterne til amtsrådet til kun at om
fatte sådanne kommuner, der ved lov
nr. 181 af 20. maj 1952 har fået ind
ført denne særlige status, som hidtil
kun Gentofte kommune havde haft. Da
denne ordning imidlertid kun er ind-
fort i et begrænset antal kommuner.
har man ment, at reglen blev for snæ
ver, hvis den kun kom til at omfatte
disse kommuner. Man har i stedet
ment, at ministeren efter indstilling fra
vejnævnet i de enkelte tilfælde bør af
gøre, om en kommune har et sådant
fast teknisk apparat, at den bor frita
ges for at indsende sine projekter til
amtsrådets godkendelse, jfr. herved lov
om tilskud til de offentlige veje<.

Det er herved tydeliggjort, at folketin
get ikke har anset alle bymæssige kom
muner for at falde ind under bestem
melsen, medens på den anden side flere
kommuner end de såkaldte »borgme
sterkommuner< vil kunne medregnes.
Efter vej direktoratets formening kan
det næppe siges, at ansættelse af en
kommuneingenior alene er tilstrække
ligt og endnu mindre af en kommune-
ingeniør, der er fælles for flere kommu
ner, sådan som det forkommer enkelte
steder, og selvfølgelig heller ikke, fordi
en kommune har fast tilknytning til en
rådgivende ingeniør. Efter vejdirekto
ratets opfattelse bør man være varsom
med fritagelse og kun fritage kommu
ner med højt kvalificeret teknisk for
valtning og helst så få som muligt for
at sikre ensartethed inden for de gen-

nemgående veje. I øvrigt ligger jo den
enkelte afgørelse hos ministeren efter
indstilling fra vejnævnet, og vejnævnet
vil forinden indhente en udtalelse fra
det pågældende amtsråd.

Tiilægssporgsmål.
Vil de pågældende forstadskom
muner i øvrigt have det sædvan
lige tdsy?I fra amtsråd?

Ja. Fritagelsesbestemmelsen i § 18, stk.
4, vedrører den særlige pligt til at ind
sende projekter til amtsrådets godken
delse.
Derimod f. eks. ikke pligten i stk. i til
at vedligeholde vejene og holde dem i
forsvarlig stand og amtsrådets tilsyn
med denne pligts overholdelse.

ad § 18, stk. 4.
Er D. S. B. underkastet amtsrådets
godkendelse med henstn til bivejs
arbejder, der indbringes for kom
missariatet.
Hvis ej — hjemmel?

Nej. Der er her tale om regelkrydsning,
nemlig mellem den nye generelle regel
i § 18 og den ældre specielle regel i for-
ordningen af 5. maj 1845, der udtaler,
at hvor et anlæg forelægges for besig
tigelses- og ekspropriationskommissio
nen, er det kommissionen, der bestem
mer, hvorledes de ved anlægget af
brudte forbindelser vil være at retablere.
I et sådant tilfælde er det en alminde
lig juridisk regel, at den ældre specielle
lov går forud for den nyere generelle.
Baggrunden for § 18, stk. 4, er jo også
frygten for, at sognekommunen skulle
mangle den fornødne tekniske sagkund
skab. Den samme betænkelighed kan
ikke gøres gældende med hensyn til be
sigtigelses- og ekspropriationskornmis
sionen, til hvis møder i øvrigt også amts
råd og amtsvejinspektor indkaldes.
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§ 18 Tillægssporgsrnål.
Skal D. S. B. ikke forelægge pro
jekter til landevejsarbejder.

Nej. men i de pågældende tilfælde vil
vejdirektoratet selvfolgelig blive ind
kaldt til kommissiorisforretningen; end
videre gælder jo, at kommssionen for at
kunne ekspropriere skal have en be
myndigelse fra ministeren, en bemyn
digelse, som selvfølgelig ikke vil blive
givet uden forhandling med vejdirek
toratet, i hvert fald hvis dette under
besigtigelsesforretningen har gjort sine
synspunkter gældende.

ad 18, stk. 5.
Gælder bestem inelserne også køb
stæder?

Nej. Derimod gælder bestemmelsen i
§ 17, stk. 4, også kobstæderne.

ad § 20, stk. 3.
Skal der gives vedkommende (til
grænsende?) meddelelse i an befa
let brev med frist for krav om
vejens opretholdelse som privat?

Nej. Reglerne i stk. i gælder ikke i de
i stk. 3 omhandlede tilfælde.

Tillægssporgsmål.
Hvornår finder reglen i § 20, stk.
2, anvendelse; allerede nu eller
først, når første bivejsrevision efter
den n’e lov har fundet sted?

Allerede nu.
Bestemmelsen er nøje knyttet til § 8,
d. v. s., at den forudsætter, at ministe
riet udfærdiger bekendtgørelse i hen
hold hertil, men sådanne bekendtgorel
ser udarbejdes jo allerede i dag for så
vidt angår ændringer i det midlertidige
vejregister, hvori er optaget alle hidtil
gældende bivejsfortegnelser.

Tllægsspo?gsmdl.
Hvordan skal man forholde sig i
de tilfælde, hvor nedlægningen er
foretaget over den gamle lov, så
ledes at der ikke bliver tale om
ændring i det midlertidige vej?e
gister?

Reglerne i § 20 kan først komme til an
vendelse i det øjeblik, hvor ministeriet
udfærdiger en bekendtgørelse i henhold
til § 8.

Tillægssporgsmål.
Kan der fås udskrift af det mid
lertidige vejregister?

KAPITEL II.

Ekspropriallon og faksalion

ad § 23, stk. 1. § 23
Hvordan er forholdet mellem nær
værende bestemmelser om fri over
sigt og færdselsovens § 64?

Ud over § 64 gjaldt før den ny vejlov
§ 7 i krvdsningsloven (lov nr. 28 af 1.
februar 1930), efter hvilken bestem
melse der skulle ydes erstatning til lods
ejerne.
Den samme afgrænsning, som da var
gældende mellem de 2 bestemmelser,
må nu gælde mellem § 23 i vejloven og
§ 64 i færdselsloven, d. v. s., at kun be
skæring al bevoksning i umiddelbar
nærhed af vejen kan ske erstatningsfrit
efter § 64 i færdselsloven, medens be
skæring eller opstamning i øvrigt må
ske efter vejbestvrelsesloven mod erstat
ning.

ad § 23, stk. 1.
»Ekspropriation vii kunne kræves<
— hvem kan kræve af hvem?

Nej.

§ 20
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§ 23 Vejbestyrelsen kan »kræve<, og lods
ejerne skal afgive areal.
Hvis spørgsmålet tillige sigter på pro
blemet om, hvorvidt ekspropriationsbe
rettigede myndigheder kan ekspropriere
fra hinanden, skal bemærkes, at dette
spørgsmål ikke er afgjort i § 23.
Hovedreglen efter teorien er, at man
ikke kan foretage sådanne ekspropria
tioner, men må gå forhandlingens vej.
Dog har nyere teori peget på, at der
kan være tilfælde, der er så grelle, at
der vil kunne rokkes ved tidligere eks
proprianters ret. Hvis der til eksempel
under krigen er eksproprieret til ad
gangsveje til mosebrug, og der nu an
skes lagt en motorvej hen over det på
gældende areal, som måske i mellem
tiden er tomt for ton’, vil de pågælden
de lodsejere ikke kunne forlange at gå
forud for motorvejen.

ad § 23, stk. 3.
Hvordan og hvornår konstaterer
man, hvad taksationsmyndighe
derne< skønner? Ekspropriations
beføjelsen ligger vel hos vejbest
relsen og ikke hos taksationsmvn
dighederne?
Eller kan spørgsmål om afskårne
arealer ikke ordnes forligsmæssigt
uden om taksationskommissioner
n e?

Spørgsmålene kan alle besvares bekræf
tende. Taksationsmvndighederne er
alene ankeninstans, hvis vejbestyrelse
og lodsejer ikke kan blive enige.

Tillægssporgsmål til § 23, stk. 3.
Er taksationsmyndighederne også
ankeinstans med hensyn til ekspro
priationens omfang og ikke alene
ekspropriationserstatningens stør
relse?

Ja, i dette tilfælde har taksationsmvn

dighederne en videregående kompeten
ce end normalt.

ad § 23. stk. 3.
Er der en øvre grænse for størrelse
eller værdi af afskårne arealer, der
kan eksproprieres på grund af
manglende adgang?

Nej, principielt ikke.

Tillægsspørgsmål.
Er disse regler i stk. 3 ikke i strid
med vandløbslovgivningen, hvor
der er tale om en øvre grænse.

Reglerne er ikke konforme med de til
svarende regler i vandlobslovgivningen.
Man har fundet at burde anvende an
dre regler.

Nej.

ad § 23, stk. 3.
Kan afskårn e arealer I r’angstillæg
ges en tiigrænsende ejendom for
betaling — også når ejendommen
er uden for ekspropriationsområ
det?

ad § 23, stk. 3.
Hvordan kan ina få særskilt matri
kuleret afskårne arealer, hvortil
der ikke er adgang?

Det kan man ikke.
Hvis der ikke er adgang til et afskåret
areal, må man enten udlægge det som
vejareal, og i så fald bliver det matriku
leret som vej, eller også må det sælges
til tilstødende lodsejere, hvorefter det
bliver matrikuleret under vedkommen
de ejendom.

ad § 25, stk. 1.
Hvorvidt og hvordan skal man
sikre sig, at der ikke foreligger
brugsforhold.?

§ 25
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§ 25 Efter loven skal ejeren ogs så vidt mu
ligt de brugere, hvis rettigheder berøres,
indkaldes.
»Så vidt muligt« angiver de vanskelig
heder, der kan være forbundet hermed.
Tingbøgerne må efterses og i øvrigt bør
lodsejerne spørges. Om forespørgsien
sker før eller under åstedsforretningen,
er uden større betydning. En almindelig
lejer, der sidder på sædvanlig opsigelse,
skal, selv om han er beskyttet af lejelo
ven, kun indkaldes, hvis der som følge
af ekspropriationen gøres indgreb i hans
ved kontrakten sikrede uopsigelighed.

Tillægssborgsmål.
Hvis den pågældende er forpagter
af jord?

Her må det afgørende være forpagt
ningsforholdets længde.
Hvis vejbestyrelsen først skal bruge
ejendommen til et tidspunkt, hvortil
han kan opsiges, har han ikke krav på
erstatning, selv om forpagtningsforhol
det ville være blevet forlænget, hvis den
hidtidige ejer fortsat havde ejet ejen
dommen.

ad 25, stk. 2.
Hvilke forhold skal foreligge, for
at en klager kan forvente, at hans
klage tages til følge?

Hvis vejbestyrelsen eksproprierer til et
formål, som ministeriet ikke mener, der
er hjemmel til, vil beslutningen blive
tilsidesat. Det samme må gælde, hvor
man skønner, at det er klart urimeligt
at ekspropriere i det foreliggende til
fælde. Det er i øvrigt vanskeligt på for
hånd at fastlægge generelle retnings
linier.

Tillægssporgsmål.
Er ministeriet ikke bundet af et af
ministeriet godkendt projekt til et
landevejsanlæg?

Den omstændighed, at ministeriet har
godkendt et projekt, kan ikke betyde,
at ministeriet, hvis projektet viser sig at
medføre urimelige konsekvenser for
lodsejerne, som man ikke har kunnet
overse, ikke skulle være berettiget til at
ændre projektet. At ministeriet kan god
kende et projekt behøver jo ikke at be
tyde, at ministeriet kun vil kunne god
kende dette projekt og netop kun i den
forelagte udformning.

26, stk. 1, 2. pkt.
Hvem foretager »vurderingen« —

er det den eksproprierende vejbe
styrelse, eller skal sagen i alle til
fælde til taksation?
— Forretningsgang.

Vejbestyrelsen vil selvfølgelig kunne
indgå forlig med lodsejerne. Taksations
kommissionen er derimod ankeinstans,
hvis parterne ikke kan blive enige om,
hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at den
pågældende ejendom bevares som selv
stændig ejendom.

ad26,stk.4.
Bor skriftligt forligstilbud fremsæt
tes generelt

— f. eks. også, hvor
der ingen mulighed ses at være
for forlig?

Der er i loven ingen pligt for vejbesty
relserne til at udfærdige skriftlige forligs
tilbud. Derimod kan lodsejerne ved
ekspropriationer efter forordningen af
5. marts 1845 kræve at få et sådant til
bud, uanset at der ikke ses at være no
gen mulighed for forlig, og i ministeriets
cirkulære af 22. august 1957 udtales,
at man finder det hensigtsmæssigt at
anvende denne regel også ved ekspro
priationer efter vejbestyrelsesloven.
Hvis lodsejeren ikke ønsker skriftligt
forligstilbud, og vejbestyrelsen ikke an
ser forlig for muligt, er der ingen grund
til at udfærdige skriftlige forligstilbud.

§ 26
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ad § 26, stk. 4.
Skal taksationskommission ens for
mand have udskrift af forligspro
tokollen for alle lodsejerne, hvor
med der er opnået forlig?

Dette synes hensigtsmæssigt af hensyn
til kommissionens bedømmelse af erstat
ningerne for de resterende lodsejere.

Tillægsspørgsmål.
Er vejvæsenet afskåret fra at ud
tale sig over for kommissionen:

ad § 28, stk. 1.
Hvordan sikrer man sig, at taksa
tionsforretningens resultat er
»kommet frem til den pågcelden
de«? Ved stcevningsmand?

Ved stævningsmand eller ved anbefalet
brev.

Tillægssporgsmål.
Hvis lodsejeren ikke vil modtage
det anbefalede brev?

Det vil efter kommissariatets erfaring
kun være i sjældne tilfælde, dette sker.
Men i så fald kan man foretage forkyn
delse ved stævningsmand.

Tillægssporgsmål.
Kan lignende fremgangsmåde som
i vandlobsloven anvendes?

Ja, dette må antages, da indkaldelsen
ikke er formbunden.

Tillægsspørgsmål ad § 28, stk. 4.
Kan en lodsejer trække et vejar
bejde urimeligt i landdrag ved ikke
at ville stille depositum?

Nej. Hans anke af taksationskommissio
nens kendelse må i så fald betragtes
som bortfaldet.

Tillægssporgsmål ad § 28, stk. 4.
Er der mulighed for fri proces?

Nej, men overtaksationskommissionen
kan i ganske særlige tilfælde bestemme,
at omkostningerne ikke dækkes af lods
ejeren, uanset at erstatningen ikke er
blevet forhøjet ved overtaksationskom
missioneris kendelse.
Der er ikke mulighed for at anvende
reglerne i vandlobsloven analogt.

Tillægssporgsmål.
Skal arbejdet vente å, at den
endelige erstatningsfastsættelse er
foretaget?

Nej. Vejbestyrelsen løber imidlertid en
vis risiko ved at påbegynde for; man
har således eksempler på, at skøns
mænd, som bliver udmeldt af retten
ved sagens indankning herfor, ikke er
bange for at afgive skøn om, hvor me
get en nedrevet bygning, som de aldrig
har set, har været værd. Hidtil har
domstolene dog ikke taget en sådan ud
talelse for gode varer.

ad § 29, stk. 2. § 29
Kan en i vedkommende vejvæsen
ansat landinspektør udpeges til at
medvirke?

Loven har ikke taget stilling til spørgs
målet. I ministeriets cirkulære anbefa
lede man at anvende den praktiserende
landinspektør, der i øvrigt bistår an
lægsmyndigheden, men har ikke her
ved tænkt på en hos anlægsmvndighe
den ansat.
Af hensyn til, at landinspektoren skal
forsyne taksations- og overtaksations
kommissionen med en række oplvsnin
ger, er det af betydning, at han frem
træder så uvildigt som muligt. Normalt
bor man altså ikke udpege en mand,
som er ansat hos anlægsmyndigheden.
Derimod kan det udmærket godt ‘ære

26

28

Nej.
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§ 29 den samme landinspektør, der medvir
ker i alle instanser, jfr. også cirkulæret.

ad29,stk.3.
Hvem fastsætter honorar for sær
ligt tilkaldte?

Der kan henvises til § 29, stk. 6, hvor
efter ministeriet fastsætter de nærmere
regler.

ad § 30.
Kan kommissionerne ændre eks
propriationens omfang, eller skal
de nøje vurdere i henhold til den
af vejbestrelsen trufne ekspropria
tio nsb eslut n ing?

Som altovervejende hovedregel alene
fastsættes erstatningen på grundlag af
det ved åstedsforretningen bestemte.
Endvidere vil kommissionernc selvføl
gelig, hvis de i det enkelte tilfælde fin
der det praktisk, at ændring foretages
på et eller andet punkt, drøfte dette
med vejbestyrelsen.
En befojelse som de i henhold til for-
ordning af 5. marts 1845 nedsatte be
sigtigelses- og ekspropriationskomrnis
sioner til at træffe bestemmelse om pro
jektet har taksationskommissionerne alt
så ikke.

Tillægssporgsinål.
Kan kommissionerne optage for
ligsforhandlinger under forretnin
gen?

Dette ligger ifølge loven uden for kom
missionernes opgave. Det kan dog næp
pe anses for ulovligt, at kommissioner
ne søger at opnå forlig mellem vejbestv
relsen og lodsejerne.

Tillægssporgsmål.
Kan vejbestyrelsen
foretage ændringer

Jo, hvis det ikke kommer i strid med

§ 17 eller § 18, hvilket mindre ændrin
ger, som vejbestyrelsen ser sin fordel
ved under taksationsforretningerne,
normalt ikke vil være.

Tillægssporgsmål.
Vil vejdirektoratet udarbejde en
norm for åstedsprotokollerne?

Nej. Det må ligge uden for vejdirekto
ratets opgave, men man er villig til at
se på de forslag, som amtsvejinspekto
rerene udarbejder. Landinspektorfor
eningen arbejder også med en sådan
norm.

Tillægssporgsmål.
Bor vejdirektoratet ikke også se på
laksationsprotokollerne, hvis ud
formning har stor betydning for
sikkerheden for, at der er givet
erstatning for alle de ulemper, der
er påført en ejendom ved et an
læg?

Man overvejede spørgsmålet ved udar
bejdelsen af cirkulæret om forretnings-
gangen, men fandt ikke at kunne gå i
dybden herom under hensyn til, at for-
mændene for kommissionerne er lands-
dommere, dommere eller dommerfuld
mægtige (for to af overtaksationskom
missionerne de to kommissarier).
Imidlertid er sekretærerne for overtak
sationskommissionerne udvalgt mellem
sekretærer og fuldmægtige i ministeriet
for offentlige arbejder, og man har her
igennem en vis forbindelse med ud
formningen.
Vejbcstyrelserne har i øvrigt i realiteten
en stor indflydelse på, hvad der kom
mer til at stå i taksationsprotokollerne
ved en omhyggelig udformning af
åstedsprotokollerne og de skriftlige for
ligstilbud.
Det bedste grundlag for en taksations
forretning er en rigtig fort protokol for
åstedsforretningen.

§ 30

ikke senere
i et projekt?
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KAPITEL III.

Overkorsler og overgange

ad § 32, stk. 1.
Skal en lodsejer have erstatning,
hvis den nye vejlorbindelse giver
omvej i forhold til den, der af
brydes?

Besvarelsen afhænger af en fortoikning
af ordene »fornøden forbindelse til of
fentlig vej« i lovens § 32, stk. 1, hvor
om henvises nærmere til vejlovsbetænk
ningen side 87, spalte i f. n., til spalte
2 f. o. Det fremgår heraf, at der må
være tale om en omvej, der i væsentlig
grad besværliggor ejendommens drift,
før krav på erstatning kan blive aktuelt.

Tillægssporgsmål.
Hvilke kriterier lægges til grund
for erstatningsafgørelsen af besig
tigelses- og ekspropriationskom
inissionen?

Kommissarius tager ligeledes hensyn
til, om ejendommens drift hesværliggo
res. 1845-kommissionens praksis er dog
ikke fuldstændig lagt til grund for vej
bestyrelsesloven.

Kan ændring af længdeprofilet
motivere krav om erstaning?

Kun betydelige længdeprofilændringer
kan antages at være erstatningspådra
gende. Såfremt en erhvervsejendom af
skæres fra kørende forbindelse på grund
af længdeprofilændringer, er dette
f. eks. klart erstatningspådragende.

Tillægges det beti’dning for erstat
ningssporgsmålet, om der stilles
krav om arealafståelse eller ikke?

Ifølge ældre kommissariatspraksis ga
ves der ikke erstatning undtagen i for
bindelse med arealafståelse. Vejbesty

relsesloven tillægger ikke dette moment
selvstændig betydning, men ser alene
på, om der oprettes »fornøden forbin
delse«, og i denne retning går så vidt
vides også kommissariatets nyeste prak
sis.

ad § 32, stk. 2.
Kan adgangen fra en tinglyst pri
vat fællesvej nedlægges uden er
statning, når der anvises lodsejerne
anden adgang, der for nogle giver
omvej?

Bestemmelsen i stk. 2 omhandler ikke
ombygning af vejen, men den situation,
at man af færdselshensyn ønsker en
indmunding af f. eks. en privat fælles
vej spærret. I dette tilfælde er formod
ningen for, at erstatning skal ydes, men
dette afhænger af, om lodsejerne kan
dokumentere et tab.
Træffes beslutningen om den private
vejs nedlæggelse i forbindelse med ud
bygning af en offentlig vej, hvori den
private vej udmunder, afgøres erstat
ningssporgsrnålet efter § 32, stk. 1,
hvorefter muligheden for erstatning er
snævrere for lodsejerne.

Tillægssporgsmål.
Efter hvilke regler afgøres erstat
ningssporgsmålet i tilfælde, hvor
en privat vej kræves lukket i for
bindelse med udbygning af en vej
med vejfondstilskud, når liniefo
ringen for vejen bevares uændret?

Efter de for lodsejerne strengere regler
i § 32, stk. 1.

Skal der gives erstatning i tilfæl
de, hvor man i forbindelse med en
vejomlægning eller lignende hen-

§ 32
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§ 32 viser en ejendom, der hidtil har
haft adgang til en offentlig vej,
til fremtidig at benytte sig af ad
gang til en anden offentlig vej?

Det forudsættes, at tilfældet omfattes
af § 32, stk. 1.
Lodsejerne har intet krav på til enhver
tid at bevare deres adgangsforhold til
ofentlig vej fuldstændig uændrede.
Vejledende for besvarelsen kan det
være, om der i anledning af ændringen
af dagangsforholdene skal foretages om
bygning eller andre foranstaltninger på
den pågældende ejendoms grund, idet
udgifterne hertil må erstattes. I øvrigt
må man se på, om den nye adgang er
»fornoden«, eller om de ændrede ad
gangsforhold i væsentlig grad besvær
liggør ejendommens drift.
Den endelige afgørelse henhører under
domstolene.

Vil det medføre erstatningsansvar,
såfremt der som vilkår for optagel
se af en privat fællesvej som of
fentlig stilles krav om lukning af
den ene af vejens hidtidige to ud
mundinger i en landevej?

Såfremt omvejen for lodsejerne kun bli
ver lille, kan de i almindelighed næppe
forlange erstatning.

Hvem træffer afgørelsen af, hvor
vidt »fornøden forbindelse« er
skabt?

Skønnet udøves i første række af ved
kommende vej bestyrelse, hvis afgørelse
af, hvorvidt anden adgang skal etable
res, eller om der er »fornøden forbin
delse«, af lodsejerne kan indbringes for
ministeriet eller amtsrådet, alt efter som
afgørelsen er truffet af et amts- eller
sogneråd, og herefter videre indbringes
til domstolene.
Såfremt mindelig overenskomst om

eventuel erstatning ikke kan opnås, fast
sættes denne af lovens taksationsmyn
digheder.

Hvilken fremgangsmåde skal be
nyttes ved indbringelse af en så
dan sag for taksationskommissio
nen?

Under åstedsforretningen påhviler det
vejbestyrelsen at oplyse lodsejerne om,
hvilken adgang de får i fremtiden, og
hvis lodsejerne mener, der påføres dem
et tab, for hvilket de ikke får erstatning,
skal sagen ligesom andre erstatnings
spørgsmål i forbindelse med ekspropria
tionen forelægges taksationskommissio
nen. Det er dog en forudsætning for
vejbestyrelsens pligt til at indbringe
sagen for taksationskommissionen, at
forholdet ikke ligger helt uden for det
område, hvor der kan blive spørgsmål
om erstatningspligt. Tvistigheder herom
må afgives ved domstolene. Lodsejerne
kan i øvrigt inden 30 dage efter åsteds
forretningen indanke ekspropriations
beslutningen for ministeriet.

ad § 33 og 34.
Med hvilken hjemmel og på hvis
bekostning gennemføres krav, stil
let til overstigtsforhold, længde-
og tværprofil for bestående pri
vate veje, når disse agtes benyttet
som grundlag for nye udstyknin
ger?

§ 34 bruger ordene, at frastykkede par-
celler ikke uden vejbestyrelsens samtyk
ke kan benytte eksisterende overkorsler
og overgange. Denne bestemmelse om
fatter imidlertid tillige de tilfælde, hvor
der udstykkes langs med bestående pri
vate fællesveje, hvilket fremgår af cir
kulære herfra af 7. maj 1957 om ikraft
træden af visse bestemmelser i vejbe
styrelsesloven samt af landbrugsmini
steriets bekendtgorelse af 8. august 1957

§ 33
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33 om tillæg til regler for udførelsen af ar
bejder ved udstykning o. lign. I henhold
til analogien af § 33 kan der stilles krav
med hensyn til såvel adgangsvejes læng
de- og tværprofil i umiddelbar tilslut
ning til en offentlig vej som tilvejebrin
gelse af fri oversigt over hjornearealer.
Eventuelle omkostninger, der er for
bundet med udførelsen af sådanne for
anstaltninger må, såfremt kravene stil
les som betingelse for den pågældende
udstykning, betales af de heri interes
serede lodsejere. Såfremt kravene må
gennemføres ved ekspropriation, er mi
nisteriet nærmest af den opfattelse, at
vej bestyrelsen ikke kan kræve erstat
ningen refunderet af udstykningskon
sortiet, men derimod eventuelt hos pri
mærkommunen, hvis denne ønsker
ekspropriationen foretaget ud fra by
planmæssige hensyn.

Tillægssporgsmål.
Er det ulovligt at træffe aftale med
et udstykningskonsortium om re
fusion af ekspropriationserstat
ning?

Ja, efter ministeriets opfattelse. Det er
dog i sidste instans et domstolssporgs
mål.

ad §34, stk.].
Er der ubegrænset mulighed for at
nægte udvidet brug af bestående
overkorsler — eller for at gøre den
udvidede brug betinget?

Bestemmelsen angiver udtømmende, i
hvilken tilfælde udvidet benyttelse af
overkorsler og andre adgange kan næg
tes. Eventuel tilladelse til udvidet be
nyttelse kan gøres betinget i det om
fang, det følger af § 33, hvis betingelser
kan anvendes analogt på § 34.

Kan vejbestyrelsen uden videre
fjerne overkorsler, hvis der bygges

på lejet grund ved en markvej
eller markoverkorsel?
Hivike magtmidler har man til at
hindre, at ejeren eller beboerne
igen skaffer sig adgang til vejen,
når en sådan overkorsel er fjernet
af vejvæsenet eller ved dom?

Politiets bistand må indhentes, jfr. lo
vens § 58.

Tiliægssporgsmål.
Kan spørgsmålet indbringes for
domstolene?

Ja, og lodsejeren kan idømmes tvangs
bøder eller lignende.

Kan vejbestyrelsen lade opsætte
hegn for en bestående overkorsel,
der benyttes til ulovligt formål?

Næppe, politiets bistand må indhentes.

ad 34, stk. 2.
Kan man, uden at spørge vejbesty
relsen, udstykke til private veje,
der er indlagt på matrikulskortet,
når vejbestyreisen tidligere har gi
vet tilladelse til, at vejen anvendes
som adgang for en enkelt parcel
ud over den, hvortil vejen i sin
tid er anlagt?

Besvarelsen fremgår af
steriets bekendtgørelse
1957, § 2, nr. 2.

ad ian dbrugsministeirets bekendt
gørelse af 8. august 1957, § 3,
nr. 1.
Skal vejbestyreisen ikke i alle til
fælde høres for at påse eventuelle
ændringer i adgangsforholdene?

Bestemmelsen i landbrugsministeriets
bekendtgørelse er en kompromislosning,
idet der er uoverensstemmelse mellem
vejbestyrelseslovens § 34 og udstyk
ningsloven på det pågældende område.

§ 34 landbrugsmini
af 8. august
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Tillægssporgsmål.
Hvorledes skal vejbestyrelsen sikre
sig i tide at blive opmærksom pa°,
at der udstykkes til industrielt for
mål?

Der forudsættes et samarbejde mellem
landinspektorerne og vejbestyrelserne
herom. Hvis arntsvejinspektøren har
mistanke om, at udstykningen sker til
videregående formål, bor han spørge i
tide.

Vil det ikke være praktisk, at amts
rådet bemvndiger amtsvejinspek
loren til på amtsrådets vegne at
give tilladelse til udst’kningen?

§ 35 ad § 35, stk. 5.
Kan ministeren tillade en adgang
imod vejbestrelsens indstilling?

fivad betaler ministeriet eJ »Ud
velgenes virksomhed< hvad
dækker udtrTkkei?

Reglerne herom indeholdes i cirkulære
herfra af 3. marts 1958.

ad cirkulære ej 27. juli 1957 om
vejledning til brug for arbejdet i
§ 35-udvalgene, IV, punkt 4.
illed hvilken hjemmel kræves vej-
direktoratets samtykke til tankan
lægs anbringelse ved hoved- (lan
de-) veje?

Meningen med det pågældende afsnit
i cirkulæret er, at § 35-bekendtgørelser-
ne bør udformes således, at det frem
går, at der til etablering af tankanlæg
ved hovedlandeveje udkræves samtykke
fra vejdirektoratet. Så længe bekendt
gørelse for en vejstrækning ikke er ud-

færdiget, udkræves ingen tilladelse fra
ministeriet til tankanlæg (bortset fra
vejfondsvilkår).

Tillægssporgsmål.
Ønsker vejdirektoratet allerede i
dag at få forelagt sager om etable
ring af tankanlæg ved hovedveje?

Såfremt sådanne sager bliver indsendt
hertil, vil de blive behandlet, men vi
kan ikke kræve dem indsendt.

ad36. §36
Er overkorsel til landejendommens
b’gninger ni. v. at sidestille med
markoverkorsler?

I almindelighed ikke, det kan forment
lig kun ske, hvis det drejer sig om byg
ninger af meget beskedent omfang som
f. eks. roehuse.
I ovrigt har der indsneget sig en tryk-
fejl i bilag 3 til cirkulære af 27. juli
1957, idet der ud for løbe nr. 4 ((1,2
flere) markoverkorsler) skal stå ja i
stedet for nej.

Tillægssporgsmål.
Vil det ikke af hensyn til lods
ejerne og fremtidige købere ej
ejendomme være hensigtsmæssigt,
at vejbestyrelserne i alle tilfælde
foretager notering i Tingbogen af
de bestemmelser, der træffes af
§ 35-udvalgene?

Vejdirektoratet er enigt i, at dette kan
være praktisk, og har forhandlet med
justitsministeriet herom. Justitsministe
riets endelige svar foreligger endnu ik
ke, men når det kommer, vil vejdirek
toratet give underretning om resultatet.
Det ser dog foreløbig ud til, at justits
ministeriet er af den opfattelse, at der
— om ønskes — kan foretages notering
i tingbogen i alle tilfælde.

§ 34

Jo.

Nej.
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36 Kan man i bilag 3 til cirkulære af
27. juli 1957 under lb.nr. 10 nøjes
med at anføre »tilslutning for ri
vat fæliesvej for flere lodsejerec?

Da det kan være vanskeligt at fastslå,
hvem der er færdseisberettigede til den
pågældende private fællesvej, er vejdi
rektoratet enigt i, at der i bilaget f. eks.
blot anfores: »tilslutning for privat fæl
lesvej for flere landbrugsejendomme<
eller »tilslutning for privat I ællesvej for
flere enfamiliehusee.

ad § 36. stk. 3.
Betyder »ingen adgang< her det
samme som »bortset fra markover
korsler<. Jfr. cirkulære af 27. juli
1957, VI, punkt 2, får vi vel ellers
indszgelser fra dommerkontorerne
mod noteringen?

Baggrunden for bestemmelsen er et
onske om at lette vejbestvrelserne for at
skulle foretage for mange noteringer i
tingbogen, idet det normale vil være,
at der er truffet visse begrænsninger i
adgangsforholdene, medens det vil være
forholdsvis sjældent, at der overhovedet
ingen adgang er til vejen. Såfremt vej
bestyrelserne onsker at lade notering i
tingbogen foretage i videre omfang,
end hvor enhver adgang til vejen er af
skåret, synes dette som nævnt efter ju
stitsministeriets forelobige stillingtagen
også muligt, uden at tinglvsningsdom
merne kan gore indsigelse.

ad § 37, stk. 1 og 2.
Betyder »anvise anden fornøden
adgang< det samme som »eks
proriere til, bekoste og anlægge
anden fornøden adgang«?

Ja, medmindre ejendommen i kraft af
sin beliggendhed allerede grænser til en
offentlig vej eller privat fællesvej, hvor
til adgang haves.

adÇ3B. §38
Er § 35-udvalgets inedlemnier
valgt for tid og evighed?

Arbejdet i § 35-udvalgene forudsættes
afsluttet inden for en kortere periode,
men i princippet kan sporgsmålet be
svares bekræftende. Dog vil medlem
merne kunne fritages for hvervet på
grund af f. eks. sygdom eller alder i lig
hed med, hvad der har fundet sted med
hensyn til medlemmerne af de tidligere
vurderingskommissioner i kobstæderne,
hvis udnævnelser ej heller har været
ti dsbegrænsede.
(Se endvidere sidste sporgsmål ad kap.
III).

Tillægssporgsmål.
Skal § 35-udvalgets af amtsrådet
valgte medlemmer være medlem
mer af amtsrådet?

Vil ministeriet godkende, at et ny
valgt amtsråd vælger nye medlem
mer til § 35-udvalget i stedet for
de hidtil siddende medlemmer og
så i tilfælde af de hidtidige med
lemmers protest?

Vejdirektoratet vil eventuelt hore in
denrigsministeriet, men regner ikke
med, at der vil kunne opstå noget pro
blem.

Nej.

37

KAPITEL IV.

Byggelinier

ad § 40. stk. 1.
Kan vejbest-rrelsens sko ii om
»færdselshensyn « og »færdselens
tarv( anfægtes — jfr. højesterets
doninien om oversigt i Åbyhoj?

§ 40
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§ 40 Den omtalte dom, der drejer sig om.
hvorvidt der var fornøden hjemmel til
at pålægge oversigtsservitut på et areal
ved skæringen mellem to offentlige veje,
viser, at domstolene går videre og vide
re i retning af at ville efterprove admi
nistrationens skøn, herunder bl. a. over
færdseishensyn og færdselens tarv. Så
ledes som vejbestyrelseslovens § 40 og
cirkulæret herfra af 3. august 1957 om
byggelinier er affattet med hensyn til
formålet med byggelinierne, må dom
stolene imidlertid formodes at ville være
noget tilbageholdende med at tilside-
sætte administrationens skøn på dette
område.

Tillægssporgsrnål.
Skal det nævnes i deklarationen,
at byggeliniepålægget sker af færd
seishensyn?

Dette kan ikke være nødvendigt, men
det er klart, at byggelinien skal være
saglig motiveret.

ad § 40, stk. 1.
Hvad forstås ved »ombygning«?

Besvarelsen findes givet i byggelinie
cirkulæret, side 2, under punkt 2 c.

ad § 40, stk. 3.
Hvem skal foranledige hjorneaf
skæring foretaget ved bebyggelse
af en tidligere udstykket grund?
Bygningsmyndighederne er næppe
forpligtet i henhold til § 44, stk. 5.

Bestemmelsen i § 40, stk. 3, er affattet
i overensstemmelse med boligministe
riets ønske, og dette ministerium har
underhånden udtalt, at bygningsmyn
dighederne i henhold til § 44, stk. 5, er
forpligtet til at påse, at der ikke udste
des bvggetilladelser i strid med loven.
samt at hjørneafskæring iagttages.

Tillægssporsnzål.
Skal hjorneafskæringer regnes i
forhold til byggelinien eller i for
hold til vejgrænsen?

Boligministeriet har foreløbigt besvaret
dette spørgsmål således, at hjeorneaf
skæringer skal regnes i forhold til byg
gelinien, hvis en sådan findes, eventuelt
i forhold til byggelinier eller såkaldte
udvidelseslinier, pålagt i henhold til et
bygningsregelment, men i mangel heraf
sker beregningen i forhold til vejgræn
sen.

ad § 41, stk. 2.
Gælder bestemmelsen i § 41, stk.
2, også for veje, der ikke er på
vej/ilanen?

Ja, jfr. byggeliniecirkulærets § 4, spalte
2, ad d.

ad § 41, stk. 1.
Kan forbud efter § 42 nedlægges,
selv om optagelse af en vej på vej-
planen endnu ikke er sket?

Ja, jfr. byggeliniecirkulæret side 5, spal
te i f. n. til spalte 2 f. o. Eventuelt kan
>partiel vejplan« senere udarbejdes.

ad § 44, stk. 1 og 3.
Er der en dybere mening med, at
der snart skrives skal og snart bor?

Ordet skal udtrykker en pligt, ordet
bor, at det så vidt muligt skal ske.

Tillægsspargsmål.
Afviger noteringsinstiuttet fra det
almindelige tinglysningsinstitut?

Noteringsinstituttet benyttes ved visse
offentligretlige hæftelser, hvis gyldighed
er uafhængig af tinglysning, men hvor
om meddelelse i tingbogen dog bør
ske af hensyn til eventuelle købere. De
pågældende hæftelser går forud for alle
andre bvrder.

§ 41

§ 44
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ad byggeliniecirkulæret af 3. au
gust 1957, III, punkt 2.
Henvendelse til amtsvejinspekto
rerne er ikke altid tilstrækkelig, da
sognekommuner selv kan indføre
byggelinier landbrugsministe
riets bekendtgørelse af 8. august
1957, § 3, stk. 2, derfor uheldig.

Ifølge vejbestyrelsesloven kan alene
vedkommende amtsråd ophæve eller
tillade afvigelser fra bestemmelser, der
er truffet i medfør af § § 40—41 om
byggelinier med hensyn til sognekom
munale biveje i amtsrådskredsene.
Amtsvejinspektorerne skal derfor nu i
modsætning til tidligere ‘ære orienteret
om, hvilke byggeliniebestemmelser der
er truffet af sognerådene, og erfaringer
ne viser, at amtsvejinspektorerne ved
bedre besked hermed end adskillige
sognerådsformænd. Skulle et sogneråd
være modvilligt til at give oplysninger,
må indenrigsministeriet eventuelt på
lægge det tvangsboder. Denne situation
er dog vits nærmest teoretisk.

Tillægssporgsrnål.
Hilken virkning har bvggelinier,
pålagt i henhold til den før vej
bestvrelsesloven gældende lovgiv
ning, og hvilke dispensationsbe
stemmelser skal benyttes?

Besvarelsen findes i bvggeliniecirkulæ
ret side 1, 2. afsnit. Man har fortolket
byggelinieloven af 1928 således, at vej-
bestyrelsen selv kan dispensere, således
at aitså et sogneråd selv kan dispensere
fra byggelinier ved sognekommunale
biveje, pålagt i henhold til 1928-loven.

Kan bvggelinier i henhold til 1928-
loven indleveres til tinglysning ef
ter vejbestyrelseslovens ikrafttræ
den?

Ja, hvis de er vedtaget og bekendtgjort

inden vejbestyrelseslovens ikrafttræden
den 1. august 1957.

ad § 44, stk. 5.
Hvem er >bygningsmvndighedere
i de rene landkommuner?

Såfremt en landkommune. ingen byg
ningsmyndigheder har, kan man i så
danne kommuner ingen hjælp få på
dette område.

ad § 46.
Er det udelukket, at en vejbest
reise selv kan skønne og slutte for
lig, eller skal man altid om ad
taksationsmvndighederne?

Vejbestvrelsen kan selv slutte forlig,
men lykkes det ikke, må sagen indbrin
ges for taksationskommissionen.

Er overtagelse den eneste erstat
ningsmulighed, eller kan taksato
rerne eventuelt fastslå, at over
tagelse er ufornøden, og fastsætte
erstatning for tab ved belånings
mulighed, nedgang i salgsværdi
m. v.?

Såfremt forlig ikke opnås, skal taksa
tionskommissionens afgørelse enten gå
ud på fuldstændig afståelse og erstat
ning herfor eller overhovedet ingen er
statning.

KAPITEL V.

Offentlige stier
ad § 48, stk. 2.
Forstås det sådan, at kommunen § 48
ikke behøver at optage de gamle
stier, hvor færdseisretten hviler på
hævd?

Ja, men da retstilstanden med hensyn
til muligheden for at vinde hævd på

§ 44

§ 46
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§ 48 færdseisret for aimenheden er uklar,
må optagelse tilrådes.

ad § 49.
Er det frivilligt, om en sognekom
mune vil have offentlige stier?

Nej, den må bøje sig for amtsrådets
bestemmelse.

ad § 49, stk. 4.
Skal revision af stifortegnelsen ske
samtidig med revision af bivejs
fortegnelsen (her står ikke »i de
cember«), og hvornår første gang?

Ja. Besvarelsen findes nu i cirkulære
herfra af 21. december 1957 om offent
lige stier.

ad § 50, stk. 2.
Ophæver nedlæggelsen efter disse
regler de gamle hævdrettigheder?

Nej, hævdrettighederne hører kun op i
tilfælde, hvor vejbestyrelserne erhver
ver de til stjerne hørende jordarealer
til permanent benyttelse.

KAPITEL VI.

Forskellige bestemmelser

ad § 52, stk. 2.
Hvordan er der relation mellem
bestemmelsen om udragende byg
ningsdele, der >kan anbringes<,
og § 40, stk. 1, ombygning?

Besvarelsen findes i folketingsudvalgets
betænkning side 6, 2. spalte, hvor det
hedder:
»Amtsrådsforeningen har ønsket be-.
stemmelsen i § 52, stk. 1, 3. punktum,
om karnapper og andre bygningsfrem
spring slettet, da byggeliniepålæg menes
at gøre bestemmelsen illusorisk. Udval
get og ministeren mener ikke, at spørgs

målet om byggelinier overflødiggør reg
len, da det har betydning med hensyn
til bygningsfremspring såvel over den
nuværende vejgrænse som over vej-
grænsen efter udvidelse til byggelinien.
Bestemmelsen er i øvrigt affattet efter
forhandling med boligministeriet for at
bringe forslaget i overensstemmelse med
bygningslovgivningen.
Herefter er forholdet altså således, at
man ikke har lov til at anbringe kar-
napper ud over den nuværende vej-
grænse, hvis der er en byggelinie på
den pågældende ejendom, der bevirker,
at bygningen ikke må ombygges, men
hvis den pågældende ejendom ligger i
den fremtidige vejgrænse efter udvidel
sen til byggelinien, må de pågældende
karnapper opføres.

Hvem har ansvaret, hvis lovligt
læsset lastbil kører mod karnap
o. lign., der rager helt ud til for
tovskanten i 2,8 m højde?

Føreren af lastbilen har ansvaret her
for, når karnapper el. lign, er lovligt
anbragt i henhold til vejbestyrelseslo
ven.

ad § 52, stk. 3.
Kan vejbestyrelsen tage national-
økonomiske hensyn, hvilket snes
at fremgå af cirkulære af 27. juli
1957, JJ7, stk. 4?
Med hvilken hjemmel blander vej
best’vrelsen sig i dette for et enkelt
erhverv — andre erhverv kan væ
re lige så generende for vejfærd
selen? (isboder?)

Vejbestvrelsens hjemmel til at forbyde
oprettelse af tankanlæg findes i vejbe
styrelsesloven. I bemærkningerne til den
pågældende § udtales nærmere, hvilke
hensyn vejbestyrelsen skal tage ved af
gørelsen, og her er ikke tænkt på na

§ 49

§ 50

§ 52
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VALD. HANDBERG’S
Stenhuggerier & Stenbrud A/S

1-lovedkontor: DANTES PLADS 33 — KØBENHAVN V

Indehaver af Hammerens og Moseløkkens Granifværker, Bornholm

Brosten -

Telefon C. 3051

Kantsten - Skærver - Stentnel etc.

Telefon C. 3059

1000 kg tromle
med samme
komprimerings
evne som
en 12 tons

veltromle.

WELLER VIBRATIONSTROM LER

Alle maskiner og redskaber til

gaders og vejes

BYGNING VEDLIGEHOLD RENGØRING

• EVA 9770

CA/S HMEISNERJENSIeD
BOLOWSVEJ 3 - KØBENHAVN V

A 13



H. OTZEN Vejbygning

Brolægning
Entreprenør

Asfaltarbej de

Kloakarbejde

Lyngbyvej 267 A Hellerup J e r n b e t o n

Telf. °Gentofte 4385 Betonveje

Stenbrud og Skærvefabrik

Chas, Findsen Schou NØRRE SMEDEBY AIS

Vilsbæk pr. Kliplev
Entreprenør

Tlf. Kliplev 8 77 16

Louiselund, Lunding
Tlf. Haderslev 23435

Værksted
Tlf. Haderslev 23188

Entreprenør- og ingeniørfirma

KAJ BUNDGAARD A/S

Sten og Grus Aalborg 28301,

Bodlisvej 16 — Hasseris

FRITS HALVORSEN
ENTREPRENØRFIRMA & BETONVAREFABRIK

BRØNDERSLEV — tlf. 425

A 24



§ 52 tionalokonomiske hensyn, men derimod
på generelle færdselsmæssige hensyn,
herunder f. eks. faren ved etablering af
for mange tankanlæg.

ad § 52, stk. 3 og 4.
Hvem udfærdiger tilladelse til
tankanlæg, vejbestvrelse eller po
liti?
Kan den ene give tilladelse imod
den andens ønske?

Tilladelse fra politiet skal foreligge i
henhold til færdselsloven, og tilladelse
fra vejbestyrelsen i henhold til vejbe
stvrelsesloven, og den ene part kan ikke
mod den andens onske give tilladelse
på dennes område.
Derfor bor aftale træffes mellem politi
mesteren og vejbestyrelsen om de to til
ladelser.

ad § 52, stk. 3.
Ses ikke at være i overensstemmel
se med cirkulære af 27. juli 1957,
IV, fjerdesidste punktum, om
tankanlæg ved hoved- (lande-)
veje?

Cirkulærets bestemmelse tænkes forst
at få virkning fra det tidspunkt. hvor
bekendtgørelser efter § 35 er udstedt.

ad52,stk. 5.
Har man ved sidste punktum sat
sig ud over bestemmelserne i vand
lobsioven, så vejbestyrelserne kan
hindre anlæg?

Nej, vandlobslovens bestemmelser må
iagttages ved siden af vejbestyrelseslo
ven.

ad § 52, stk. 6.
Hvad er >bebyggelsen< — byer —

enlige gårde?

Bebyggelse« fortolkes som omfattende
også enligt liggende gårde eller huse.

Tillægssporgsmål.
Kan f. eks. en roekule lægges tæt
ved en gård?

Ja, umiddelbart op til gården, men ikke
et stykke fra ud for en åben vejstræk
ning.

ad § 54.
Klarhed ønskes, navlig med hen
syn til jord, der slæbes ud på vejen
fra marker eller byggepladser.
Hevm har ansvaret, hvis det forår
sager ulykker?

Bestemmelsen indeholder alene en
hjemmel for vejbestvrelsen eller i givet
fald politiet til på ejerens regning at
fjerne affald, herunder jord fra mar
kerne, fra vejen, og er ikke ment som
en ansvarsregel.

Tillægssporgsmål.
Kan vejbestyrelsen ifalde ansvar,
hvis den undlader at fjerne jord
eller affald fra vejen?

Sporgsmålets besvarelse afhænger af en
fortoikning af lovens § § 17 og 18 om
vejbestyrelsens pligt til at vedligeholde
vejene og sorge for, at de er i forsvarlig
stand. § 54 er som nævnt ikke en an
svarsregel.

ad § 57, stk. 1.
Efter vandlobsioven kan vejbesty
relsen forlange selv at foretage led
ningsarbejdet på vejarealet — her
nævnes kun vejbelægninger. Hvad
skal vi rette os efter?

For så vidt angår de i vandlobsloven
omhandlede ledningsarbejder udføres
arbejdet af vejbestyrelsen, men for an
dre ledninger, som f. eks. el-kabler eller
telefonkabler, kan der blive tale om at
lade selve ledningsarbejdet udføre af
vedkommende offentlige eller private
værk.

§ 54

§ 57
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§ 57

§ 58

ad § 57, stk. 2.
Er det stadig vandlobsretten, der
har afgørelsen., også hvis vejbestv
relsen nægter godkendelse?

Vandlobsioven og vejbestvrelsesloven
gælder ved siden af hinanden, og på
dette specielle område fortrænger vand
lobsioven formentlig vejhestvrelseslo
ven.

ad § 58, stk. 1.
Kan der ikke pålægges boder for
overtrædelse af § 54?

Dette spørgsmål afgøres ikke efter vej
bestyrelseslovens § 54, men efter færd
selsloven eller den stedlige politived
tægt.

Hvem idommer boder hvem
tilfalder beløbet?

Domstolene idommer boder, og belobet
tilfalder statskassen.

ad § 35, stk. 3.
Hvilke biveje skal behandles?

I henhold til ministeriets cirkulære af
27. juli 1957, II, stk. 2, er det i hoved
sagen de biveje, der er berettiget til
vejfondstilskud, d. v. s. først og frem
mest de biveje, der kan være tale om
at optage som landeveje, hvis amterne
havde råd dertil. Der kan i denne for
bindelse henvises til det i forbindelse
med vejlovsforslaget af 1942 udarbej
dede forslag til en omklassificering af
hele vejnettet. I forslaget var angivet
5.000 km biveje, som foresloges opta
get som landeveje, idet de den gang
blev anset for at være af særlig betyd
ning for den gennemgående trafik. Med
de modifikationer, udviklingen har
medført, vil dette forslag formentlig
kunne benyttes som vejledning. Mini
steriets repræsentanter i § 35-udvalge-
ne viii ovrigt kunne give oplysning om
forslaget.

Tillægssporgsmål.
Bor man ikke søge den videst nin-
lige fortoikning af lovens ord for
at få så mange biveje med som
muligt dels for at støtte sognerå
dene, der vel kan benytte sig af
§Ç 33 og 34, men som tit vil have
svært ved at give afslag, dels fordi
der efter disse paragraffer skal gi

ves erstatning?

Vejdirektoratet vil ikke have noget her-
imod, hvis det sker i forståelse med sog
nekomrnunerne, men man må dog sta
dig være opmærksom på, at det skal
være veje, »der skønnes af særlig be
tydning for den gennemgående færd
sel«.

Tillægssporgsmål.
Hvordan skal kontrollen. udoves
med overholdelse af de adgangs
begrænsende bestemmelser?

\Tedkonmiende vejbestyrelse må føre
kontrollen.
For bivejenes vedkommende yderligere
amtsrådene som tilsynsmyndighed.

Tillægssporgsmål.
Kan et sogneråd efter ansogning

få en vej adgangsbegrænset ved
§ 351 uanset at den ikke er med
taget i § 35-udvalgets indstilling?

Der kan her henvises til § 38.

Tillægssporgsmål til § 35.
Kan der overhovedet foretages ud
stykning af grunde til veje, som er
inddraget under § 35?

Der henvises til landbrugsministeriets
bekendtgorelse af 8. august 1957, iføl
ge hvilken enhver sag om udstykning,
der i henhold til udstykningslovens § 8
skal forelægges vedkommende kommu
nalråd til erklæring, i slutningen af den
skematiske redegørelse skal indeholde
en erklæring fra vedkommende land-
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58 inspektør om, hvorvidt der for den på
gældende ejendoms vedkommende i
medfør af vejbestyrelseslovens § 36 er
sket offentlig bekendtgørelse om ad
gangsbegrænsning.
Heraf fremgår, at det vil være ulovligt
at udstykke i strid med § 35-bestem
melser.

Kan man have en slags »disposi
tionsplan« for, hvilke biveje der skal
omfattes af § 35?

Det er § 35-udvalgenes første opgave
at undersøge, hvilke vejstrækninger der
skal nærmere behandles, og derefter
indsende en indstilling herom til mini
steriets tiltræden.
Hvis en vejstrækning klart er tilkende
givet som en, der skal behandles af ud
valget, vil dette være tilstrækkeligt til,
at amtsvejinspektøren i henhold til
landbrugsministeriets bekendtgørelse af
8. august 1957 kan udtale over for
landinspektøren, at det vil være uhel
digt med udstykning langs den pågæl
dende strækning. Endvidere kan vej-
bestyrelsen benytte sig af § 39.

Ja.

Tillægsspørgsmål.
Skal landinspektorernes hen ven
delse for Viborg amts vedkommen
de ske til bivejsinspektoren uanset
lovens ord?

ad 41, stk. 1.
Bliver vejplanen offentliggjort og
hvorna°r?

Når den foreligger, vil den blive offent
liggjort, men der vil forinden dens en
delige udarbejdelse ske en forhandling
med vejbestyrelserne.

ad § 57, stk. 1.
Gælder denne bestemmelse også,

hvis ledningsarbejderne er nød
vendiggjort af vejarbejde?

Ja, forudsat at de pågældende lednin
ger er anbragt på eller i eksisterende of
fentlig vej, derimod ikke, hvis der er
tale om flytning af ledninger i forbin
delse med nyanlæg af offentlig vej hen
over hidtil privat grund.

Tillægssporgsma°l.
Gælder samme regler som lige
nævnt også for vandarealer, nær
mere betegnet Siøsund?

Ja, forholdet må her betragtes som ved
nyanlæg af vej over privat grund.

Tillægsspørgsma°l.
Gælder ovennævnte regler også for
kloakledninger, endvidere hvis der
er tale om vandledninger i et of
fentlig vandløb?

Disse spørgsmål rammer i grænseområ
det til vandløbslovgivningen. Der fore
står forhandlinger med landbrugsmini
steriet netop herom.

ad § .57, stk. 2.
Skal flytning af enkelte master el
ler lysstandere å hovedlandeveje
godkendes af ministeriet?

Ifølge § 55 skal udfærdiges vejledende
regler for bl. a. anbringelse af master
og elektriske ledninger.
Disse regler vil blive affattet således, at
kommunerne fritages for at indsende
projekter til godkendelse i tilfælde, hvor
de i reglerne indeholdte bestemmelser
om enkelte masters og stangrækkers pla
cering overholdes. Reglerne er under
udarbejdelse, men der skal forinden ud
sendelsen forhandles med organisatio
nerne for ledningsejerne. Så længe reg
lerne ikke foreligger officielt, skal der
ikke indsendes projekter til godken
delse.
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Nye bøger

I de senere år har klothoiden fundet en så
stor anvendelse i Tyskland, at det må hilses
med glæde, når der nu ved siden af de eksi
sterende tavler er udgivet en vejledning for
anvendelsen af klothoiden.

Denne håndbog henvender sig forst og
fremmest til den projekterende ingeniør. Den
handler om de i praksis hyppigst forekom
mende opgaver vedrørende vejlanlægning med
klothoider. Da der kan optræde et utal af
forskellige opgaver, er det naturligvis ikke mu
ligt at give en udtommende oversigt. I bogen
får man ikke alene at vide, hvorledes de for
skellige opgaver skal loses, men de anvendte
formler udledes som oftest. Som noget nyt kan
anføres, at indholdsfortegnelsen består af små
skitser af de opgaver, der er løst med henvis
ning til den side, hvorpå det foregår. På skit
serne er de givne størrelser fuldt optrukne, de
søgte er tegnet med tynde dobbeltlinier, så
ledes at man hurtigt finder sig til rette.

Som overgangskurver mellem en ret linie
og en cirkelbue, har man altid ønsket sig en
kurve, hvis krumning er proportional med
længden. Denne egenskab har klothoiden. Så
vel ved jernbaner som ved veje har man som
bekendt i mange år anvendt tredie grads pa
rabler som en tilnærmelse. Årsagen hertil er,
øt beregningen af en klothoides retvinklede
koordinater er besværlig, matematisk set. Da
biler ikke er bundet til at følge en vejmidte
eller en linie parallel med denne, men godt
kan ,,skære” en kurve, var tilnærmelsen god

nok. Her i landet har vi oven i kobet klaret
os med en endnu dårligere tilnærmelse til
klothoiden, nemlig den rette linie. Udviklin
gen har imidlertid medfort, at man nu til dags
har større brug for at anvende den teoretisk
rigtige kurve. Dette viser sig især ved de
skarpe kurver, der anvendes ved tilkørsler til
motorveje og bjergveje. I Vesttyskland er man
nu ved at komme ind på at bruge klothoideo
som hoved-traceringselement fremfor rette li
nier og cirkelbuer. Det påstås, at man derved
bedre kan tilpasse vejen til terrænet; og det
er vel også rigtigt.

Bogen indledes med nogle elementære tri
gonometriske beregninger samt en forklaring
af, hvorledes polygonmålinger udføres. Der
efter går man over til de egentlige overgangs
kurver, idet man først behandler tymmetriske
og derefter usymmetriske for til sidst at om
tale s-kurver. Der gennemgås ialt 35 forskel
lige eksempler, indbefattende alle almindeligt
forekommende tilfælde og enkelte specielle til
fælde.

Der er noget, der tyder på, at vi herhjemme
også skal ind på at anvende overgangskurver.
Om man vil bruge klothoider eller andre kur
ver vides ikke i øjeblikket; men i tilfælde af,
at man bestemmer sig for klothoiden, kan
denne håndbog anbefales, da den giver en
klar opstilling af problemerne. Den vil sikkert
blive en god hjælp på tegnestuen; ved af
sætningen af kurverne må man så betjene sig
af andre hjælpemidler. H. H. Ravn.

Horst Osterloh: Strassenpianung mit Klothoiden fUr Studium und Praxis.
136 sider, format A 4, med 99 fig.
Pris kartonneret 18 D:M, i lærred 22 DM. Bauverlag, Wiesbaden und Berlin.
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E. A. KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TLF. 79 & 119

Jord- & vejarbejder Slagger

Overfladebehandling m. varm asfalt

POUL POULSEN & SØNNER Anders Bach Afs
Vognmandsforretning

Havnens Nordside

Ringstedgade 67 . Telf. 2831 Vejle

ROSKILDE Tlf. 386 (2 linier)

Alt i Betonvarer D. S. 400, Bygningsmaterialer,
Kørsel med Vogne fra 5 til 10 Tons

Cement, Terrazzo,

Vejmaterialer leveres Tagsten, Væg- og Gulvfliser etc.

S KAF T E - HAN S E N Aksel Jensens Vognmandsforrefninq
Entreprenør

,,Holmegaard” Telefon 1422 BAKKEBØLLEVEJ 35 pr. Nyraad

HJØRRING Telefon Nymark 83

Asfaltering — Tæppebelægninger

Rep. af Veje — Jord- og Vejarbejde Kørsel med 3’.4 og 4Vs tons vogne

Kloakering — Broarbejde — Jernbeton Levering af byggematerialer

AL. KØRSEL
Specielt: Vogne med tippelad.

LEVERING AF VEJMATERIALER
Grus - Singels - Bundsten m. m.

HARRY JENSENS VOGNMANDSFORRETNING
VINDINGEVEJ 59 - ROSKILDE - TELEFON 681

A 15



JENS CHR. NIELSEN VALD. LARSEN
Vognmand Vognmand

ØSTERGADE 56 — Store Heddinge TRÆLLØSE PR. HERLUFMAGLE
Telefon 261 Telefon Skelby 88

* *
3 vogne indtil 5 tonsKørsel med 5 vogne fra 5 til 10 tons

Levering af sten og grus. Lev. af grus og sten fra egen grusgrav

KR. hANSEN & SØN SØNDERSØ ENTREPRENØR-
Vognmandsforretning OG VOGN MANDS FORRET NIN 0

(Svend Hansen)
FREDERIKSENSVEJ 13 — STEGE Søndersø Telf. 16

Telefon 4402 *
5 vogne indtil 15 tons m. tip

* Levering af grus og sten fra egen
grusgrav

Al kørsel m. lastbiler m. påhængsvogne Gravemaskiner, læssetraktorer og
Turistkersel — Lillebil jordskrabere.

Mindre entreprenørarbejder udføres

M. P. Pedersen N. WILLUM NIELSEN
Vognmand Vognmand

Enghavegaard - Elmelundsvej
Udbyliøj pr. Sorø - Tlf. Sorø 202

BOLBRO
*

Telf. Odense 11.314
Kørsel tilbydes med 4 vogne

*

Lasteevne fra 4Vs til 7 tons Levering af sten og grus

Levering af sten og grus Kørsel med vogne indtil 15 tons

T. LUND LARSEN Yi11ernar Nielsen & Søn
VognmandsforretningEntreprenør

Skolevej 4, Næsby, Fyn. Tlf. Od. 1543 Algade 9 - Vordingborg - Tlf. 270
*

*
Kørsel med 5 vogne fra 2 til 17 tons

Fremstilling af A-mærkede Betonvarer Kørsel med kævler og al anden kørsel
Jord-, Vej- og Kloakarbejde Levering af sten og grus

A 16



Aktieselskab et

De Danske Granilbrud
Nr. Voldgade 54 . Centrai 2620 . Minerva 2620

KØBENHAVN

Kantten Brosten

Skærve- og Chaussebrostensfabrik
Stenhuggerier

Vang — Bornholm

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT

R u b i f Q.wnin

mere skridsikkert
mere elastisk

mere slidfast

A/ DANSK ASFALTFABRIK
Østre Tegigade - KØBENHAVN SV. - Tlf. * Hilda 1648

NYSTED AARHUS ODENSE
Tlf. 1188 Tlf. 33844 Tlf. 3681



WACKER
BENZIN VIBRATIONS-STAM PER

TYPE. BS 50-BS 150

En 10-12 Tons ,,Tromle” der KUN vejer 50-150 Kg
Velegnet til Komprimering al Overflader og Rendegravninger

ASFALT

P U LV E R
B E LÆG N I N G ER

MACADAM

CHAUSSÉ

SAND

JORD

LERJORD

BETON

Forlang dem onslratioii

Generalrepræsentanf for Danmark:

A.E]JM. HANSEN
I{ ø B E N H AVN F.

Købmagergade 22 Telf. Central 14777

I

CHRISTTREJG BOGTRYKKERI KØBENHAVN


