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DK 34: 625.7: 3362.026.3Den nye vejfilskudslov
Af vejdirektør K. Bang.

Nu træder den nye tilskudslov lov
nr. 194 af 7. juni 1958 om tilskud til
de offentlige veje — i kraft og hermed
er endelig opnået en vejbestyrelseslov
og en lov om vejbestyrelsens økonomi
ske grundlag fra samme århundrede!

Da jeg i fjor i Dansk Vejtidsskrift
havde lejlighed til at fremsætte nogle
bemærkninger om den nye vejbestyrel
seslov, fremhævede jeg, at de deri inde
holdte forvaltningsrnæssige reglers leve-
dygtighed bl. a. ville være betinget af,
om det ved lovgivningen om vejfinan
sieringen ville lykkes at skaffe en økono
misk balance, som svarer til den tilsig
tede saglige balance mellem lokal og
central indflydelse. Dette skulle nu være
opnået ved tilskudsloven.

Dens mest fremtrædende træk er vel
dens forbedring af kommunerefusionen.
Dette gælder ikke alene den betydelige
forhojelse af refusionsprocenterne for
de fleste kommuner, men også reglerne
om den hurtigere refusion, der mulig
gor, at refusionen af hvert refusionsbe
rettiget udgiftsbelob tilfalder kommu
nen straks efter udlobet af det år, hvori
udgiften er afholdt. Ved refusionsord
ningen for primærkommunerne er til
stræbt en ordning, der særlig tilgodeser
tyndtbefolkede landkommuner med et
udstrakt vejnet — et i vide kredse læn
ge næret ønske. Samtidig er indført et
fælles refusionsprincip for alle primær
kommuner lige fra København til de
mindste sognekommuner. Refusionspro
centen vil blive mindre for byerne end
for landkommunerne, hvad der jo sva
rer til de hidtidige synspunkter, men det
fælles skema medfører, at ligeartede
kommuner skulle blive ensartede stillet

uanset deres kommunale status som
købstads- eller sognekommuner. Refu
sionsskemaet indebærer foruden det al
lerede nævnte princip, hvorefter refu
sionsprocenten stiger med vejlængden
pr. indbygger, tillige et andet nyt prin
cip, nemlig at refusionsprocenten bliver
større, jo større udgiften pr. km vej er.
Herved tilgodeses dels de kommuner,
der har særlig store udgifter på grund
af tæt trafik, dels sikrer man, at kom
munerne med de store vejnet får øko
nomisk interesse i også at gøre noget
ved deres veje.

For amtskommunernes vedkommen
de kunne man måske — i en tid, hvor
der tales så meget om en samlet plan
for de offentlige investeringer undre
sig over, at man har givet amtskommu
nerne et sådant carte blanche, som kri
tiske ånder kunne sige, det er at kunne
sende en regning på af de udgifter,
man selv bestemmer, til statskassen.
Den store refusion skyldes formentlig i
væsentlig grad hensynet til amtskom
munernes ensidige skattegrundlag
den faste ejendom, navnlig landbrugs
ejendomme — men har naturligvis og
så sin forklaring dels i folketingets til
lid til amtsrådene og deres tekniske
hjælpere, dels i den kontrol, der i vejbc
stvrelsesloven (som i den tidligere vej-
lov af 1867) er forudsat fra ministeriets
side med hensyn til anlægget af nye
landeveje og optagelse af biveje som
landeveje.

For vejfondens vedkommende (hvor
man er sluppet fri for den hidtidige i
de senere år rent formelle sondring mel
lem vejfonden og den særlige fond til
vejarbejder) er det mest betydningsful
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de, at man har fastholdt tilskudsgræn
sen på 85 /c, men at man dog har
åbnet mulighed for i visse tilfælde at
yde kommunerne, særlig amtskommu
nerne, højere tilskud til særligt kostbare
vejarbejder, hvis gennemførelse er af
overvej ende interesse for samfundet som
helhed. Om det nærmere anvendelses
område for denne sidste bestemmelse,
der især må antages at tage sigte på
motorvejsanlæg og lignende, er det for
tidligt at udtale sig, idet højere tilskud
end 85 % kun kan ydes med vejnæv
nets tilslutning.

Det er i det hele en betydningsfuld
ændring i vejfondsadrninistrationen, at
det ved vejbestvrelsesloven nedsatte vej-
nævn får indflydelse på vejfondstilskud
dene. Det skal altid erklære sig, for
inden der ydes vejfondstilskud. Det,
vejnævnet skal udtale sig om, er »det
pågældende arbejdes ønskelighed«, og
efter den diskussion, der har fort til be
stemmelsen, må man gå ud fra, at vej-
nævnet særligt skal vurdere, om det på
gældende arbejde samfundsmæssigt er
pengene værd, idet man altså ikke har
ment, at kommunernes egen interesse
på 15 % af udgifterne i alle tilfælde var
tilstrækkelig garanti herfor.

En væsentlig nvdannelse er det også,
at tilskud til beskæftigelsesforanstaitnin
ger fremtidig skal betales af vejfondene,
og at tilskuddet skal beregnes i forhold
til de godkendte udgifter ikke i forhold
til beskæftigelsen ved arbejdet. Man
undgår herved dobbelt-finansieringen
gennem tilskud fra beskæftigelsesfon
den og anmeldelse af udgiften til kom
munerefusion, hvad der vil lette det for
kommunerne at anslå deres egenudgift

ved arbejdet. Endvidere vil tilskuddets
størrelse ikke blive direkte afhængigt af
den konkrete arbejdsmængde, hvad der
skulle betyde en rationalisering.

Politisk set er tilskudsloven interes
sant derved, at de væsentligste motor-
afgift er stadig er forbeholdt vejforinål:
dels den almindelige kommunerefusion,
dels vejfonden. Dette giver dog næppe
anledning til at regne med, at hele pro
venuet af disse afgifter i de kommende
år gives ud på vejene.

Vi har nu i de senere år fået en ny
færdselslov og i forbindelse hermed en
reorganisering af afmærkninge ø, en ny
vejbestyrelseslov og en ny tilsku dslov.
For vejvæsenet i snævreste forstand
mangler vi endnu en nv lovgivning om
de private fællesveje halvoffentlige
veje burde man måske snarere kalde
dem — som foreløbig er under forbe
redelse i et udvalg. Som bekendt er det
trods langvarigt arbejde i motorafgifts
kommissionen og trods fremsættelse af
forslag i folketinget ikke lykkedes at
gennemføre en rationalisering af motor
afgifterne, og jeg skal nok vogte mig for
at spå om, hvornår denne lovgivning
kan ventes gennemført!

For de offentlige vejes administra
tion er imidlertid lovgivningsarbejdet
forbi i denne omgang. Folketinget har
som også tidligere vist megen offer-
vilje over for vejudgifterne, for ingen er
jo formentlig i tvivl om, at den nye til
skudslov betyder stigende udgifter for
statskassen (motorafgifterne). Det står
nu til os — vejteknikernc samt de kom
munale og statslige myndigheder — at
søge de således skabte muligheder ud
nvttet på rationel måde.
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DK 625.75.9: 629.113: 336.2

Vejbelysning og moforafgiffer
Af amtsvejinspektor, civilingenior Ivar Jorgensen.

I den nye lov om tilskud til de of
fentlige veje, der træder i kraft den 1.
april i år, er der givet hjemmel til af
vejfonden at yde tilskud til »forskrift
mæssige belysningsanlæg for koreba
ner<.

Der er herved sket brud på det hævd
vundne princip, at vejbelysning er et
lokalt, for motortrafikken uvedkom
mende anliggende.

Bruddet er dog kun partielt, for i
samme lov bestemmes det, at ingen ud
gifter til belysningsanlæg kan medreg
nes i en kommunes refusionsberettigede
vejudgifter.

Tankegangen, der ligger til grund for
det altså stadig levende princip, er vist
nok den, at vejbelysning etableres til
glæde for den lokale trafik, først og
fremmest fodgængerne, medens motor-
trafikken bedst klarer sig med egne lyg
ter.

Belysningen skønnes først at være til
fordel for de motorkorende, når vejen er
»fuldt oplyste, d. v. s. når bilernes po
sitionslys er tilstrækkelige (jfr. færdsels
lovens § 40, stk. 2).

Motorafgiftskommissionen understre
gede i sin betænkning motortrafikkens
store interesse i hensigtsmæssig belys
ning af korebaner på de gennemgående
veje, men mente ikke at kunne »— fore
slå en praktisk forsvarlig regel, hvor
efter man i almindelighed kan udskille
udgifter ved belysningsanlæg til nytte
for motortrafikken fra udgifter til be
lysning, der tilvejebringes af andre
grunde<.

Kommissionens konklusion, som uden
bemærkninger tiltrådtes af ministeriet
og folketinget, blev altså den, at der til
særligt betydningsfulde korebanebelys.
ningsanlæg, der udføres efter et af mi-

nisteriet forud godkendt projekt, vil
kunne ydes vej fondstilskud til anlægs
udgifterne, medens der iøvrigt ikke
ydes nogen refusion af anlægs-, vedlige
holdelses- eller driftsudgifter vedrøren
de vejbelysningsanlæg.

Efter min opfattelse, som jeg i det
følgende skal prøve at motivere, burde
man i højere grad have betragtet vej-
belysning som et for færdselssikkerhe
den vigtigt vejtilbehor, dci’ naturligt
henhorer under vejbestvrelsernes adn1i-
nistration.

Vejbelysning og færdselsuheld
Behovet for effektiv vejbelysning er

ikke stort på strækninger, hvor motor
koretojerne i vidt omfang kan benytte
langtrækkende lys.

På tæt trafikerede veje uden adskilte
korebaner er man normalt henvist til at
benytte nærlyset, som efter justitsmini
steriets bekendtgørelse af 24. 6. 1955
skal kunne belyse vejbanen tilstrække
ligt 30 m foran køretøjet.

Den til en så begrænset sigtelængdc
svarende forsvarlige korehastighed kan
ikke sættes meget højere end 40 km!t,
men enhver vil kunne overbevise sig
om, at der under forhold som de om
talte køres væsentlig hurtigere, hvis
vejen iovrigt indbyder dertil.

Den mest effektive foranstaltning i
sådanne tilfælde er formentlig ombyg
ning af vejen med adskilte korebaner
og afskærmning mod blænding, men al
lerede en effektiv vejbelysning medfører
en mærkbar forbedring.

Desværre foreligger endnu ikke til
gængelig en sådan analyse af den dan
ske færdselsuheldsstatistik, at man her
udfra talmæssigt kan bedømme vejbe
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lysningens indflydelse på trafiksikker
heden.

Derimod foreligger adskillige uden
landske undersogelser.

I en oversigtsartikel i »International
Road Safetv and Traffic Review< nr.
2, 1956 er refereret resultater af en ræk
ke engelske, amerikanske, belgiske og
franske undersogelser, der samstemmen
de viser, at etablering af hensigtsmæs
sig vejbelysning medfører en betydelig
nedgang i ulykkesfrekvensen for kørsel
i aften- og nattetimerne.

Nogle af undersøgelserne synes at
vise, at størst forbedring opnås på veje
uden midterrabat, men der er også re
fereret bemærkelsesværdige resultater
fra egentlige motorveje.

På en strækning af Autoroute de
l’Ouest ved Paris (Saint-Cloud tunne
len til Rocquencourt), hvor belysning
etableres i 2 etaper, faldt antallet af
færdselsuheld i aften- og nattetimerne
således mcd 25—30 ¾ det første år ef
ter at belsningen var sat i drift, selv om
trafikmængden steg 13—16 %.

Denne rnotorvejsstrækning havde i
1954 en gennemsnitlig døgntrafik på
Ca. 28.000 køretøjer, og midterrabat
ten er ret smal (2,5 m) uden nogen
form for beplantning eller anden blæn
dingsafskærmn ing.

Virkninger af de gældende regler
Når hensigtsmæssig vejbelysning så

ledes spiller en væsentlig rolle for tra-
fiksikkerheden, burde i en række tilfæl
de spørgsmålet om belysningsanlæg ind
gå i vcjbestyrelsernes overvejelser ved
rørende vejudbvgningen.

For arntsvejenes vedkommende vol
der de gældende regler imidlertid van
skeligheder.

Når vejbelysning har været betragtet
som en opgave, der ikke naturligt hen-
hører under vejbestyrelserne, og når
dette konfirmeres som en hovedregel i

den nye tilskudslov, bør det ikke undre
nogen, hvis et amtsråd afviser et selv
nok så velbegrundet ønske om belysning
af en landevejsstrækning som amtsrå
det uvedkommende.

Er den pågældende kommune ikke
tilstrækkeligt interesseret, lader sagen
sig altså ikke gennemføre.

For at illustrere rækkevidden af de
økonomiske problemer skal jeg omtale
et eksempel.

En af hovedindfaldsvej ene til Køben
havn passerer gennem en mindre kom
mune.

På den tilstødende landevejsstræk
ning har den betydeligt større nabo-
kommune etableret moderne vej belys
ning, hvorved behovet for tilfredsstil
lcnde belysning på vejstrækningen i den
mindre kommune bliver særlig føleligt.

Til held for de vejfarendc bor nu en
så stor del af kommunens indbyggere
i området omkring landevejen, at sag
nerådet har følt sig foranlediget til at
lade udarbejde forslag til vejbclvsning.

Anlægsudgifterne viste sig at svare
til Ca. 60 ¾ af i års pålignet kommune-
skat eller Ca. 315 kr. pr. skatteyder i
kommunen.

Driftsudgifterne anslås til ca. 18 kr.
pr. skatteyder pr. år.

Det siger sig selv, at dette belysnings
anlæg aldrig ville blive etableret for
kommunens regning uden tilskud.

Nu kommer muligheden for at yde
tilskud til anlægget, og driftsudgifter
ne synes sognerådet indstillet på at på
tage sig, men i tilsvarende blot lidt
ugunstigere tilfælde kan man risikere,,
at en mindre kommune hverken vil eller
kan påtage sig de 15 ¾ af anlægsudgif
ten eller drifts- og vedligeholdelsesud
gifterne.

Reglerne bor ændres
Selv om den nye tilskudslov — som

endnu ikke er trådt i kraft — betyder
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DK 34: 351.811Spørgsmål vedrørende forsfåelsen
af vejbestyrelsesloven

besvaret af vejdirektoratef ved Dansk Ingeniørforenings vejkursus den
7. november 1958 og ved Jydsk Byplanråds møde i Fredericia den 5.
november 1958.

Nej!

ad § 12, stk. 3.
Kan der oplyses noget om det for
ventede indhold af de regler, der
skal fastsættes for udskillelse i ma
triklen af eksisterende biveje?

ad § 17, stk. 5.
Kræves der godkendelse fra mini
steriet for offentlige arbejder for
inden udførelse af fortovsanlæg
ved landeveje?

Sådan godkendelse udkræves, da anlæg
af fortove ved landeveje betyder en æn
dring af vejens tværprofil.

ad § 20.
En offentlig bivej agtes for Ca.
halvdelens vedkommende nedlagi
og ændret til offentlig sti. Kommu
nen er tilgrænsende lodsejer på
begge sider af den strækning, der
agtes nedlagt. Hvorledes skal pro
ceduren foregå? Kan der blive tale
om erstatning til nogen grundejer?

Reglerne i § 20 har formentlig navnlig
taget sigte på tilfælde, hvor en vejstræk
ning helt nedlægges, og ikke på tilfælde,
hvor en vej nedlægges som bivej, men
samtidig opretholdes som offentlig sti.
Såfremt nedlæggelsen ikke medfører, at

et skridt i den rigtige retning, bor man
ikke slå sig til tåls hermed, men genop
tage overvejelserne om den »praktisk
forsvarlige regeh< om tilskud til vejbe
lysning, som motorafgiftskommissioncn
ikke mente at kunne finde frem til.

Hvis man vil følge tankegangen i vej
hestyrelsesloven og tilskudsloven om op
deling af vejene efter deres hovedfor
mål, bor i det mindste udgifter til
»forskriftsmæssige belysningsanlæg for
korebaner på hovedlandeveje og lande
veje samt sådanne biveje, som må an
ses for at være af særlig betydning for
den gennemgående færdseh< kunne reg
nes for vejudgifter.

De nævnte veje skal optages på vej-
planen, så når ministeriet som af mo
torafgifskommissionen forudsat har fast
sat regler for forskriftsmæssige belys

ningsanlæg — vejkomiteens retnings
linier fra 1949 er næpppe i dag til
strækkelige vil en sådan regel være
klar nok, og mon den ikke også er
»praktisk forsvarlig<?

Til slut vil jeg for en ordens skyld
bemærke, at de foranstående betragt
ninger står helt for min egen regning.

Jeg har i denne sag intet mandat og
tør heller ikke umiddelbart regne med
almindelig tilslutning til mit forslag,
selv om der formentlig kan opnås enig
hed om, at divergerende opfattelser om
den rigtige kompetence- og udgiftsfor
deling ikke bor forhindre gennemførel
sen af påkrævede overkommelige foran
staltninger, der har væsentlig betydning
for færdselssikkerheden.

§ 12

§ 17

§ 20
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§ 20 nogen lodsejer afskæres fra nødvendig
kørseisforbindelse til sin ejendom, vil
det næppe være nødvendigt at anvende
proceduren i lovens § 20, stk. 1. Ned
læggelsen vil ganske vist kunne med
føre, at visse lodsejere får en omvej,
men det samme vil være tilfældet, hvis
der f. eks. indføres ensrettet færdsel el
ler forbud mod tung kørsel på den på
gældende vej. I ganske særlige tilfælde
er det sket, at en hidtidig offentlig vej
er overgået til offentlig sti, men sam
tidig opretholdt som privat fællesvej
for nogle landbrugsejendomme. for
hvem vejen tjente som driftsvc.

ad § 20, stk. 2.
Der ønskes en nærmere uddybning
af bestemmelsen i vejbestyrelses
lovens § 20, stk. 2.

Den tidligere vej bestyrelseslov af 1887
indeholdt kun den regel, at aflagte jord-
arealer i tidligere offentlige veje, som
ikke opretholdtcs som private, skulle
tilbydes de tilgrænsendc lodsejere. Lo
ven indeholdt imidlertid ingen angivelse
af, hvorvidt arealet skulle tilbydes lods
ejerne på den ene eller på den anden
side af vejen eller deles mellem disse.
For at undgå tvivl i så henseende er det
i § 20, stk. 2, fastslået, at arealet, uanset
fra hvilke ejendomme det er erhvervet,
skal deles efter midtlinierne og tilbydes
de tilgrænsende lodsejere.

ad § 20, stk. 3.
Hvem afgør — og hvilke hensyn
er herved afgørende — hvorvidt
et vejareal i denne forbindelse er
»mindre< og >ikke kan have færd
selsmæssig betydning for vedkom
mende lodsejere<?

I henhold til § 20, stk. 1, skal vejbesty
relsen give de tilgrænsende samt sådan
ne andre lodsejere, der efter vejhestv

relsens opfattelse kan have interesse i,
at en hidtidig offentlig vej opretholdes
som privat, underretning om dens ned
læggelse, for at lodsejerne derved kan
få adgang til at kræve den opretholdt
som privat. Hvis vejbestyrelsen skønner
at et ved en vejforlægning aflagt vej-
areal ikke han have betydning som ad
gangsvej, hverken for de tilgrænsende
lodsejere eller for andre, må vejbestyrel
sen straks kunne tilbyde de tilgrænsende
lodsejere det aflagte areal efter regler
ne i § 20, stk. 2. Lodsejerne må for
mentlig kunne begære nedsat en land
væsenskommission til bedømmelse af
spørgsmålet om, hvorvidt vejbestyrelsen
har ret i sin betragtning om, at arealet
ikke har betydning som adgangsvej. I
henhold til lovens § 32, stk. 1, kan vej
bestyrelsen bestemme, at den vejstræk
ning, der aflægges ved vejens forlæg
ning, ikke skal have adgang til den om-
byggede vej. I sådanne tilfælde vil den
aflagte vejstræknings værdi som ad
gangsvej i mange tilfælde blive proble
matisk.

ad § 21.
Hvilken interesse mener man,
kommunerne kan have i at få op
taget de i § 21 nævnte biveje å
vejplan en?

Det maå have interesse for kommuner
ne som byplanmyndighed at være orien
teret om, at en bivej af ministeriet til
lægges så stor betydning, at den optages
på vejplanen. Ved vejens optagelse på
vejplanen får kommunen endvidere
mulighed for at sikre anlægget eller en
større forlægning af den pågældende
vej, hvilket institut normalt vil være
simplere og lettere at anvende end by
planinstituttet. Spørgsmålet om opta
gelsens eventuelle betydning for vej
fondstilskud falder uden for emnet.

§ 21
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ad § 21.
Skal kommunerne indsende forslag
til ministeriet om, hvilke biveje
der skal optages på vejplanen?

Den endelige procedure er ikke fastlagt,
men det må anses for mest sandsynligt,
at det bliver ministeriet, der udsender
meddelelse til kommunerne om, hvilke
veje man agter at optage på vejplanen,
hvorefter kommunerne får adgang til
at gøre deres bemærkninger hertil.

ad23,jfr.25.
Der ønskes en redegørelse for,
hvornår overdragelsen af rettighe
der over det eksproprierede faktisk
finder sted, herunder navnlig, om
en vejbestyrelse har ret til at på-
begynde et vejarbejde, når ekspro
priationsbeslutningen er lovligt
truffet, og åstedsforretningen har
fundet sted, men forlig ikke er op
nået. Skal man da i alle tilfælde
afvente taksationskommissionens
afgørelse. Når taksation og even
tuel overtaksation har fundet sted,
hvor længe er man da forpligtet
til at vente på, at sagen kan blive
indbragt for retten i medfør af
grundlovens § 73?

Det vil være mest praktisk ved åsteds
forretningen at fastsætte, hvornår vej-
bestyrelsen overtager et eksproprieret
areal. Når sådan bestemmelse er truf
fet, vil vejbestyrelsen kunne overtage
arealet og påbegynde vejarbejdet, uan
set om taksation, overtaksation eller
domstolsbehandling har fundet sted.
Hvis et vejarbejde påbegyndes, inden
taksation m. v. har fundet sted, må det
tilrådes, at vejbestyrelsen sikrer sig be
viset for, hvorledes forholdene har væ
ret inden arbejdets påbegyndelse, for
eksempel ved fotografi af bygninger,
der skal nedrives.

ad § 23, stk. 2.
Kan en sognekommune foretage
ekspropriation af fyld i en nabo-
kommune?

En sådan ekspropriation må kunne
foretages, hvis det var mere hensigts
mæssigt at fremskaffe fylden fra nabo-
kommunen end fra den kommune, hvor
vejanlæggct skal udføres. For at undgå
mistanke om, at det ikke er saglige hen
syn, der ligger bag kommunens ønske
om at ckspropriere fylden i nabokom
munen, bør vejbestyrelsen søge kontakt
med amtsvejinspektoratet, inden eks
propriationen foretages.

ad25.
1-Ivorledes skal en vejbestyrelse stil
le sig, hvis en panthaver giver mø
de ved åstedsforretningen og er
klærer, at han ikke kan tiltræde
det forlig, som lodsejeren indgår
med vejbestyrelsen?

Da panthaveren alene har ret til en an-
part af ekspropriationserstatningen, må
man, hvis en panthaver giver møde ved
åstedsforretningen, se på, om ekspro
priationserstatningen indeholder fuld
dækning for pantehæftelser. Hvis dette
er tilfældet, er der ingen grund til at
tage hensyn til panthaverens eventuelle
forkastelse af forliget. Hvis derimod eks
propriationserstatningen ikke indehol
der dækning af den fulde pantehæftel
se, vil det formentlig være det forsigtig
ste, at vejbestyrelsen henviser erstat
ningsfastsættelse til taksation, såfremt
panthaveren ikke kan tiltræde forliget.
I øvrigt kan det tænkes, at panthaveren
som mere sagkyndig giver møde ved
åstedsforretningen for at understøtte
lodsejeren ved forligsforhandlingerne.

§ 23

§ 25

DANSK VEJTIDSSKRIFT 1959. 83



ad § 25.
Har vejbestyrelsen nogen pligt ti)
at foretage undersøgelse med hen
syn til, om der påhviler ejendom
me, der berøres af ckspropriatio
nen, ikke tinglyste hæftelser såsom
vejbidrag, kloakgæid eller lig
nende?

Uanset at den i henhold til forordning
af 5. marts 1845 nedsatte besigtigelses
og ekspropriationskommission i mod
sætning til vejbestyrelserne har ret til
at indkalde rettighedshavere med præ
klusiv virkning, plejer kommissariatet
alligevel at tilskrive kommunerne, om
der hviler hæftelser af den angivne art
på de i deres helhed eksproprieredc
arealer. En tilsvarende fremgangsmåde
vil kunne anvendes af vejbestyrelserne.

ad § 33, stk. 1.
Kan en vejbestyrelse i særlige til
fælde af vejtekniske eller færdsels
mæssige grunde nægte tilladelse
til overkorsel for en ejendom på
strækninger, der efter § 35-udval
gets indstilling undtages fra varige
bestemmelser med hensyn til an
læg af overkorsler m. ti.?

§ 33 kan ikke benyttes til gennemførelse
af facadeloshed. Lodsejerne har dog
ikke nogen egentlig ret til at få nye over
korsler eller andre adgange til en vej,
og vejbestvrelsen kan derfor nægte til
ladelse til mere end én overkorsel til en
vej for hver ejendom, ligesom vejbesty
relsen må kunne bestemme, hvor nye
adgange skal placeres. Vejbestyrelscn
kan endvidere i særlige tilfælde af vej-

tekniske eller færdselsmæssige grunde
helt nægte tilladelse til overkorsel til en
vej for en tilgrænsende ejendom. Dette
gælder også strækninger, der efter § 35-
udvalgets indstilling undtages fra varige
adgangsregulerende bestemmelser.

ad § 34, stk. 1 og 2.
Kan en vejbestyrelse af tilsvarende
grunde under samme omstændig
lieder ubetinget nægte tilladelse til
ændret benyttelse af eksisterende
overkorsler, som nærmere angivet
i lotiteksten?

Ja, såfrenit tilladelse til den udvidede
brug overhovedet skal indhentes i hen
hold til § 34. Vejbestyrelsen vil også
kunne nægte tilladelse til, at frastykkede
parceller benytter bestående private fæl
lesveje, dci’ udmunder i en offentlig vej.
Vejdirektoren har dog advaret imod en
for hårdhændct udnyttelse af sidst
nævnte hefojelse.

ad § 34, jfr. § 33, stk. 2.
Kan klage over, at en vejbestyrelse
i henhold til § 34 har nægtet sam-
lykke til ændret udnyttelse af eksi
sterende overkorsel, ikke indbrin
ges for ministeren (amtsrådet),
svarende til reglen i § 33, stk. 2?

Uanset at § 33, stk. 2, direkte kun har
relation til § 33, stk. 1, således at man
skulle tro, at alle klager over beslutnin
ger efter § 34 måtte indbringes for mi
nisteren i henhold til lovens § 22, for
tolker ministeriet dog § 33, stk. 2, så
ledes, at den har relation både til § 33
og 34.

(id §,‘ 33—34. § 33-34
Kan tidspunktet for og omstæn
dighederne ved en udstvknin.g
(f. eks. udstykning for 17. august
1946 eller udstykning å grundlag
ej erklæring om frafald af over-
kørsel) have indflydelse på vejbe
slyrelsens kompetence?

Hvis en udstykning har fundet sted for
vcjhcstvrclseslovens ikrafttræden med
en offentlig vej som eneste adgang, må

§ 34

§ 33
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ad § 35.det antages, at ejeren af den frastyk
kede parcel derved har fået ret til i
hvert fald at etablere gående adgang til
vejen.

ad35,jfr.33 og34.
En parcelrække har facade dels til
en landevej, dels til en privat a
rallelvej. Hvis der nu træffes be
stemmelse om, at den pågældende
landevejsstrækning i k k e skal ad
gangsbegrænses i henhold til § 35,
så kan vejbestyrelsen (amtet) bag
efter vel alligevel uden erstatning
nægte overkorsel til landevejen,
idet eventuel overkorsel henvises
til den pïivate vej?

Se besvarelse ad § 33 ovenfor. Den om
stændighed, at en parcelrække foruden
mod landevejen har adgang til en pa
rallelvej, vil muliggøre afslag på an
dragender om adgang efter § 33 og
34 i videre omfang, end hvis parceller
ne kun havde adgang til landevejen.
da lodsejerne i så fald ikke har samme
behov for nye adgange til landevejen,
som de ville have haft, hvis ejendom
mene alene havde grænset op til denne.

ad § 35 og 32.
For facadelose veje — omkorsels
vej for en by med flisefortove og
cykelstier — er politivedtægtsbe
stenimelserne angående pligten til
renholdelse, grusning og sneryd
ning gældende for de grunde, der
»stoder til offentlig vej<, uanset at
den pågældende lodsejer slet ikke
har adgang til vejen — heller ikke
for gående trafik. Bør disse politi
vedtægtsbestemmelser ikke ændres?

Jo, disse bestemmelser hør ændres, og
man arbejder for tiden hermed i vej
lovsudvalget af 1951.

Det synes klart at fremgå af både
lov ( 35, stk. 3) og cirkulære (af
snit III, 2), at § 35-udvalget for
en landevejs vedkommende skal
forhandle med den tilgrænsende
sognekommunes bestyrelse samt
indkalde dennes komm uneingenior
til moderne. Kan disse krav siges
at være opfyldt, når udvalget blot
fremsender forslag til adgangsbe
grænsn ing til sognerådet?

I § 35, stk. 3, er det foreskrevet, at § 35-
udvalget skal forhandle med vedkom
mende sogneråd, inden indstilling afgi
ves til ministeriet om, hvilke adgangs
begrænsningsbestemmelser der skal
træffes for en vejstrækning. Der skal
forhandles med sognerådet ikke alene
for så vidt angår de biveje, der admini
streres af kommunen, men også med
hensyn til de hovedlandevejs- og lan
devejsstrækninger, der forløber gennem
kommunen. Loven foreskriver intet om
formen for forhandlingerne, der derfor
vil kunne foregå skriftligt. Hvis et sog
neråd insisterer på mundtlig forhand
ling, bor dets anmodning herom dog
imodekommes. Bestemmelsen i slutnin
gen af § 35, stk. 3, om, at bl. a. ved
kommende kommuneingeniør skal til
kaldes til udvalgets forhandlinger, er
blevet indsat under lovens behandling
i folketinget og tilsigter, at den størst
mulige sagkundskab kan være til rådig
hed for udvalget under dettes møder.
Udvalgets formand må derfor forment
lig ret frit kunne skønne over, hvornår
en kommuneingenior kan anses for at
være »vedkommende«. Et § 35-ud-
valgsmøde vedrørende en landevejs
strækning kan næppe anses for ulovligt,
hvis kommuneingenioren ikke har væ
ret tilkaldt. Det vil dog formentlig være
praktisk for udvalget i størst muligt om-

§ 35

§ 35

§ 35
g § 32
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§ 35 fang at benytte sig af kommuneinge
niørens sagkundskab.

ad 35.
Bor i så fald (jfr. forrige spørgs

mål) tor de landevejsstrækningers
vedkommende, man vil adgangs
begrænse, forslaget ikke omfatte
den i cirkulærets afsnit Ill, 3. og
bilag 3 omhandlede fortegnelse
over de nuværende adgange? Det
er svært for sognerådet at danne
sig et begreb om begrænsningens
omfang, når man kun i alminde
lighed (og i øvrigt efter recepten i
hovedet til bilag 3) taler om for
bud mod færdsel ud over benyttel
sen af »allerede etablerede adgan
ge<, uden at disse er specificerede.

Loven fastsætter, at der med vedkom
mende sogneråd skal forhandles om,
hvilke varige begrænsninger (ikke hvil
ken art af begrænsninger), der skal gæl
de for de enkelte vejstrækninger. Man
ge sogneråd vil imidlertid være tilfredse
med at få at vide, at adgangsbegræns
ningen skal ske f. eks. efter reglerne i bi
lag 3 til cirkulæret af 27. juli 1957. Hvis
et sogneråd fremsætter ønske derom,
bor det imidlertid have lejlighed til at
se fortegnelsen, inden endelig indstilling
afgives til ministeriet.

ad35.
Der synes nogle steder at være ved
at danne sig den praksis, at § 35-
udvalgene efter at have udskilt de
strækninger, for hvilke man i k k e
vil adgangsbegrænse (cirkulærets
bilag 1), for de resterende stræk
ninger simpelthen foreslår en sta
tus quo-begrænsning efter cirku
Icerets bilag 3, idet man helt afviser
at diskutere de tilgrænsende area
lers fremtidige adgangsbehov.
Denne stereotype fremgangsmåde

synes i modstrid med cirkulæret, § 35
jfr. navnlig dettes afsnit IV.

Det er rigtigt, at det vil være i modstrid
med bestemmelserne i cirkulæret af 27.
juli 1957, hvis et § 35-udvalg helt skulle
afvise at diskutere de tilgrænsende area
lers fremtidige adgangsbehov. Det frem
går imidlertid af cirkulæret, at den om
stændighed, at en byrnæssig udvikling
omkring en ikke eller i begrænset om
fang randbebygget vejstrækning er
uundgåelig eller onskelig, ikke hindrer,
at man søger at opretholde den besiåt
ende tilstand langs vejen ved, at be
byggelsen tilrettelægges på en sådan
måde, at der kun undtagelsesvis bliver
direkte adgang fra de tilstodende area
ler til den gennemgående vej, idet ad
gangen til bebyggelsen sker ad særlige
veje, der koncentreres i et fåtal af side
vejstilslutninger.

ad § 35.
Skal man ikke nærmest opfatte op
stillingen i bilag 3 som et eksem
pel, der navnlig vil være anvende
ligt på det åbne land?

Opstillingen i bilag 3 må opfattes som
et eksempel. Man har imidlertid i cir
kulæret henstillet, at man holder sig så
nær som muligt op ad eksemplerne i bi
lagene 1—3 af hensyn til ensartetheden,
og disse bilag må anvendes ikke alene
på det åbne land, men også i de byom
råder, hvor adgangsbegrænsning sker i
henhold til § 35.

ad § 35.
Hvis man f. e k s. ved vejen har en
parcel, der i dag kun har gående
adgang, kunne det måske i visse
tilfælde være hensigtsmæssigt straks
at fastslå, at den, on ønskes, også
kan få kørende adgang, idet man
vil foretrække, at vognene kører
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ind på grunden, fremfor at de hol
der på vejen. Fastslås dette ikke
nu, kan en overkorsel kun etable
res ved dispensation fra ministeriet.
Man måtte vel f. e k s. også kun
ne fastsætte — hvad der dog nok
sjældent vil være an befalelsesvær
digt! at fremtidige vejtilslutnin—
geT og overkorsler på den og den
strækning kan etableres med hen
holdsvis ca. 300 og Ca. 60 fli (1/

stand.

Det må i kundgorelsen ud for de pågæl
dende ejendomme (eventuelt ved en
fodnote) kunne angives, at parceller,
der hidtil kun har haft gående adgang
til en vejstrækning, hvor der indfores
adgangsbegrænsninger i henhold til §
35, i fremtiden skal have mulighed for
med vejbestyrelsens tilladelse at opnå
korende adgang til vejen. De 500 m,
der i bilag 3 er angivet som mindste af
stand mellem de sidevejstilslutninger,
der kan tillades etableret af vejbestyrel
sen, er et eksempel. Man skal dog passe
på ikke at komme for langt ned i så hen
seende, da der ellers vil opnås for lidt
ved adgangshegrænsning.

ad 35.
Er det ikke uheldigt, og måske lidt
af en tilsnigelsc i cirksilæret i for
hold til loven, når der i cirkulærets
afsnit IV 3 a og bilag 3 anføres, at
fremtidige vejtilslutn inger kan eta
bleres alene efter v e j b e s t ‘ r e 1-
5 ø n s skøn? Så har man, når ta
len er om landeveje, helt droppet
byplansynspunktet. Burde der i det
mindste ikke anføres, at sognekom
munen når som helst kunne ind—
anke en sådan afgørelse for § 35-
udvalget (jfr. lovens § 38), even
tuelt for byudviklingsudvalget?

Det er ikke nogen tilsnigelse, når det i
cirkulæret anføres, at visse adgange kan

tillades etableret af vejbestyrelsen på
vejstrækninger, som adgangsbegrænses
efter reglerne i bilag 3. Hvis adgangs
begrænsning ikke gennemføres, er det
nemlig vejbestvrelscn, som skal tage stil
ling til samtlige andragender om etable
ring af nye eller udvidet benyttelse af
bestående adgange. Det er således en
undtagelse fra lovens hovedregel, når
det ved beslutning efter § 35 fastsættes,
at nye adgange eller udvidet benyttelse
af bestående adgange kun kan tillades
af ministeriet, og det er derfor at vende
tilbage til hovedreglen, når det i bilag
3 er angivet, at vejbestyrelsen i visse
tilfælde selv kan tage stilling til sådan
ne spørgsmål. Ministeriet kan i øvrigt
ikke give dispensation fra bestemmelser
ne i en § 35-kundgorelse uden efter ind
stilling fra vejbestyrelsen. Det må na
turligvis tilsigtes, at vejbestyrelsen har
et nært samarbejde med byplanmyndig
hederne.

ad § 35.
Vil vejbesiyrelserne i almindelig
hed kunne indrette vige—, rast— og
parkeringspladser samt lignende
anlæg ved facadeløse veje?

Det må bl. a. komme an på formule
ringen af adgangsbegrænsningen for
den pågældende vej.

ad § 35.
Kan man hindre gående adgang
og opførelse af iskiosk ud til par
keringspladser ved helt facadeløse
veje?

Også dette sporgsmål må afhænge af
indholdet af adgangsbegrænsningen for
den pågældende vej. Er ingen særlige
adgangsregulerende bestemmelser truf
fet for parkeringspladsen, må der gælde
samme regler om vejbestyrelsernes

§ 35 § 35
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§ 35 hjemmel til at modsætte sig opførelse af
iskiosker som for andre, ikke-facadeløse
vejstrækninger. Er facadeløshedsbe
stemmelsen udstrakt til også at gælde
for parkeringspladsen, vil den kunne
medføre indskrænkning såvel i vejbe
styrelsernes mulighed for at give tilla
delse til iskiosker som i lodsejernes ad
gang til at opføre sådanne kiosker. Er
det f. eks. i bilag 2 til en § 35-kund-
gørelse angivet, at der til parkerings
pladsen kun er gående adgang fra de
tilstødende arealer på et enkelt nær
mere angivet sted, er gående færdsel
fra de tilstødende arealer til pladsen
ikke tilladt på andre steder, og det er
næppe heller tilladt uden dispensation
at opføre iskiosker i skellet. På den an
den side forekommer det i de fleste til
fælde for rigoristisk at begrænse ad
gangen så kategorisk som ovenfor an
givet, når det drejer sig om parkerings
pladser.

ad § 35.

Hvorledes skal man forholde sig i
tilfælde, hvor vedkommende 35-
udvalg har udtalt, at man med
hensyn til en vejstrækning i en køb
stadkommune, der om bygges med
vcjfondstilskud, må henholde sig
til de eventuelle facadeloshedskrav,
som måtte blive stillet af ministe
riet som vejfondsvilkår?

Man arbejder i ministeriet med et cir
kulære også vedrørende dette spørgs
mål. Det endelige indhold af cirkulæ
ret er ikke fastlagt, men det kommer
sandsynligvis til at gå ud på, at § 35-ud
valget, når vejfondsvilkårene er stillet,
på ny skal behandle vejstrækningen og
gøre ministeriets facadeloshedskrav til
sine, hvorefter ministeriet kan udfær
dige sædvanlig § 35-kundgorelse for
strækningen.

ad37. §37

Kan begæring om arealets overta
gelse eller anvisning af anden ad
gang alene motiveres med henvis
ning til bestemmelser, truffet i
medfør af § 35 eller 38, eller med
andre ord kan der aldrig blive tale
om erstatning for nægtelse af sam-
tykke i henhold til 33 og 34?

Vejbestyrelsen må som hovedregel kun
ne afslå andragender efter § 33 eller
34 uden at pådrage sig nogen forplig
telse over for lodsejeren. Uanset at reg
lerne i § 37 direkte kun har relation til
veje, for hvilke der er truffet adgangs
regulerende bestemmelser i henhold til
lovens § 35, kan en nægtelse af over
kørselstilladelse i henhold til § 33 eller
34 dog i ganske særlige tilfælde have
den virkning, at ejeren af en parcel der
ved afskæres fra en økonomisk hensigts
mæssig og rimelig udnyttelse af parcel
len, svarende til den faktiske udnyttelse
af de omliggende, til vejen stødende
parceller. Hvis det er tilfældet, vil det
være rimeligt at anvende bestemmelser
ne i § 37 analogt, således at vejbesty
relsen enten efter ejerens begæring over
tager arealet eller anviser ejeren anden
adgang. Hjemmel til ekspropriation til
eventuelt anlæg af private fællesveje
findes i § 23.

ad § 40.
Kan en vejbestyrelse indføre byg
gelinier for en enkelt parcel, f. eks.
ved en parcelvej, hvor bebyggelse
er aktuel, uden i øvrigt at indføre
byggelinier for den resterende del
af vejen — en sådan beslutning
kan jo træffes ret omgående — el
ler skal man, når man indfører
byggelinier, tage en længere vej
strækning ad gangen?

§ 40
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TANDEM-TROMLE TYPE TA/D

Motor med kombineret vendekobling og gearkasse på
fælles ramme som en enhed, der let kan løftes ud for eftersyn
og reparation. Bekvem indgang til førerpladsen fra begge
sider. Vandingsanordning for begge valser. Leveres med
hydraulisk eller mekanisk styreanordning. Forskydelig op-
hakker. Luffkølef LISTER eller luffkølet DEUTZ dieselmotor.

Forlang tilbud og prospelct
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FRISCH motorgrader
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§ 40 Hvis der er behov for det, kan vcjbe
styrelsen pålægge en byggelinie i hen
hold til § 40 på en enkelt parcel, hvor
bebyggelse er aktuel, uden at bygge-
linier for den resterende del af vejen
samtidig pålægges. Såfremt byggelinien
pålægges, fordi det er ønskeligt, at be
byggelsen netop på denne parcel (men
ikke på de andre parceller) holdes i en
vis afstand fra vejen, vil det ikke være
nødvendigt senere at pålægge bygge-
linier på de andre parceller ved vejen.
Hvis bvggelinien derimod pålægges for
i almindelighed at sikre en fremtidig
udvidelse af vejen, bor bvggeliniepålæg
get p5. den enkelte parcel senere følges
af tilsvarende byggeliniepålæg på de
andre parceller.

ad40, jfr. §41.
I henhold til § 40, 1, kan der på
lægges byggelinier, der skal respek
teres både ved ny bebyggelse og
ved ombygning af bestående byg
ninger, men der kan åbenbart
i k k e som efter § 41 nedlægges
foreløbigt forbud mod, at en ejen
dom, der kan ventes berørt af be
steminelser i henhold til § 40, an
vendes på en måde, der må an
tages at komme i strid med disse
bestemmelser. Er der nogen hen
sigt ned denne forskel mellem § 40
og § 41?

Grunden til, at foreløbigt forbud kan
nedlægges til sikring af en bestående
tilstand, når byggelinier er ved at blive
udarbejdet i medfør af § 41, men ikke
når de udarbejdes i henhold til § 40,
er den, at det normalt kræver et merc
kompliceret apparat at gennemføre

§ 41-byggelinier, end der udkræves ved

§ 40-byggelinier. Man har derfor ikke
ment, at der var noget behov for ned
læggelse af foreløbigt forbud, når man

var i færd med at udarbejde § 40 byg
gelinier.

ad § 40, jfr. § 41.
I henhold til § 40 fastlægges byg
gelinier normalt i forhold til vejens
midtlinie, men de behøver ikke at
ligge i samme afstand til begge
sider. jeg går ud fra, at de heller
ikke behøver at være parallelle
med den, men hvis de ikke er det,
skal man da bruge § 40 eller §‘ 41?

Da bvggeliniernc efter § 40 kun n ø i

m a i t skal fastlægges i forhold til vejens
midtlinie, behover de ikke at være pa
rallelle med vejen, forudsat at man
holder sig inden for den i § 40 fastsatte
maksimale afstand mellem hvggelinicr
ne. Overskrides denne afstand, må man
bruge § 41.

ad § 40.
Kan der lovligt indrettes butiks
lokale i en beboelsesbygning, som
ligger på et byggelinieareal?

Det må afhænge af, om ombygningen
kunne anses for en »storre< ombygning,
der betyder en værdiforogelse af den
bestående bebyggelse, eller som på an
den måde vil kunne fordyre en even
tuel frigørelse af arealet til vejforrnM,
jfr. ministeriet for offentlige arbejders
cirkulære af 3. august 1957.

ad § 40.
Kan der pålægges særlige bygge-
linier på hjørnearealer?

Ja, se vejbestyrelseslovens § 40, stk. 2.

ad § 40, stk. 3.
Skal hjørneafskæringer i henhold
til § 40, stk. 3, ske i forhold til byg
gelinierne eller i forhold til grund-
grænserne?

§ 40
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Fra domstolene
Hajesterefsdom. — Licitation.

Et sogneråd S udbod opførelsen af et
alderdomshjem i bunden licitation og
indbød såvel en under en kooperativ
Iandssammenslutning K hørende tom
rervirksomhed H som en række private
tømrermestre T og andre håndværks
mestre M; S afgav ikke licitationserklæ
ring. Da H afslog at deltage i en af T
foreslået forhåndsregulering af tilbude
ne vedrørende tømrer- og snedkerarbej
det, og både T og M derefter meddelte,

at de agtede at trække deres tilbud til
bage, hvis H’s tilbud blev åbnet, und
lod S at åbne H’s tilbud og antog det
laveste af de øvrige tilbud. H krævede
herefter erstatning for retsstridig boy
kot. Blandt andet under hensyn til den
stilling, prismyndighederne gennem åre
ne havde indtaget, fandtes det hverken
efter amindelige retsgrundsætninger el
ler på grundlag af prisaftalelovens § 8,
stk. 1, at kunne statueres, at T og M
havde optrådt på en sådan måde, at det
kunne pådrage dem erstatningsansvar
over for H.

Afskæringen skal ske i forhold til grund
grænserne mod vej. Det overvejes at
udsende et supplerende cirkulære her
om, da besvarelsen her er i strid med
besvarelsen af et tilsvarende spørgsmål
ved amtsvejinspektørforeningens spor
getime den 19. november 1957. Bolig
ministeriet havde dengang kun afgivet
en foreløbig besvarelse af spørgsmålet,
men har efter nærmere overvejelse skif
tet standpunkt.

§ 41 ad § 41, jfr. § 40.
Kan en ensidig udvidelse af en vej
behandles efter § 41, stk. 2, som
en mindre forlægning?

Også en ensidig udvidelse kan sikres
efter § 40, forudsat at den maksimale
afstand mellem byggelinierne ikke over
skrides, ellers må man benytte § 41.

ad § 52, stk. 3, jfr. § 33.
En grund grænser dels til en ho
vedfærdselsåre, dels til en anden
offentlig vej. Kan vejbestyrelsen
uden at pådrage sig cr51atnings
pligt give afslag på et andragende
om oprettelse af et benzintank-
anlæg til hovedfærdselsåren?

Ja, her har vejbestyrelsen ikke alene den
almindelige hjemmel i § 33 til at tage
stilling til ansøgninger om anlæg af
nye overicørsler, men også den særlige
hjemmel i § 52, stk. 3. Det forudsættes,
at det er saglige grunde, der ligger bag
afslaget.

ad57,stk.2.
Giver lovens bestemmelser ingen
hjemmel til at forhindre, at eksiste
rende master til fremføring af elek
tricitetsforsyningsledninger om-
dannes til lysstandere ved ophæng
ning af lamper på disse — eller
hjemmel til at kræve et sådant vej
belvsningsanlæg udfort efter visse
retningslinier eller vejledende reg
ler — jfr. § 55?

Vej direktoratet har i en ganske tilsva
rende sag udtalt, at vedkommende sag
nekommune måtte indhente amtsrå
dets samtykke til anbringelse af vejbe
lysningsanlæg på eksisterende lednings
master, og at amtsrådet som vilkår for
meddelelse af sådant samtykke må kun
ne stille krav til belysningens indretning,
som skønnes påkrævet af hensyn til
færdselen, og kan forbeholde sig at
kræve anlægget fjernet eller ændret,
såfremt det virker til gene for trafikken.

§ 57

§ 52
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CLEANOSOL er en harpiksmasse med meget lang

holdbarhed og er derfor i længden det billigste.

CLEANOSOL er meget hurtig at udlægge. Med et

eekelt lille smelteværk og håndsko kan De lave

en fodgængerovergang på knapt en time, og med

den lille maskine kan De ucilægge flere hundrede

meter stribe pr. dag. VI har også en stor maskine

til de lange dobbelte striber, sort, vi foravrigt

gerne udlægger i evtreprise.

CLEANOSOL—5triben er skridsikker. Den står altid

klar og tydelig med en behagelig diffus reflektion,

og efter hvert regnskyl bliver den som fly. Den

anvendes overalt i by og på land og eksporteres

over hele verden.

CLEANOSOL-striben er den bedste færdselsstribe.

Forlang brochure og t,lbud

INGENIØR- & HANDELSFIRMAET

Trafikale Signal- og Sikkerhedsanordninger

Gerdasgade 13 København-Valby

Telefon VAlby 9336 - 8856

BAHB[ll..LD[[N[
Vej b aneafretter

EnefDrhandler:

LANG REUTERS

GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN V TELF. HILDA °1090
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Højesteretsdom. — Ekspropriafion. østre landsretsdom. — Forurening

E, hvis villaejendom en kommune K
havde eksproprieret i anledning af en
vejomlægning, fandtes ikke derved, at
han havde modsat sig, at ejendommen
blev stillet til rådighed for K, forinden
hans indsigelse mod ekspropriationens
lovlighed var blevet retslig provet ved
en fogedforretning, at have udvist no
get forhold, der kunne pådrage ham er
statningsansvar. Da E ankede foged
kendelsen, der var gået ham imod, ind
vilgede K i at udsætte fogedkendelsens
fuldbyrdelse uden at betinge dette af,
at E indgik på at holde K skadeslos.
Herefter fandtes K også selv at måtte
bære det af den yderligere forsinkelse
følgende tab.

Vestre Landsretsdom. — Bygge
tilladelse.

Efter at Århus byråds udvalg for
byens udvidelse og bebyggelse med byg
ningskomniissionen B’s tiltræden af by
planmæssige grunde havde afslået at
anbefale tilladelse for £ til at udvide sit
metalstøberi og gørtieri ved tilbygning,
udstedte E efter aftale med B som vil
kår for tilladelsen tinglyst deklaration til
kommunen om pligt til afskrivning af
tilbygningens anskaffelsessum over 20
år med tilsvarende reduktion i en even
tuel ekspropriationserstatning. Skatte
myndighederne nægtede imidlertid at
godkende afskrivningen i E’s skatte
regnskab. E forlangte derefter deklara
tionen slettet. Da E måtte antages at
have opfyldt betingelserne for at få byg
getilladelse efter dagældende regler,
havde kommunen ikke af byplanmæs
sige grunde kunnet betinge byggetilla
delsen af udstedelse af deklarationen og
dørntes derfor til at kvittere den til af
lysning.

af vej.

En landmand var sat under tiltale for
overtrædelse af færdselslovens § 69, jfr.
§ 31, stk. 3, ved den 26. oktober 1957 i
forbindelse med kørsel af roetoppe fra
mark til ensilagekule, hvortil benyttedes
en traktor som trækkraft, at have til-
snavset en bivej i vejens fulde bredde
over en strækning på Ca. 100 m, idet
der fra traktorens hjul var spildt jord,
som efterhånden var blevet til et jævnt
lag pløre over hele den forannævnte
vejstrækning, hvilket var medvirkende
årsag til, at en handelsmand, der sam
me dag, kl. Ca. 14,50, førte en varemo
torvogn, mistede herredømmet over mo
torvognen, der kom i skred på den
fedtede kørebane og kurede hen ad
vejen og ud i vejsiden, hvor den tør
nede mod en elmast, der knækkede,
ligesom der skete en del materiel skade
på motorvognen.

Efter bevisforelsen for landsretten må
det lægges til grund, at den ved tiltaltes
traktorkørsel forvoldte forurening af
vejbanen i dennes fulde bredde havde
et omfang, der væsentligt oversteg, hvad
der sædvanligt forkommer på offentlig
vej i forbindelse med landbrugsarbejde.
Endvidere må det lægges til grund, at
benyttelsen af vejen til det pågældende
arbejde, som af tiltalte erkendt, ikke
var absolut påkrævet, og det findes her
efter ikke at kunne fritagc tiltalte for
ansvar, at uheldet skete, medens arbej
det var i gang, inden han, som det var
hans hensigt, ved arbejdstidens ophør
havde fået jordiaget skrabet væk.

Med bemærkning, at færdselslovens
§ 31, stk. 3, også må omfatte det til
fælde, at jord i det nævnte omfang ef
terlades af et koretøjs hjul, findes det
godtgjort, at tiltalte er strafskyldig i
overensstemmelse med anklageskriftet,
idet tilføjes, at forholdet også ville væ
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re strafbart efter politivedtægten for
Odense og Assens amtsrådskredse, jfr.
dennes § 12, stk. 1, og § 31, stk. 1.

Som folge af det anførte vil tiltalte
være at anse efter færdselslovens § 69,
jfr. § 31, stk. 3, med en statskassen med

% og politikassen med ¼ tilfaldende
bøde, stor 100 kr., med forvandlings
straf af hæfte i 5 dage.

Med hensyn til de nedlagte erstat
ningspåstande bemærkes, at tiltalte ef
ter det foran fastslåede må anses erstat
ningsansvarlig for den ved korselsuhel
det forvoldte skade. Imidlertid må han
delsmanden, som måtte være klar over,
at traktorkorsel fra mark var i gang,
antages at have haft mulighed for i til
strækkelig god tid at blive opmærksom
på vejhanens tilstand og indrette sin
korsel herefter. Ved sin undladelse her
af findes han at have pådraget sig et
medansvar for den skete skade, som bor
medføre, at tiltaltes erstatningsansvar
— nedsættes med en trediedel.

Fra ministerierne
Vejbestyrelseslovens § 20, stk. 2.

ivlinisteriet for offentlige arbejder har
udtalt, at bestemmelsen i vejbestyrelses
lovens § 20, stk. 2, efter ministeriets for
mening kun finder anvendelse på så
danne landeveje og sognekommunale
biveje, der er eller har været optaget på
vejregisteret, idet dette samtidig med
lovens ikrafttræden den 1. august 1957
afløste de hidtidige landevejs- og bivejs
fortegnelser. Derimod finder bestem—
melsen ikke anvendelse på sådanne of
fentlige veje, der er nedlagt inden lo
vens ikrafttræden.

For offentlige stiers vedkommende
fremgår det af lovens § 49, stk. 5, at
reglerne i § 20 finder tilsvarende an
vendelse på nedlagte offentlige stiarea
ler, for så vidt jordarealerne ejes af

vedkommende vejbestyrelse. Da de hid
tidige stifortegnelser er opretholdt ved
lovens § 59, kommer bestemmelsen i

§ 49, stk. 5, til anvendelse på alle af
en vejbestyrelse ejede offentlige stier,
der er eller har været optaget på en
efter lovens ikrafttræden gældende sti-
fortegnelse, men ikke på stier, nedlagt
for 1. august 1957. Det bemærkedes
dog herved, at selve optagelsen af en sti
på en stifortegnelse efter gangstiloven
af 1850 ikke gav en vejbestyrelse ejen
domsret til stiens arealer.

Honorar til landinspektør.

Under dags dato har man tilskrevet
Roskilde byråd således:

»I skrivelse af 23. september 1958
(j.nr.D.K. 351.712.5) har byrådet
forespurgt, hvorvidt en kommune uan
set bestemmelsen i vejbestyrelselovens

§ 28, stk. 4, skal afholde udgiften til
honorar til den ved overtaksationsfor
retninger medvirkende landinspektør.

I denne anledning skal man med
dele, at udgiften til landinspektør efter
ministeriets formening naturligt må
henhøre under de udgifter, som vejbe
styrelsen altid vil have som part i en
overtaksationsforretning og derfor ikke
vil kunne kræves refunderet af lods
ejeren, når denne har fået pålagt de
med en overtaksationsforretning for
bundne omkostninger.«

Ekspropriation.
Ministeriet for offentlige arbejder

har på forespørgsel udtalt, at i tilfælde,
hvor ekspropriation foretages i henhold
til byplanloven, men taksation efter
vejbestvrelsesloven, skal landinspekto
ren udpeges af vedkommende kommu
nalbestyrelse overensstemmende med
vejbestyrelseslovens regler. I sådanne til
fælde finder reglerne i byplanlovens

§ 19 om udpegning af en særlig sag
kyndig tillige anvendelse.
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Vejbidrag.
En stadsingenior har forespurgt mi

nisteriet, hvorvidt der i almindelighed
vil være noget til hinder for at påligne
landbrugsejendommen inden for en
købstads område vejbidrag i overens
stemmelse med den for købstaden gæl
dende vejvedtægt.

I denne anledning har vejdirektora_
tet svaret, at vejvedtægtens regler giver
byrådet hjemmel til at pålægge land
brugsejendomme vcjbidrag, hvad enten
de grænser op til offentlige eller private
veje.

For så vidt angår bidrag til offent
lige veje indeholder mange vejvedtæg
ter, navnlig for hyniæssige kommuner,
i modsætning til vejvedtægten for de
fleste købstæder den særlige regel, at
ejerne af landbrugsejendomme og lig
nende, der ikke er udparccllcrct, kan
forlange, at bidrag kun opkræves for så
vidt angår den del, der ville svare til
bidraget for en noi’mal parcel (hyppigt
2500 m2), medens restbidraget først op-
kræves den dag, da ejendommen ud
stvkkes eller overgår til andet formål.
En noget tilsvarende fremgangsmåde er
anvendt i mange købstæder, uanset at
bestemmelser herom ikke er optaget i
vejvedtægten, og vejdirektoratet anbe
faler, at bidraget for landbrugsejen
domme ved offentlig vej enten nedsæt
tes eller kun opkræves med en mindre
del, således at restbidraget først forfal
der, når ejendommen overgår til mere
intensiv udnyttelse.

Tilskud til offentlige veje.
Følgende to spørgsmål vedrørende

fortolkningen af lov nr. 194 af 7. juni
1958 øm tilskud til de offentlige veje er
blevet forelagt ministeriet, nemlig:
i) Hvorvidt et beløb, som af et sogne

råd indbetales til et amtsråd til dæk
ning af dettes egenudgift ved et for-

tovsanlæg ved en landevejsstræk
ning, kan henføres under lovens § 2.
stk. 5, som bidrag til vejformål fra
en anden kommune, uanset om sog

nekommunen tilvejebringer beløbet
gennem skatteudskrivning eller gen
nem særlige bidrag fra de til vejen
grænsende lodsejere.

2) Hvorvidt beløbet i tilfælde af, at det
tilvejebringes gennem særlige bidrag
fra de til vejen grænsende lodsejere,
efter amtsrådets frie bestemmelse
kan fradrages enten i amtskommu
nens eller i den pågældende sogne-
kommunens vejudgifter, uanset at
det drejer sig øm et amtskomrnuna]t
vejanlæg.

Ministeriet svarede for så vidt angik
det første spørgsmål, at bidrag af den
omhandlede art kun kan henføres un
der bestemmelsen i vejtilskudslovens
§ 2, stk. 5, om bidrag til vejformål fra
en anden kommune, såfremt beløbet i
sin helhed afholdes af vedkommende
sogne- eller bykommune gennem den
nes indtægter ved den almindelige skat
teudskrivning. Såfremt kommunen der
imod ovcrensstemmende med reglerne i
en vejvedtægt eller på anden måde får
beløbet dækket af de tilstødende grun
des ejere, vil bidraget være at henfore
under vejtilskudslovens § 2, stk. 4, som
bidrag fra lodsejere.

Med hensyn til det andet spørgsmål
svarede man, at beløbet i medfør af
lovens § 2, stk. 4, vil være at bringe til
fradrag i amtskommunens vejudgifter
som følge af, at beløbet vedrører en af
amtsrådet bestvret vej.

Kassekredit til finansiering
af vejudgifter.

Et amtsråd havde ansøgt indenrigs
ministeriet om godkendelse af optagelse
af en kassekredit til finansiering af vej-
udgifter. Til brug før indenrigsministe
riets bedømmelse af spørgsmålet sva
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rede vejdirektoratct, at man ved iov
nr. 194 af 7. juni 1958 om tilskud til
de offentlige veje ikke har forudsat, at
en kommunes udgifter til vejvæsenet
finansieres ved lån være sig kort-
eller langfristede i højere grad, end
dette kan anses for rimeligt ud fra en
vurdering af vedkommende kommunes
samlede okonorniske forhold, sammen
holdt med størrelsen af den refusion el
ler de tilskud, der ydes af vejfondcn.
Det bemærkes herved, at tilskud af vej-
fonden efter begæring vil kunne forven
tes dct i månedlige à contobelob, og at
den almindelige refusion vil blive udbe
talt straks efter hvert finansårs udløb.
Vejdirektoratet udtalte endvidere, at
såfremt en kommune optager et lån til
finansiering af sine vejudgifter, kan ik
ke lånets hovedstol, men alene de af
kommunen i løbet af et finansår fak
tisk afholdte udgifter til vejvæsenet
medtages blandt de vejudgifter, der
lægges til grund for beregningen af den
i vejtilskudlovens § 1 omhandlede refu
sion, samt at renteudgifter af lån, hvil
ket også tidligere underhånden er til-
kende givet over for amtsrådet, ikke
er refusionsherettigede.

Overkorsler.

Formanden for et § 35-udvalg har
forespurgt, om ministeriet kan tiltræde.
at der i bilag 3 i kundgorelsen, affattet
i overensstemmelse med ministeriets cir
kulære af 27. juli 1957 om § 35-udval-
genes virksomhed til stk. 2, punkt 2,
føjes følgende: »samt overkorsler for
sådanne ejendomme, som på tidspunk
tet for nærværende bekendtgørelses ud
færdigelse var udstykket til byggegrun
de på ikke over 800 m2<. Som motive
ring anførtes, at § 35_udvalgene mange
steder er stødt på sådanne udstykkede
grunde, hvortil man for fremtiden må
forvente et behov for andet end gående
færdsel.

Ministeriet svarede, at man ikke kun
ne give vejbestyrelscrne en generel be
mvndigelsc til at tillade sådanne over
korsler, men at ministeriet ville kunne
godkende, at § 35-udvalget i indstillin
gerne ud for hver enkelt af de udstyk
kede parccller angav, eventuelt ved en
fodnote, at vejbestvrelsen kunne give
den omhandlede tilladelse til overkorsel
til parcellen.

Dræning som refusionsbereffiget

vejudgift

I skrivelse af 13. november 1958 har
formanden for et landvæsensnævn fore
spurgt ministeriet, hvorvidt en sogne-
kommune kan forvente, at kommunens
andel af dc udgifter, der er forbundet
mcd anlæg af en drænledning, der dels
skal afvandc et vejareal, dels et mark
areal, af ministeriet vil blive anerkendt
som refusionsberettiget vejudgift.

Det fremgår af sagen, at der mellem
kommunen som vejbestyrelse og ejeren
af det pågældende markareal uden
landvæsensnævnets mellemkomst er
indgået en overenskomst, hvorefter
60 % af de med arbejdet forbundne
udgifter afholdes af kommunen, me
dens de resterende 40 % afholdes af eje
ren af markarealet.

I denne anledning svarede vejdirek
toratet, at udgifter vedrørende vandaf
ledning i henhold til bestemmelsen i § 2,
stk. 1, i lov nr. 194 af 7. juni 1958 om
tilskud til de offentlige veje kun kan
medtages blandt de vejudgifter, som
lægges til grund for den i vejtilskuds
lovens § I omhandlede refusion, så
fremt enten de trufne foranstaltninger
udelukkende tjener en vejsafvanding,
eller foranstaltningerne er nødvendige
for afledning af en vejs overfladevand,
og udgifterne hertil særskilt er pålignet
vejarealet ved kendelse i henhold til
vandlohslovgivningen.

94 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1959. 4



VALD. HANDBERG’S
Hovedkontor: DANTES PLADS 33 — KØI3ENHAVN V

Stenhuggerier & Stenbrud A/S

Indehaver af Hammerens og Moseløkkens Granitværker, Bornholm

Brosten - Kantsten - Skærver - Stenmel etc.

Telefon C. 3059Telefon C. 3051

VEJMATERIALER

Cutback-Tarnac Den nye forbedrede Vej+jære

Anlæg for
Tæppcbekt’gizing.

Lamdrup -tlf. Nyborg 1556
Nr. Aaby - tlf. 167

Asfaif EmulsionEmu1dga

DagabitPulver-Asta II

DANSKE GASVÆRKERS TJÆRE KOMPAGNI Als
NYBORG TELEFON 657*
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DELMAG
100 KG JORDSTAMPER

500 — 1000 kg Frø

*

300 — 2200 kg

Diesel ra m buk

A. P. HJORTSØ
CIVILINGENIØR . GOTHERSGADE 158 KBHVN. K C. 11392

\

600 LITERS
EMULSIONS

SPRØJTE
— en meget solid og hensigtsmæssig
ernulsionssprojte mcd alle tænkelige
fordele — bl. a. er den 3-punktsop-
hængt, har 2-takts luftko!et ,,Sachs’
motor med meget lille brændstoffor
brug, 3-dobbelt filtrering af sprede-
materialet, indbygget rensetank, af
låselig motorhjelm m. m.

FABRIK FOR VEJMASKINER

Me1gade 38 - A A R H U S - Telf. 201 39
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Da den i sagen omhandlede dræn-
ledning ikke udelukkende tjener til en
vejs afvanding, og da den med anlæg
get forbundne udgift ikke ved kendelse
afsagt af en af de i henhold til vand
lobslovgivningen nedsatte vandlobsret
ter ni. v. særskilt er pålignet vejarealet
som nodvendig for afledning af vejens
overfladevand, kunne kommunen her
efter ikke medtage den i overenskom
sten aftalte udgiftsandel blandt sine re
fusionshcrettigede vejudgifter.

Det tilfojedes, at hverken den om
stændighed, at der sker tinglysning af
den omhandlede overenskomst, eller at
denne i sin foreliggende skikkelse indfo
res i nævnsprotokollen, kunne bevirke
nogen ændring heraf.

Motorvej langs Seinen
i Paris

Bystyret i Paris har nu besluttet at
anlægge nye motorveje langs Seinen
for at forbedre færdselsforholdene i
byens centrale kvarterer og for at skabe
bedre forbindelse mellem de østlige og
vestlige dele af hovedstaden.

Langs Seinens venstre bred åbnede
man i 1957 en strækning af en sådan
vej, kaldet ekspresvej, fra broen ved
Concordepladsen til Pont de l’Alrna.
Den forer under to broer, Pont Alex
andre III og Pont des Invalides.

Bygningen af næste strækning blev
sinket forrige vinter af højvande; men
den blev færdig i slutningen af 1958.
Nu vil man forlænge til Pont Royale
på den ene side og til Pont d’Jena på
den anden. Det kommer til at koste
900 millioner francs.

Samtidig kan det anføres, at der ar
bejdes stærkt på Paris’s ydre ring
boulevarder for at omdanne dem til
motorveje. Første strækning ventes fær

dig i år, hvilket motorvejen fra Paris
mod syd også vil blive. Der bygges ad
skillige broer for disse veje.

Motorvejen Genève
Lausanne påbegyndes

Vejens længde er 59 km. Den er det
første led i Schweiz’s projekterede mo
torvejsnet på ialt 570 km.

Færdselen melem de to byer er efter
schweiziske forhold meget stor, 13000
i døgnet, hvortil kommer, at Lausanne
i 1964 skal afholde en national udstil
ling.

Den nye vej skal have to kørebaner
à 7,5 m med 4 m midterrabat. Holde-
banerne bliver 3,5 m. Det må siges at
være forudsende, at man i et så kuperet
terrain har besluttet sig til at anlægge
en 26 m bred vej. Der skal være 44
broer, 3 tunneler, 9 tilslutningsanlæg,
deraf 2 kloverblade. Anlægsudgiften
skønnes til 250 millioner francs.

Alle ekspropriationer har fundet
sted, og man mener, at 2—3000 vil få
arbejde ved anlægget. Bygningen af
vejen vil medføre meget arbejde i til
slutning; f. eks. skal 34 lokalveje om-
bygges og 6 jernhaneskæringer ned
lægges. Tunnelerne bliver fra 180 til
360 m lange.

Nye bøger
MOTORKRANE - BAGGER - SCHLEPP

KIJBEL, Ausrüstung, Antrieh, Handha
bung. Udgivet af Power Crane and
Shovel Association, New York. Tysk
bearbejdelse ved diplomingenieur Eu
gen Schleicher. 62 sider, 99 figurer,
format A 4.
Bauverlag, Wiesbaden og Berlin. Kar
toneret 8,50 DM.

Universaigravemaskinen som skemaskine
med højtliggende gravepunkt og med lavtlig
gende gravepunkt samt som kran og maskine
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med slæbeskovi er det, der ligger bag den

knappe overskrift. Først behandler man al den

udrustning, som en sådan maskine kan forsy

nes med, og dernæst overvejes det, om det er

snest praktisk at lade maskinen køre på gum

mihjul eller på larvefodder. En universalma

skine kan forsynes med grab, slæbeskovl, kran
kroge, rorhager, gribetænger, magneter, beton
beholdere, faldvægte til at ituslå betonbelæg

ninger og ramslag, således at maskinen kan

tjene som rambuk. Dernæst kommer man

ind på planlægning af byggepladser. Udforlige

opgivelser om de forskellige udrustningsgen
standes anvendelsesområder hjælper ingeniø

ren til at lose denne opgave. Man lægger især

vægt på altid at finde den rigtige storrelse for

udrustningen til det foreliggende arbejde, så

ledes at man opnår den højeste nyttevirkning.

Hovedafsnittet i bogen er nærmest en slags

rådgiver for arbejdet på selve byggepladsen.

Universalgravemaskinens anvendelse behand

les i særskilte afsnit, eftersom den anvendes

på den ene eller den anden af de ovenfor-

nævnte måder; fremstillingen er anskueliggjort

med skematiske skitser i stort omfang. Dette

afsnit er ikke alene af betydning for den in

genior, der leder arbejdet på byggepladsen,

men i lige så høj grad for formænd og ma

skinister. Under afsnittet, der handler om ske-

maskiner med højtliggende gravepunkt, får

man f. eks. at vide, hvorledes man skal sætte

en sådan gravemaskine ind på en given ar

bejdsplads, skal maskinen grave frontalt eller

på anden måde, hvorledes borttransporteres

jorden, hvad er den rigtige skærevinkel, eller

den rigtige udlæggervinkel. Afsnittet slutter

med 17 råd for betjeningen af maskinen. En

af bogens skitser ses i formindsket gengivelse

i hosstående figur. Teksten til figuren med

deler, at modsat rettet færdsel på en ensporet

korestrækning kræver anlæg af vigepladser,
som må tilpasses, hvad antal og længde angår,

således at de to vogne A og B kan mode hin

anden, uden at nogen af dem behøver at

stoppe og vente. Medens Aog B krydser hinan
den fyldes vognen C, medens en fjerde vogn
D tommes på tippem Medens maskinen fylder
vogn C, kører .4 til den plads, der er betegnet
sned A,. Læsningen begynder, såsnart C er
fyldt, hvorefter 0 kører, for lidt senere at
krydse D på vigepladsen.

Amerikanerne har mange flere års erfaring

i udførelse af jordarbejder med maskiner end

både Tyskland og Danmark. Disse erfaringer

gengives i bogen i en koncentreret form, der

kan anbefales enhver praktiker. Han kan i

bogen ikke alene finde enkelte nye tips, men

kan have nytte af bogen på den måde, at

yngre ingeniører og maskinister lettere kan

forstå ingeniørens anvisninger uden alt for

lange forklaringer.

5undf ah i I

AuslahrI
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Renligholdelse air:

Den nye, robuste, drifts
sikre og alsidige Fordson

Power Major med en
maximal motoreffekt
på 51,8 hk har magt
over arbejdet. Den la
ve anskaffelsespris og

det økonomiske for
brug er vejen til
bedre rentabilitet.

FORD MOTOR COMPANY Als

FORTOVE 0. 1.
FOR UKRUDT OG GRÆS

Kemisk kantning at græsrabatler

(For at hindre udgroning i asfailbelægningen)

GARANTI FOR VIRKNING

Ring til 845477

____

SPRØJTESELSKABET AF 1948 A/

_____

SORGENFRI

- vejen ti
rentabel traktordrift
FRDSN
IOWER MAJOI

A 17



Telefon 3 31 59
,, 33259

Giro 67 446

Salg og Special-Reparation af Motortromler,

Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer

Værksted: Dollcrupvcj 11 Aarhus

Aksel Jensens Vonniandsforrefnin
BAKKEBØLLEVEJ 35 pr. Nyraad

Telefon Nymark 83

Kørsel med 3 og 4½ tons vogne

Levering af byggematerialer

GØRLEV
VOGNMANDSFORRETNING

(Aksel Hansen)

GØRLEV SJÆLLAND TLF. 9

Alle slags vej- og byggematerialer
leveres

Kørsel med vogne fra 3 til 16 tons

HUND RASMUSSEN
Ingeniør & Entreprenør

Telefon Aalborg 2 77 73

,,Nordmark” pr. Gug

Als Fyns VeniateriaIetahrik
(M E X A S)

ODENSE — Tlf. 12.882

Vejmaterialer, Vejtjære,

Asfaltemulsion, Tæppebelægninger

AMTSMASKINEN

ALLE N -T R A KO, engelsk - dansk, mederne Slaa

maskine for krævende Arbejder, forlang Oplysninger,

ogsaa om Kommunemaskinen, største Salg I Danmark

al Metorslaamaskinen

FRIMODT KONNING
T R A KO Manufacturing
PJEDSTED TLF. 60 . Eneforhandling
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E. A. KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TLF. 79 & 119

Jord- & vejarbejder Slagger

Overfladebehandling m. varm asfalt

Kristrup Maskinværksted

Clausholmvej 2 — Randers
Stenbrud og Skærvefabrik

Telf. 1553
NØRRE SMEDEBY AlS

S P e c i a Ilt e t :
Vilsbæk pr Kliplev

Rep. al Entreprenørmateriel
Vejbelægningsmaskiner

Til. Kliplev 877 16Grusspredere — Tromler
Sneplove m. m.

På
Entreprenør- og ingeniørfirma Tjæreborg Cementstoberi

vibreres altKAJ BUNDGAARD A/S
Viby betonrørspresse vibrerer og

Aalborg 283 01, presser rør i alle størrelser efter
Bodlisvej 16 — Hasseris Ingeniorforen. normer. 52.

Tlf. Tjæreborg 21

FRITS HALVORSEN
ENTREPRENØRFIRMA & BETONVAREFABRIK

BRØNDERSLEV — tlf. 425
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ENTREPRENØR — VOGNMAND

TH. ERIKSEN
Farsø

Vejmaterialer Vejarbejder — Kloakarbejder — Al Kørsel

Telefon 149

MIDTJYDSKE SKAFTE-HANSEN

BETONVAREFABRIKKER Entre pre nar

Tlf.: Herning 464 — 465 . Lind 45 ,,Holmegaard” Telefon 1422

HJØRRING
Lager af ,, mrk.

Betonvarer Asfaltering — Tæppebelægninger

Kontor: Th. Nielsensgade 93
Rep. af Veje — Jord- og Vejarbejde

Kloakering — Broarbejde — Jernbeton
HERNING

Ç’
il.l-4

IJ

_______

Betonvarefabrikken

_____________

,,LØV EN”
er fuldstændig moderniseret og rationaliseret

___________________________________

B6de stor VIHY og lunior
og alt i vibration.

Trekanten nr. 20 erhvervet 1926.

ENTREPRENØRKØRSEL iii. Svinget Tlf. 210 privat

samt levering al Vardevej 9, Skjern.

V EJ MAT ER IALER

AL. KØRSEL
Specielt: Vogne med tippelad.

LEVERING AF VEJMATERIALER

Grus - Singels - Bundsten m. m.

HARRY JENSENS VOGNMANDSFORRETNING

VINDINGEVEJ 59 . ROSKILDE - TELEFON 681
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Aktieselskabet

De Danske Granithrud
Nr. Voldgade 54. Central 2620 . Minerva 2620

KØBENHAVN

Kantsten IXro%den

Skærwe. og Chanssebrostensfabrik
Stenhuggerier

Vang — Bornholm

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT

R u b II

mere skridsikkert
mere elastisk

mere slidfast

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

NYSTED AARHUS ODENSE
Tlf. 871188 Tlf. 33844 Tlf. 123681



WÅCKER
BENZIN VIBRATIONS-STÅM PER

TYPE: BS 50- BS 150

En 10-12 Tons ,,Tromle” der KUN vejer 50-150 Kg

Velegnet til Komprimering af Overflader og Rendegravninger

ASFALT

PULVER
BELÆGN INGER

MACA DAM

CHAUSSÉ

Generalrepræsentant for Danmark:

A.EDM. BANSEN
KØBENHAVN K

SAND

JORD

LERJORD

BETON

Købmagergade 22 Telf. Central 14777

CHR1ST1RUS BQGTRYICKER KØaENHAN


