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Kapitel 1.

INDLEDNING.

1.1. Udvalgets nedsættelse oa kommissorium.

Udvalget er nedsat ved Justitsministeriets skrivelse af 17.

december 1986. Udvalgets kommissorium har følgende indhold:

"Loven om landvæsensretter blev med virkning fra den 1. novem-

ber 1983 overført fra Miljøministeriets ressort til Justitsmi-

nisteriets ressort.

Et af Miljøministeriet nedsat udvalg vedrørende revision af lo-

ven om landvæsensretter og vandløbsloven afgav i marts 1979

delbetænkning om landvæsensretsinstituttet.

I november 1980 afgav udvalget delbetænkning om vandløbsloven.

På grundlag af de 2 delbetænkninger fremsatte Miljøministeriet

et lovforslag om en ny vandløbslov, der blev vedtaget som lov

nr. 302 af 9. juni 1982. Den nye lov har medført, at vandløbs-

sager, der tidligere udgjorde landvæsensretternes hovedarbejds-

område, nu i det væsentlige behandles af de kommunale råd.

Landvæsensretternes kompetence efter vandløbsloven er i dag

begrænset til økonomiske sager om erstatning eller bidragsfor-

deling.

Justitsministeriet har derfor besluttet at nedsætte et udvalg,

der skal overveje spørgsmålet om eventuel nedlæggelse af land-

væsensretterne. Udvalget skal samtidig overveje, hvilke instan-

ser der i givet fald bør behandle de sager, som i dag er hen-

lagt til landvæsensretterne.

I den forbindelse bør udvalget være opmærksom på de 4 mulighe-

der for en fremtidig placering af landvæsensretternes opgaver,

som er beskrevet i den ovennævnte delbetænkning fra marts 1979

om landvæsensretsinstituttet.
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Udvalget anmodes om særligt at overveje, hvordan man på en hen-

sigtsmæssig måde kan tilgodese retssikkerhedsmæssige hensyn,

herunder muligheden for at overføre sagerne til de almindelige

domstole, eventuelt i forbindelse med regler om lægdommeres

medvirken ved sagernes behandling. Endelig anmodes udvalget om

at udarbejde udkast til nye regler på dette område."

1.2, Udvalgets sammensætning.

Udvalget har haft følgende sammensætning:

Retspræsident Ebbe Nielsen (formand).

Retspræsident Kristen Iversen (indstillet af Den Danske

Dommerforening og Sammenslutningen

af formænd for Landvæsenskommis-

sionerne).

Kontorchef Leif Larsen (indstillet af Trafikministeriet).

Ekspeditionssekretær Leif Møller-Sørensen (indstillet af Land-

brugsministeriet) .

Fuldmægtig Poul Nørgaard (indstillet af Miljøministeriet).

Fuldmægtig Jørgen Bohn (indstillet af Fiskeriministeriet).

Landsdommer Fritse Hove, Vestre Landsret.

Fuldmægtig Anne-Mette Frederiksen (indstillet af Amtsråds-

foreningen i Danmark).

Fuldmægtig Bente Ploug (indstillet af Københavns Kommune).

Underdirektør Helge Skov (indstillet af Frederiksberg Kommune).

Landinspektør Ole Nørgaard (indstillet af Hovedstadsrådet).
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Gårdejer Nis V. Christensen (indstillet af Sammenslutningen af

Landvæsensnævnsformænd).

Landsretssagfører Christian Rimestad (indstillet af Advokatrå-

det) .

Advokat Claus Knutzen indtrådte den 10. juli 1987 i udvalget i

stedet for landsretssagfører Christian Rimestad.

Som sekretær for udvalget har fungeret:

Fuldmægtig, nu byretsdommer Lars Edslev Andersen og

Fuldmægtig Jens Erik Stausbøll, Justitsministeriet.

Skriveopgaverne i forbindelse med betænkningen er blevet vare-

taget af overassistent Lizzi Mortensen.

Det bemærkes, at Kommunernes Landsforening i forbindelse med

udvalgets nedsættelse og igen efter afholdelsen af det første

møde i udvalget blev opfordret til at deltage i udvalgsarbejdet

med et medlem. Kommunernes Landsforening har imidlertid med-

delt, at man af ressourcemæssige grunde ikke ønsker at være

repræsenteret i udvalget, men at man gerne, når udvalgsarbejdet

var afsluttet, ville høres over udvalgets betænkning.

1.3. Udvalgets arbeide.

Udvalget har afholdt 7 møder.

Første møde afholdtes den 12. marts 1987, hvor det blev konsta-

teret, at den betænkning om landvæsensinstituttet, som blev af-

givet i marts 1979 af Miljøministeriets udvalg vedrørende revi-

sion af lov om landvæsensretter og vandløbsloven, kunne tjene

som udgangspunkt for udvalgets arbejde. De afsnit, som i denne

betænkning beskriver den gældende ordning, bygger i meget vidt

omfang på 1979-betænkningen.

På det første møde nedsattes et underudvalg, som fik til opgave

at iværksætte en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at ud-
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arbejde en oversigt over landvæsenssagernes antal og fordeling

på kompetenceområder m.v. Udvalget har i februar og marts 1988

modtaget de statistiske oplysninger fra landvæsensretterne.

Endvidere har der været nedsat et underudvalg, som har foreta-

get en gennemgang af de processuelle spørgsmål, som en ophævel-

se af loven om landvæsensretterne giver anledning til.

1.4. Oversigt over betænkningens enkelte kapitler.

Kapitel 2 indeholder en gennemgang af den gældende ordning ef-

ter lov om landvæsensretter, herunder bl.a. omtale af landvæ-

sensretternes sammensætning, de processuelle regler, der gælder

efter loven, samt omtale af Justitsministeriets behandling af

sager i tilknytning til landvæsensretsloven. Endvidere nævnes

resultatet af udvalgets undersøgelse vedrørende sagsantallet

samt spørgsmålet om sagsomkostningerne i forbindelse med be-

handlingen ved landvæsensretterne.

I kapitel 3 foretages en gennemgang af de gældende love, som i

dag forudsætter landvæsensretternes medvirken. Der omtales

bl.a. landvæsensretternes kompetence og sagsbehandling m.v.

samt antallet af sager, som er blevet behandlet efter de enkel-

te love.

Kapitel 4 indeholder udvalgets generelle overvejelser. Det næv-

nes i den forbindelse, at udvalget har overvejet, om der er

grundlag for en eventuel nedlæggelse af landvæsensretterne samt

hvilke instanser, der i givet fald i stedet bør behandle de sa-

ger, som i dag er henlagt til landvæsensretterne.

På baggrund af et relativt beskedent sagsantal ved landvæsens-

retterne er der i udvalget enighed om at foreslå loven om land-

væsensretter ophævet. Kapitlet indeholder herefter en gennem-

gang af, til hvilke instanser landvæsensretternes opgaver kan

overføres. Der sondres i den forbindelse mellem erstatningsaf-

gørelser, der som udgangspunkt foreslås overført til de taksa-

tionskommissioner, der er nedsat efter lov om offentlige veje,

og afgørelser af bidrags- og udgiftsfordelingsspørgsmål, som
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foreslås overført til de kommunale myndigheder, som i dag i de

fleste tilfælde træffer afgørelse om sagernes tekniske aspek-

ter.

I kapitel 5 foretages en nærmere udmøntning af de generelle

overvejelser i kapitel 4 i relation til de enkelte love. Sær-

ligt for så vidt angår de opgaver efter hegnsloven, som ikke

har karakter af erstatningsafgørelser eller afgørelser om bi-

drags- og udgiftsfordeling lægger udvalget til grund, at såvel

de almindelige domstole som taksationskommissionerne vil være

egnede til at behandle sagerne. Henset til, at en mere formløs

behandling vil være ønskelig, munder udvalgets overvejelser ud

i et forslag om at overføre opgaverne til taksationskommissio-

nerne.

Kapitel 6 indeholder en gennemgang af de processuelle spørgs-

mål, som en ophævelse af loven om landvæsensretter og overfø-

relsen af opgaver til taksationskommissionerne rejser. Overve-

jelserne er nødvendiggjort af, at mens landvæsensretsloven in-

deholder meget detaljerede processuelle regler om sagsbehand-

lingen, gælder det tilsvarende ikke for taksationskommissioner-

ne efter lov om offentlige veje.

Udvalgets overvejelser munder ud i, at der kun i begrænset om-

fang er behov for at bevare de meget detaljerede regler i loven

om landvæsensretter. En overførsel af disses opgaver til taksa-

tionskommissionerne kræver, da der efter udvalgets forslag åb-

nes mulighed for, at private parter kan indbringe tvister for

taksationskommissionerne, regler om hvem der kan indbringe sa-

gerne. Endvidere bør der åbnes mulighed for, at private parter

kan pålægges at betale sagsomkostninger og afkræves sikkerheds-

stillelse, samt at private parter kan meddeles fri proces for

taksationskommissionerne.

I kapitel 7 findes endelig udvalgets lovudkast.

København, den 6. februar 1990.
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Leif Larsen Ebbe Nielsen Kristen Iversen

(formand)

Leif Møller-Sørensen Poul Nørgaard Jørgen Bohn

Fritze Hove Anne-Mette Frederiksen Helge Skov

Claus Knutzen Bente Ploug Nis V. Christensen

Ole Nørgaard

Jens Erik Stausbøll
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KAPITEL 2.

DEN GÆLDENDE ORDNING.

2.1. Lov om landvæsensretter.

Landvæsensretternes sammensætning, udnævnelse og procedureregler

er fastlagt i loven om landvæsensretter fra 1949, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 133 af 6. marts 1970, hvis regler ret nøje stemmer

overens med retsplejelovens tilsvarende regler for de almindelige

domstole.

Loven henhører under Justitsministeriets ressort, jf. allerhøjeste

resolution af 25. oktober 1983, jf. bekendtgørelse nr. 510 af 28.

oktober 1983, hvor det bestemtes, at loven, der tidligere havde

henhørt under Miljøministeriet, skulle overføres til Justitsmini-

steriet fra den 1. november 1983. Området var tidligere blevet

overført fra Landbrugsministeriet til Miljøministeriet.

2.2. Sammensætning m.v.

a. Landvæsensnævn.

Landvæsensnævnets område er retskredsen. For hvert nævnsområde ud-

nævner amtsrådet en fast formand, og kommunalbestyrelsen udnævner

for hver primærkommune 2 nævnsmænd.

Med amtsrådets tilslutning kan formanden antage sekretærhjælp.

Der er 84 landvæsensnævnsområder med i alt 68 landvæsensnævnsfor-

mænd, idet flere områder har samme formand.

Det bemærkes, at landvæsensnævnene inden for landvæsensretternes

område i dag kun har kompetence efter ferskvandsfiskeriloven.

b. Landvæsenskommissioner.

Landvæsenskommissionens område er amtsrådskredsen eller en del af
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denne.

For hvert område udnævner Justitsministeriet en fast formand efter

indstilling fra amtsrådet.

Landvæsenskommissærer udnævnes af Justitsministeriet for hvert om-

råde i et nærmere fastsat antal.

Der er 32 landvæsenskommissionsområder med 21 formænd, idet en

række områder har samme formand. Antallet af områder vil forment-

lig yderligere blive reduceret ved, at flere områder får samme

formand.

Formanden for en landvæsenskommission skal udnævnes blandt områ-

dets byretsdommere.

Til de øvrige medlemmer stilles ingen særlige faglige eller uddan-

nelsesmæssige krav.

Retten kan antage teknisk sagkyndig medhjælp.

Formanden kan antage sekretærhjælp.

En landvæsenskommission nedsættes ifølge lov om landvæsensretter

for hver enkelt sag, idet dog rettens faste formand deltager i al-

le sager. Formanden udtager de 2 landvæsenskommissærer til den en-

kelte sag.

c. Overlandvæsenskommissioner.

Landet er opdelt i 6 overlandvæsenskommissionsområder med to for-

mænd. For hvert overlandvæsenskommissionsområde er der en af Dron-

ningen udnævnt fast formand, der skal være landsdommer eller op-

fylde betingelserne for at kunne udnævnes hertil.

Formanden kan antage sekretærhjælp.

En overlandvæsenskommission består af den faste formand og 4 andre

medlemmer, der udmeldes af Justitsministeriet for hver enkelt sag.
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En eller to af de øvrige medlemmer skal vælges blandt fagligt sag-

kyndige under hensyn til de hovedinteresser, der er den enkelte

sags genstand.

d. Særlig landvæsenskommission for hovedstadsområdet.

En særlig landvæsenskommission bestående af en formand og 2 land-

væsenskommissærer, der skal være kyndige i henholdsvis tekniske

forhold og landbrugsforhold, behandler sager vedrørende hoved-

stadsområdets vandforsyning. Ordningen er opretholdt ved den nye

vandforsyningslov.

2.3. Kompetencen.

Efter § 1, stk. 1, i lov om landvæsensretter behandler landvæsens-

retterne alle sager, som efter gældende lovgivning eller ifølge

gammel praksis eller sædvane er henlagt til landvæsensretterne.

Udvalget har konstateret, at der ikke i perioden 1985-1987 er af-

sluttet sager, hvor landvæsensretterne har støttet sig på gammel

praksis eller sædvane.

Nedenfor er gengivet de 20 love og forordninger, som tillægger

landvæsensretterne kompetence, med angivelse af under hvilket mi-

nisterium de pågældende love henhører. I kapitel 3 i denne betænk-

ning findes en nærmere gennemgang af lovene m.v. med hensyn til

kompetencen, oplysninger om sagsantal og om sagernes behandling

m.v.

a. Under Miljøministeriet.

1. Lov om vandløb.

2. Lov om miljøbeskyttelse.

3. Lov om vandforsyning.

4. Lov om okker.

5. Lov om kemikalieaffaldsdepoter.

6. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.

7. Lov om sandflugtens bekæmpelse.

8. Lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de
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ferske vande gældende retsregler.

9. Forordning om skovenes udskiftning m.v.

10. Lov om jagt og vildtforvaltning.

b. Unfler Landbrugsministeriet.

11. Lov om hegn.

12. Lov om begunstigelser for mergelselskaber.

13. Lov om afvanding af marsken ved Tønder.

14. Lov om læhegn.

c. Under Fiskeriministeriet.

15. Lov om ferskvandsfiskeri.

16. Lov om saltvandsfiskeri.

d. Under Boligministeriet.

17. Lov om udstykning og sammenlægning m.m. af faste

ejendomme.

18. Forordning af 23. april 1781 om jordfællesskabets op-

hævelse m.v.

19. Lov om tørvemosers udskiftning m.v.

e. Under Justitsministeriet.

20. Lov om private vejrettigheder.

2.4. Antallet af sager.

Udvalget har fra landvæsensretterne indhentet oplysninger om sags-

antallet og sagernes fordeling på lovgivningsområderne for årene

1985, 1986 og 1987. Det er konstateret, at det saralede sagsantal

kun udgør ca. 250 sager pr. år, hvoraf hovedparten vedrører vand-

løbsloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og hegnslo-

ven.

Den samlede statistik er optrykt som bilag 1 til denne betænkning.
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2.5. Omkostningerne ved landvæsensretternes sagsbehandling.

a. Parternes sagsomkostninger.

Det fremgår af undersøgelsen, at parternes sagsomkostninger va-

rierer noget alt afhængigt af sagens karakter og hvilken lov-

givning, den vedrører. Der henvises derfor til omtalen angående

de enkelte love i kapitel 3. Det er dog over for udvalget op-

lyst, at der er en stigende tendens til, at det offentlige dæk-

ker den private parts omkostninger, når det offentlige selv er

part i sagen. Det er således et forholdsmæssigt begrænset antal

sager, hvor private betaler omkostninger.

b. Statens omkostninger.

Staten afholder udgifterne til vederlag til formænd og sekre-

tærer for overlandvæsenskommissionerne. Disse udgifter udgjorde

i 1984 94.917 kr., i 1985 80.643 kr. og i 1986 85.766 kr. Sta-

ten betaler endvidere vederlaget til den særlige sagkyndige for

landvæsenskommissionen for Sønderjyllands amtskommunes 4. områ-

de. Disse udgifter udgjorde i 1984 36.395 kr., i 1985 37.353

kr. og i 1986 38.179 kr.

Statens udgifter i forbindelse med meddelelse af fri proces i

disse sager udredes over retternes fri proces-konto og opgøres

således ikke særskilt.

c. Amtskommunernes omkostninger.

Amtsrådsforeningen i Danmark har oplyst, at amtsrådenes sam-

lede omkostninger vedrørende landvæsenskommissionerne i årene

1984 til 1986 udgjorde henholdsvis 543.618 kr., 499.471 kr.

og 330.805 kr. I de samme år var omkostningerne vedrørende

landvæsensnævnene henholdsvis 521.650 kr., 180.379 kr. og

36.130 kr.

2.6. Processuelle regler m.v.

a. Habilitet.

Om almindelig habilitet gælder, at ingen kan fungere som nævnsmand

eller landvæsenskomraissær efter at have opnået en alder af 70 år.
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For så vidt angår spørgsmålet om speciel habilitet henvises til §§

20-22 i lov om landvæsensretter. Retstilstanden er opretholdt også

efter ikrafttrædelsen af forvaltningsloven, jf. § 34 i denne lov.

b. Sagsoplysning.

Landvæsensrettens formand skal vejlede parterne og opfordre dem

til at afgive de erklæringer og fremskaffe de oplysninger, som må

anses for nødvendige til sagens påkendelse.

I nogle sager eksempelvis efter ferksvandsfiskerilovens § 7, stk.

3, § 37, stk. 2, og jagtlovens § 2, påbydes det, at retten skal

antage sagkyndig medhjælp. Retten har i øvrigt adgang til at anta-

ge eller rådspørge sagkyndige, hvis den selv ønsker det. Forlanger

rekvirenten det, skal en sagkyndig antages. Hvilken form for sag-

kundskab der i det enkelte tilfælde er nødvendig, afhænger af sa-

gens art, og den sagkyndige bliver ikke egentlig medlem. Den

sagkyndiges opgave er at følge sagens behandling og redegøre for

de punkter, hvorom retten spørger ham. Han deltager ikke i sagens

afgørelse, selvom han i praksis ofte hjælper retten med at udforme

kendelsen, således at de tekniske detaljer bliver korrekte. Efter

§ 4 i lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de ferske

vande gældende retsregler skal der dog ved behandlingen af sagerne

deltage et fiskerisagkyndigt medlem.

Ved overlandvæsenskommissionerne er et eller to af medlemmerne

valgt blandt fagligt sagkyndige under hensyn til de hovedinteres-

ser, der er sagens genstand.

b. Sagsbehandling m.v.

Begæring om nedsættelse af en landvæsensret indgives til formanden

i det område, hvor det anlæg, der er sagens genstand, er beliggen-

de. Vedrører sagen flere områder, indgives begæring til formanden

for det område, hvori sagens genstand efter rekvirentens skøn ho-

vedsageligt er beliggende.

Begæring om nedsættelse af en landvæsensret skal være skriftligt
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affattet og indeholde en fremstilling af de forhold, der ønskes

undergivet landvæsensrettens bedømmelse, samt af de påstande, der

agtes nedlagt.

Formanden fastsætter tid og sted for det første møde og indkalder

hertil med mindst 1 uges varsel, rekvirenten og de i begæringen

nævnte personer.

Indkaldelsen til 1. møde skal foruden oplysninger om tid og sted

for mødet og eventuel åstedsforretning indeholde en kort udredning

af sagens genstand. Indkaldelsen skal i almindelighed ske ved

anbefalet brev.

I landvæsensnævnet foretages 1. møde i sagen af formanden alene,

medmindre rekvirenten i sin begæring har krævet medvirken af

nævnsmænd, eller formanden finder sådan medvirken påkrævet.

Landvæsensretten skal, for så vidt parterne møder, prøve at mægle

forlig. Indgået forlig skal underskrives af parterne og indføres i

protokol. Forlig indgået for en landvæsensret har samme gyldighed

og retskraft som en kendelse.

Når sagen anses tilstrækkeligt forhandlet, optager retten den til

påkendelse. Det beror på retten, om den finder at kunne afsige sin

kendelse, mens den er samlet eller først senere. Dog skal kendel-

sen i alle tilfælde afsiges snarest muligt efter sagens optagelse

til påkendelse.

I forbindelse med indhentning af statistiske oplysninger fra land-

væsensretterne er det blevet konstateret, at sagsbehandlingstiden

ved landvæsensretterne varierer betydeligt alt afhængigt af, hvil-

ken lov afgørelsen vedrører, men også af den enkelte sag. Sammen-

fattende er der dog blevet konstateret en gennemsnitlig sagsbe-

handlingstid for behandlingen ved landvæsenskommissionerne og

overlandvæsenskommissionerne på 2-7 måneder. Om sagsbehandlingsti-

derne henvises i øvrigt til gennemgangen af de enkelte love i ka-

pitel 3.

c. Anke.
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Landvæsensnævnets afgørelser kan efter § 39 i lov om landvæ-

sensretter ankes til en landvæsenskoramission. De af landvæsenskom-

missionen som 1.-instans afsagte kendelser kan indankes for en

overlandvæsenskommission. I øvrigt fremgår det af de enkelte love,

hvorefter et forhold bedømmes, om det er landvæsenskommissionen

eller landvæsensnævnet, der skal træffe afgørelse i 1.-instans.

Kendelser afsagt af en landvæsenskommission som ankeinstans kan

ikke uden særlig tilladelse indbringes for en overlandvæsenskom-

mission, jf. lovens § 39, stk. 3.

Ankefristen ved anke fra nævn til kommission og fra kommission til

overlandvæsenskommission er henholdsvis 4 og 8 uger. Justitsmini-

steriet kan dog undtagelsesvis tillade anke efter ankefristens ud-

løb, hvis ansøgningen indgives inden 6 måneder efter, at kendelsen

er afsagt, jf. loven § 40, stk. 2.

Enkelte af de love, i henhold til hvilke landvæsensretterne træf-

fer afgørelse, indeholder bestemmelser om fri proces, 3.-instans-

bevilling og oprejsningsbevilling. Ansøgninger herom behandles da

som udgangspunkt ikke efter lov om landvæsensretter, men efter den

pågældende lov, og ansøgninger behandles af ressortministeriet.

Således behandles alle spørgsmål af denne art af Landbrugsministe-

riet, når sagen vedrører hegnsloven.

d. Sikkerhedsstillelse og fritagelse for sagsomkostninger.

Efter lovens § 48 kan amtmanden bevilge en part fritagelse for at

betale sagens omkostninger ved landvæsensretterne, såfremt partens

økonomiske forhold giver anledning hertil. Om praksis i forbindel-

se med denne fri proces henvises til pkt. f. Et afslag på fri pro-

ces kan efter praksis påklages til Justitsministeriet, i hegnssa-

ger dog til landbrugsministeriet.

Landvæsensrettens formand kan efter lovens § 47 forlange, at

rekvirenten inden for en nærmere fastlagt frist stiller sikkerhed

for sagens omkostninger. Denne afgørelse kan inden fristens udløb

indbringes for Justitsministeriet.
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e. Domstolsprøvelse.

Ankeinstansens kendelser er endelige. Dog kan kendelsen påkæres

til landsretten, for så vidt angår spørgsmålet, om ankeinstansen

har været kompetent.

Særlig adgang til domstolsprøvelse foreligger i inhabilitets-

spørgsmål. Ved disse sager gælder det, at kendelser, hvorved det

pålægges et medlem af retten at vige sit sæde, ikke er genstand

for anke eller kære. Kendelser, hvorved indsigelser mod et medlems

habilitet forkastes, kan derimod påkæres til landsretten.

f. Justitsministeriets behandling af sager efter loven om

landvæsensretterne.

Justitsministeriet kan som nævnt efter landvæsenslovens § 39, stk.

3, meddele 3.-instansbevilling, hvis en sag skønnes at have almin-

delig interesse eller videregående betydelige følger for vedkom-

mende.

Justitsministeriet har i tiden fra 1984 til 1987 behandlet 21 an-

søgninger om 3.-instansbevilling. Ansøgningen blev imødekommet i 3

tilfælde.

Afslagene blev dels begrundet i overskridelse af 6 måneders fri-

sten i bestemmelsen og dels i, at Justitsministeriet ikke fandt

betingelserne i § 39, stk. 3, opfyldt.

Inden afgørelse er truffet, har Justitsministeriet hørt ressortmi-

nisteriet, medmindre det alene var omkostningsfastsættelsen, der

ønskedes anket. Justitsministeriet har i sagerne fulgt ressortmi-

nisteriets indstilling.

Efter lovens § 40, stk. 2, kan Justitsministeriet undtagelsesvis

tillade anke efter ankefristens udløb.

Der har i perioden 1984-1987 været 7 ansøgninger om oprejsningsbe-

villing. Ansøgningen er blevet imødekommet i 2 tilfælde.
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Sagerne er blevet behandlet efter de almindeligt gældende princip-

per i retsplejeloven vedrørende oprejsningsbevillinger.

Ved afgørelsen er særligt lagt vægt på fristoverskridelsens læng-

de, årsagen til fristoverskridelsen og udsigten til at få medhold

under anken.

Justitsministeriet har i den nævnte periode behandlet 9 klager

over den fastsatte sikkerhedsstillelse, jf. lovens § 47. Klagerne

har alle været private. Justitsministeriet har i intet tilfælde

ændret den trufne afgørelse om sikkerhedsstillelse.

Sagerne har dels vedrørt selve det forhold, at der er stillet krav

om sikkerhed og dels sikkerhedsstillelsens størrelse. Justitsmi-

nisteriet har i intet tilfælde fundet beløbsstørrelsen urimelig.

Som omtalt ovenfor kan amtmanden efter ansøgning meddele fri pro-

ces til sager, der behandles under landvæsensretterne. Statsamter-

ne behandler såvel ansøgninger om fri proces under 1.-instansbe-

handlingen som fri proces under anke og andre sager, som efter

retsplejelovens regler ville høre under Justitsministeriet.

I de 8 rekurs-sager Justitsministeriet har haft til behandling i

perioden 1984-1987, er der dels lagt vægt på ansøgerens udsigt til

at få medhold og dels på ansøgerens økonomiske forhold. Ved vurde-

ringen af de økonomiske forhold har Justitsministeriet taget ud-

gangspunkt i bestemmelserne i bekendtgørelsen om fri proces. Dog

er beløbsgrænserne i bekendtgørelsen anvendt mere skønsomt end i

de øvrige sager om fri proces, som Justitsministeriet behandler.

Justitsministeriet har i 3 tilfælde ændret statsamtets afgørelse.

Sammenlagt har Justitsministeriet i perioden 1984 - 1987 behandlet

45 konkrete sager efter lov om landvæsensretter.
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KAPITEL 3.

GENNEMGANG AF DE LOVE, DER FORUDSÆTTER LANDVÆSENSRETTERNES MEDVIR-

KEN.

3.1. Indledning.

Landvæsensretterne behandler som tidligere nævnt efter § 1,

stk. 1, i lov om landvæsensretter alle sager, som efter gælden-

de lovgivning eller ifølge gammel praksis eller sædvane er hen-

lagt til landvæsensretterne.

I det følgende foretages en gennemgang af de 20 love og forord-

ninger, som tillægger landvæsensretterne kompetence samt i til-

knytning hertil oplysninger om sagsantal og sagernes behandling

m.v.

Oplysningerne om sagsantal og sagernes behandling er indhentet

ved udsendelse af spørgeskemaer til samtlige landvæsenskommis-

sioner og overlandvæsenskommissioner.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår som tidligere nævnt, at der

ikke i perioden 1985-1987 er afsluttet sager, hvor landvæsens-

rettens kompetence har støttet sig på gammel praksis eller sæd-

vane.

A. Love under Miljøministeriet.

3.2. Vandløbsloven.

Lov om vandløb, jf. lov nr. 302 af 9. juni 1982, som ændret ved

lov nr. 250 af 23. maj 1984, henhører under Miljøministeriet.

Loven har efter § 1, stk. 1, til formål at sikre, at vandløb

kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand,

spildevand og drænvand.
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Kompetencen i vandløbssagerne er fordelt således, at vandløbs-

myndigheden - amtsrådet eller kommunalbestyrelsen - træffer af-

gørelse om de tekniske spørgsmål om vandløbs vedligeholdelse,

regulering m.v., medens økonomiske spørgsmål, der opstår i den

forbindelse, er henlagt til landvæsensretternes afgørelse.

3.2.1. Landvæsensretternes kompetence.

Landvæsensretterne træffer i mangel af enighed afgørelse i sa-

ger om, hvorvidt en foranstaltning efter loven medfører erstat-

ningspligt, om erstatningens størrelse og om andre økonomiske

spørgsmål, herunder bidragsfordeling, jf. §§ 71 - 74.

§ 7, stk. 6, fastsætter, at uenighed om økonomiske spørgsmål

mellem flere vandløbsmyndigheder kan indbringes for landvæsens-

retten.

Loven indeholder i øvrigt følgende regler om erstatning,

bidragsfordeling og andre økonomiske spørgsmål:

Enhver, der lider tab ved regulering af et vandløb, ved foran-

dring af vandstanden i en sø eller ved anlæg af nyt vandløb,

har efter § 23 ret til erstatning.

Udgifterne i forbindelse med regulering af et vandløb eller

forandring af vandstanden i en sø fordeles mellem grundejerne

og eventuelt vandløbsmyndigheden, jf. § 24.

Bredejere og brugere af tilstødende ejendomme har efter § 28

ret til erstatning for visse skader og ulemper i forbindelse

med vedligeholdelse af vandløb.

Efter § 31 påhviler det vandløbsmyndigheden at vedligeholde of-

fentlige vandløb, men det kan pålægges pumpelag og landvin-

dingslag helt eller delvis at afholde udgifterne.

Udgifterne til vedligeholdelse af private vandløb fordeles som

udgangspunkt mellem bredejerne, jf. § 35.
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Enhver, der lider tab ved res'taurering af vandløb, har ret til

erstatning efter § 37, stk. 4.

Landvæsensretten fastsætter, hvilke ejendomme der skal yde bi-

drag til offentlige pumpelag samt bidragsfordelingen, jf. § 41.

Enhver, der lider tab ved oprettelse eller ændring af

udpumpningsanlæg, har efter §§ 38 og 45 ret til erstatning.

Tilsvarende erstatningsbestemmelse findes i § 51 om broer, op-

stemningsanlæg m.m.

Ejeren eller brugeren har ret til erstatning for skader og

ulemper opstået i forbindelse med det offentliges tilsyn, opmå-

linger m.v., jf. § 57, stk. 1, og § 61, stk. 4.

Andres udnyttelse af vandløbsarbejder, der tidligere er foreta-

get, herunder om bidragsfordeling, er omtalt i § 63.

Landvæsensretten kan efter § 65, stk. 2, bestemme, at der for

anlægsbidrag til vandløbsarbejder m.v. gives pant i den af-

giftspligtige ejendom med fortrinsret.

Fordeling af bidrag i forbindelse med en ejendoms udstykning

kan indbringes for landvæsensretten, jf. § 67, stk. 2.

Forøges afløbsmængden i et vandløb, kan det pålægges den ejen-

dom, hvorfra afstrømningen kommer, at yde bidrag til vandløbets

regulering m.v., jf. § 68.

3.2.2. Kompetencefordeling og appel.

Afgørelserne træffes i 1. instans af landvæsenskommissionen,

dog således at sagerne i Københavns kommune afgøres af den sær-

lige landvæsenskommission efter vandforsyningslovens § 9, stk.

2, jf. vandløbslovens § 7, stk. 5.

Landvæsenskomraissionens kendelse kan indankes for overlandvæ-

senskommissionen efter § 80, stk. 1.
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3.2.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør i 1. instans

1985 57

1986 48

1987 M

139

og i 2. instans

1985 9

1986 12

1987 11

34

3.2.4. Sagernes behandling m.v.

Grundejere og ofte en kommune eller amtskommune udgør sagens

parter. Kommunen eller amtskommunen møder med egne teknikere

m.v., medens grundejerne undertiden møder med advokat eller an-

den repræsentant, f.eks. fra en landboforening eller Det danske

Hedeselskab.

Der føres sjældent vidner i sagerne. Landvæsenskommissionen an-

vender i almindelighed en ingeniør eller landinspektør som tek-

nisk sagkyndig. Visse landvæsenskommissioner anmoder den sag-

kyndige om at afgive skiftlig erklæring om sagen. Der afholdes

normalt 1 til 2 møder og i forbindelse hermed en besigtigelse.

Der ydes i ikke ringe omfang vejledning, typisk mundtlig, under

sagens forberedelse, ligesom især selvmødere vejledes under mø-

derne .

Sagerne afsluttes oftest ved kendelse, visse sager bliver for-

ligt og enkelte frafaides. Afgørelserne beror både på skøn og

fortolkning af loven. Der er varierende opfattelser af, om lo-

kalkendskab er af betydning for sagens afgørelse.

Landvæsensrettens sagsomkostninger (diæter, kørsel, honorarer

til teknisk sagkyndig, leje af lokaler, annoncering, porto
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m.v.) udgør typisk et beløb på 2.000 - 10.000 kr. Største en-

keltpost er normalt honoraret til den teknisk sagkyndige. Sags-

omkostningerne udredes ofte af den tabende part, i visse til-

fælde af kommunen/amtskommunen uanset sagens udfald. Hver part

bærer normalt egne sagsomkostninger, herunder honorar til advo-

kat eller anden repræsentant.

Der er kun i ganske få sager meddelt fri proces. Der kræves

sikkerhedsstillelse, når rekvirenten er privat. Sagsbehand-

lingstiden ligger omkring 2 - 8 måneder, hvoraf der i 2. in-

stans går nogen tid med udmeldelse af kommissionsmedlemmer, jf.

landvæsensretslovens § 15, stk. 1.

3.3. Miljøbeskyttelsesloven.

Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24.

januar 1989, henhører under Miljøministeriet.

Loven har efter § 1 bl.a. til formål at forebygge og bekæmpe

forurening af luft, vand og jord.

Landvæsensretternes kompetence er ligesom i vandløbsloven be-

grænset til økonomiske spørgsmål.

3.3.1. Landvæsensretternes kompetence.

Når amtsrådet i henhold til vandforsyningslovens § 20 har givet

tilladelse til, at et offentligt vandforsyningsanlæg indvinder

vand fra vandløb, kan der efter miljøbeskyttelseslovens § 13

fastlægges et beskyttelsesområde, inden for hvilket der ikke må

drives erhvervsvirksomhed, institutioner, campingpladser m.v.,

der kan forurene vandforsyningsanlægget. Pålægges der herefter

grundejeren at ændre eller ophøre med et bestående forhold,

skal der udbetales erstatning, som fastsættes af landvæsensret-

ten. Erstatningen udredes af brugerne af vandet.

Amtsrådet kan endvidere efter § 14 meddele forbud eller påbud

til forebyggelse af fare for forurening af vandindvindingsanlæg

m.v. Eventuel erstatning, der betales af brugerne, fastsættes
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af landvæsensretten.

Efter § 31 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om ekspro-

priation, når der er meddelt tilladelse til, at væsker eller

stoffer, der kan forurene grundvandet, nedgraves, udledes eller

oplægges. Tilsvarende kan der eksproprieres, hvis der er med-

delt tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller

havet. Erstatning fastsættes i begge tilfælde af landvæ-

sensretten, jf. § 32.

Loven bestemmer endvidere i § 86, at spørgsmål om, hvorvidt der

skal svares erstatning for forurening af grundvandet eller af

vandløb, søer eller havet, afgøres af landvæsensretten, hvis

parterne er enige herom.

3.3.2. Kompetencefordelina oa appel.

Afgørelserne træffes i 1. instans af landvæsenskommissionen med

appel til overlandvæsenskommissionen.

I sager efter §§13 og 14 om hovedstadsområdets vandforsyning

træffes afgørelserne i 1. instans dog af den særlige landvæ-

senskommission, der er nævnt i vandforsyningslovens § 9, stk.

2, jf. miljøbeskyttelseslovens § 15, stk. 2. Tilsvarende gælder

for sager efter § 31 om ekspropriation i Københavns kommune,

jf. § 32, stk. 3.

3.3.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør i 1. instans

1985 25

1986 23

1987 li

81

og i 2. instans

1985 0

1986 1

1987 i

5
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3.3.4. Sagernes behandling m.v.

En kommune og en eller flere grundejere har været parter i

samtlige sager. Grundejerne møder oftest med advokat eller

landbrugskonsulent.

Der føres ikke vidner i 1. instans, hvorimod dette undertiden

finder sted i ankeinstansen. Der er som regel antaget sagkyndig

bistand i forbindelse med sagens behandling i form af en inge-

niør, landbrugskonsulent eller landinspektør. Et enkelt møde i

sagen er sædvanligvis tilstrækkeligt. Der foretages samtidig

besigtigelse på åstedet. Under mødet vejleder formanden de mø-

dende, ligesom der i et vist omfang ydes telefonisk og skrift-

lig vejledning under sagens forberedelse.

Sagerne afsluttes som regel med kendelse, idet sagerne dog i

visse tilfælde frafaldes, ligesom ankesager jævnligt bortfalder

på grund af manglende sikkerhedsstillelse. Der er varierende

opfattelser af, om lokalkendskab er af betydning for sagernes

afgørelse. Afgørelserne bygger typisk både på en juridisk for-

tolkning af lovens regler og en skønsmæssig vurdering.

Landvæsensretternes sagsomkostninger (honorar til sagkyndig,

diæter, kørsel, lokaleleje, annoncering og porto) har ligget

mellem 500 kr. og 14.000 kr. Kommunen pålægges ofte at betale

sagsomkostninger samt i visse af sagerne salær til modpartens

advokat.

Der er sjældent bevilget fri proces i sagerne. Da rekvirenten

oftest er en offentlig myndighed, afkræves der normalt ikke

sikkerhedsstillelse i sagerne i 1. instans. I ankeinstansen

afkræves sikkerhedsstillelse på 5.000 - 8.000 kr. Sagsbehand-

lingstiden er typisk 2-3 måneder, idet den dog i visse sager

har været betydeligt længere.

3.4. Vandforsyninqsloven.

Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.
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juli 1985, som ændret ved lov nr. 355 af 13. maj 1987, henhører

under Miljøministeriet.

Loven har efter § 1 bl.a. til formål at sikre, at udnyttelsen

af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og efter en

samlet vurdering af en række hensyn, der er nærmere beskrevet i

§ 2.

Landvæsensretternes kompetence er ligesom i vandløbs- og miljø-

beskyttelsesloven begrænset til økonomiske spørgsmål.

3.4.1. Landvæsensretternes kompetence.

Efter lovens § 23 er ejeren af visse større vandindvindingsan-

læg erstatningspligtig for skade, som sker ved forandring af

grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i

søer under anlæggets udførelse eller drift. Erstatningsspørgs-

mål afgøres af landvæsensretten.

Ved bortledning af grundvand er pågældende erstatningspligtig

for skade, som sker ved forandring af grundvandsstanden, vand-

føringen i vandløb eller vandstanden i søer. Erstatningen fast-

sættes af landvæsensretten, jf. § 28.

Grundejere, der i forbindelse med gennemførelse af fælles vand-

forsyning må ophøre med at benytte eget anlæg, har krav på er-

statning for tilslutningsudgifterne. Landvæsensretten afgør ef-

ter § 30, i hvilket omfang der skal betales erstatning, samt i

hvilket omfang erstatningen skal betales henholdsvis af kommu-

nen og af de interesserede grundejere.

Såfremt en almen vandforsyning gennemføres, fordi det må for-

ventes, at driften af et eksisterende anlæg eller en virksomhed

vil gribe ind i grundvandsforholdene, skal ejeren betale til-

skud til oprettelsen heraf. Tilskuddet fastsættes efter § 31 af

landvæsensretten.

Efter § 32 kan en indvindingstilladelse til et vandforsynings-

anlæg helt eller delvis tilbagekaldes. Landvæsensretten afgør,
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i hvilket omfang der i denne forbindelse skal betales erstat-

ning.

Skader og ulemper, der forvoldes ved opmålinger, undersøgelser

m.v. skal efter § 39 erstattes. Erstatningen fastsættes i man-

gel af enighed af landvæsensretten.

Efter §§ 37 og 38 kan der foretages ekspropriation til fordel

for vandforsyningsanlæg. Erstatningsspørgsmålet kan indbringes

for landvæsensretten, jf. § 42.

3.4.2. Kompetencefordeling ocr appel.

Efter § 9, stk. 1, behandles sagerne i 1. instans af landvæ-

senskommissionen med appel til overlandvæsenskommissionen.

Sager om hovedstadsområdets vandforsyning behandles dog i 1.

instans af en særlig landvæsenskommission bestående af en for-

mand og to landvæsenskommissærer. De to landvæsenskommissærer

udmeldes for hver sag af formanden, således at den ene udmeldes

blandt et antal landvæsenskommissærer, der udnævnes af miljømi-

nisteren efter indstilling fra amtsråd og kommunalbestyrelser,

medens den anden udmeldes blandt kommissærer fra det område,

som sagen navnlig vedrører, jf. § 9, stk. 2.

3.4.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør i 1. instans

1985 19

1986 16

1987 14.

49

og i 2. instans

1985 0

1986 1

1987 1

2
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3.4.4. Sagernes behandling m.v.

Sagens parter er normalt på den ene side en kommune som ejer af

et vandværk og på den anden side en eller flere grundejere.

Grundejerne møder oftest alene, i enkelte tilfælde med advokat

eller landbrugskonsulent.

Der føres sjældent vidner i sagerne. I 1. instans anvendes i

almindelighed en ingeniør eller landinspektør som teknisk sag-

kyndig. Et enkelt møde i sagen, hvor der samtidig foretages be-

sigtigelse på åstedet, er sædvanligvis tilstrækkeligt. Under

mødet vejleder formanden de mødende, ligesom der i et vist om-

fang ydes vejledning under sagens forberedelse.

Sagerne afsluttes som regel ved kendelse. Afgørelserne beror

sædvanligvis både på skøn og fortolkning af lovens regler. Der

er varierende opfattelser af, om lokalkendskab er af betydning.

Landvæsensrettens sagsomkostninger (diæter, kørsel, honorar til

sagkyndig, lokaleleje, annoncering og porto) udgør typisk et

beløb på 2.000 - 8.000 kr. Største enkeltpost vil oftest være

honoraret til den sagkyndige. Sagsomkostningerne udredes som

regel af kommunen. Såfremt grundejeren er mødt med advokat el.

lign., pålægges kommunen normalt også at udrede modpartens om-

kostninger hertil.

Der er ikke bevilget fri proces i sagerne. Der kræves sikker-

hedsstillelse for sagsomkostningerne, når rekvirenten er pri-

vat. Sagsbehandlingstiden udgør typisk 2 - 1 2 måneder.

3.5. Lov om okker.

Lov om okker, jf. lov nr. 180 af 8. maj 1985, henhører under

Miljøministeriet.

Loven har efter § 1 til formål at forebygge og bekæmpe okkerge-

ner i vandløb, søer eller havet.

3.5.1. Landvæsensretternes kompetence.
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Efter §§ 2 og 3 må udgrøftning og dræning i visse nærmere af-

grænsede områder ikke foretages uden godkendelse fra amtsrådet

eller Miljøstyrelsen.

Når der meddeles afslag på en ansøgning om udgrøftning eller

dræning af et areal, der tidligere har været udgrøftet eller

drænet, ydes der erstatning for den nedgang i salgsværdien, som

afslaget påfører den pågældende del af ejendommen. I mangel af

enighed fastsættes erstatningen af landvæsensretten, jf. § 4,

stk. 3.

3.5.2. Kompetencefordeling og appel.

Afgørelsen træffes i 1. instans af landvæsenskommissionen med

appel til overlandvæsenskommisionen.

3.5.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør i 1. instans

1985 0

1986 0

1987 2

2

der begge er anket.

Der er ikke i perioden afsluttet sager i 2. instans.

Loven trådte i kraft den 1. juli 1985.

3.5.4. Sagernes behandling m.v.

Sagerne er fra Ribe og Ringkøbing amt. Parterne var Miljøsty-

relsen på den ene side og grundejere på den anden. I den ene

sag mødte rekvirenten ved advokat.

Der blev afholdt et møde og foretaget besigtigelse.

Begge sager blev afgjort ved kendelse.



36

Landvæsenskoromisionernes sagsomkostninger udgjorde 1.200 kr. og

2.300 kr. Der blev krævet sikkerhedsstillelse, og sagsbehand-

lings tiden var 4 og 5 måneder.

3.6. Lov om kemikalieaffaldsdepoter.

Lov om kemikalieaffaldsdepoter, jf. lov nr. 262 af 8. juni

1983, henhører under Miljøministeriet.

Loven har til formål at sikre, at der træffes foranstaltninger,

således at kemikalieaffald, der er henlagt eller nedgravet,

ikke medfører forurening af omgivelserne eller indebærer risiko

herfor.

3.6.1. Landvæsensretternes kompetence.

Efter § 12, stk. 1, kan amtsrådet på fremmed grund foretage un-

dersøgelser af, om der skal udføres foranstaltninger efter lo-

ven. Det bestemmes i den forbindelse, at vandforsyningslovens §

39, stk. 4, om erstatning for skader og ulemper, jf. ovenfor

under pkt. 3.4.I., finder tilsvarende anvendelse.

Amtsrådet kan efter § 12, stk. 2, til gennemførelse af de nævn-

te foranstaltninger foretage ekspropriation. Afgørelsen træffes

i mangel af enighed af landvæsensretten, jf. henvisningen til

vandforsyningslovens § 42.

Efter § 13, stk. 1, kan amtsrådet bestemme, at et vandindvin-

dingsanlæg, som er truet af forurening, ikke længere må benyt-

tes, eller at det skal ændres. I givet fald har anlæggets ejer

krav på erstatning, som i mangel af enighed fastsættes af land-

væsensretten, jf. § 13, stk. 4 - 6 .

3.6.2. Kompetencefordelina og appel.
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Afgørelserne træffes i 1. instans af landvæsenskoramissionen med

appel til overlandvæsenskommissionen.

3.6.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør i 1. instans

1985 0

1986 1

1987 1

2

Der er ikke i perioden afsluttet sager i 2. instans.

3.6.4. Sagernes behandling m.v.

Sagerne er fra Frederiksborg og Århus amt. Sagernes parter var

amtskommunerne og nogle grundejere.

Der blev i sagerne anvendt sagkyndig medhjælp i form af en

landinspektør.

Sagerne blev afsluttet med kendelse. Lokalkendskab angives i én

sag at være uden betydning og i den anden at være af en vis be-

tydning.

Landvæsensrettens sagsomkostninger (diæter, kørsel, honorar til

sagkyndig, annoncering og porto) er i den ene sag oplyst til

ca. 7.500 kr., hvoraf honoraret til den sagkyndige udgjorde ca.

5.500 kr.

Der er ikke bevilget fri proces i sagerne. Sagsbehandlingstiden

var henholdsvis 2 - 3 og 7 måneder.

3.7. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, jf. lov nr. 863 af

23. december 1987, henhører under Miljøministeriet.



38

3.7.1. Landvæsensretternes kompetence.

Efter § 6, stk. 1, ydes der i forbindelse med offentlig overta-

gelse af private spildevandsanlæg ejerne godtgørelse for anlæg-

gets værdi. I mangel af enighed afgøres spørgsmålet om godtgø-

relse af landvæsensretten, jf. § 6, stk. 2.

3.7.2. Kompetencefordelinq og appel.

Afgørelsen træffes i 1. instans af landvæsenskommissionen med

appel til overlandvæsenskommissionen.

3.7.3. Sagsantal, sagsbehandling m.v.

Loven, der er trådt i kraft den 1. januar 1988, har ikke været

omfattet af spørgeskemaundersøgelsen.

3.8. Sandflugtsloven.

Lov om sandflugtens bekæmpelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 168

af 28. april 1982, som ændret ved lov nr. 250 af 23. maj 1984,

henhører under Miljøministeriet.

3.8.1. Landvæsensretternes kompetence.

Sandflugtslovens § 1, stk. 1, bestemmer, at visse kystarealer

m.v. er undergivet fredning efter lovens regler. Fredningsgræn-

serne skal efter § 1, stk. 2, revideres mindst hvert 10. år un-

der hensyn til kysternes tilbagerykning og de ændringer, som i

øvrigt er sket. Afgørelserne træffes i 1. instans af den over-

ordnede klitmyndighed - Skov- og Naturstyrelsen eller amtsrådet

- med appel til landvæsensretten, jf. § 10, stk. 3, og § 15,

stk. 3.

På fredede arealer kan sandflugtskommissionen af hensyn til fa-

re for sandflugt fastsætte forbud eller indskrænkninger for

arealernes benyttelse, jf. § 6, stk. 4, og § 12, stk. 2. Sand-

flugtskommissionen, hvis område er kommunen, består af over-

klitfogden, et medlem valgt af amtsrådet og et medlem valgt af
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kommunalbestyrelsen. Afgørelsen kan indankes for landvæsensret-

ten.

Endvidere kan sandflugtskommissionen med appel til landvæsens-

retten påbyde, at veje og stier nedlægges, ligesom nye veje el-

ler stier ikke må anlægges uden tilladelse fra samme, jf. § 6,

stk. 5.

Efter § 7 kan sandflugtskommissionen pålægge ejere af sand-

flugtsstrækninger, der ikke er fredet, at udføre arbejder, som

er nødvendige for at forhindre sandflugt, samt om fornødent gi-

ve ejerne pålæg om indskrænkninger i brugen af arealet. Såfremt

det meddelte pålæg ikke opfyldes, eller hvis ejeren anmoder

herom, kan Skovstyrelsen eller amtsrådet frede arealet, jf. § 8

og § 10, stk. 3. Begge afgørelser kan efter § 15, stk. 3, ind-

bringes for landvæsensretten.

3.8.2. Kompetencefordelina og appel.

Landvæsensretterne har som anført alene kompetence i 2. in-

stans, hvor afgørelserne træffes af overlandvæsenskommissionen,

jf. § 15, stk. 3.

3.8.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør

1985 13

1986 4

1987 1

18

Alle sager er behandlet af overlandvæsenskommissionen for Vi-

borg og Nordjyllands amtskommuner.

3.8.4. Sagernes behandling m.v.

Sagens parter er på den ene side Skov- og Naturstyrelsen og på

den anden grundejere, der møder selv eller med advokat.
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Der afholdes et møde i sagerne, hvor der samtidig sker besig-

tigelse. Nærmere vejledning af parterne er sjældent nødvendigt.

Det forekommer ofte, at appellanten frafalder anken, efter at

vedkommende har opnået dispensation til at bygge på den fredede

grund. Forlig er ikke forekommet i sagerne, der overvejende af-

gøres på grundlag af fortolkning af loven.

Landvæsensrettens omkostninger beløber sig til 5.000 - 7.000

kr. Hvis en part møder ved advokat og får medhold, pålægges det

normalt modparten at dække advokatomkostningerne.

Der er ikke bevilget fri proces i sagerne. Appellanten afkræves

sikkerhedsstillelse på 5.000 - 8.000 kr. Anke bortfalder jævn-

ligt på grund af manglende sikkerhedsstillelse. Sagsbehand-

lingstiden udgør 6 - 8 måneder, hvoraf 3 - 4 måneder går med

udmeldelse af kommissionens medlemmer.

3.9. Lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for

de ferske vande gældende retsregler.

Lov nr. 146 af 7. maj 1937 om inddragelse af dele af søterrito-

riet under de for de ferske vande gældende retsregler henhører

under Miljøministeriet.

3.9.1. Landvæsensretternes kompetence.

Miljøministeren kan efter § 1, stk. 1, inddrage dele af

søterritoriet under de regler, der gælder for ferske vande, når

vandområderne som følge af naturkræfternes indvirken, kunstige

anlæg eller på anden måde er gået over til at have karakter af

ferske vande.

Inddragelsen er betinget af, at landvæsensretten har udtalt, at

de faktiske forhold har forandret sig som nævnt, og at

anvendelse af reglerne for ferske vande i det konkrete tilfælde

er rimelig og naturlig, jf. § 1, stk. 2.

Samme landvæsensret behandler efter § 5 eventuelle landvæsens-
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sager, som måtte opstå i forbindelse med en beslutning efter §

1.

3.9.2. Kompetencefordelina oa appel.

Afgørelsen træffes af landvæsenskommissionen i 1. instans med

appel til overlandvæsenskommissionen, jf. § 1.

Efter § 4 skal der i disse sager udmeldes et yderligere fiske-

rikyndigt medlem til at deltage i landvæsenskommissionens og

overlandvæsenskommissionens behandling og påkendelse af sagen.

3.9.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør i 1. instans

1985 0

1986 1

1987 Q.

1

Der er ikke i perioden afsluttet sager i 2. instans.

3.9.4. Sagernes behandling m.v.

Parter i sagen, der angik et åløb i Sønderjylland, var amtskom-

munen, en kommune, fiskeriforeninger, jagtforeninger og nogle

grundejere.

3.10. Forordning om skovenes udskiftnina m.v.

Forordning af 27. september 1805 om skovenes udskiftning, ved-

ligeholdelse og fredning i Danmark henhører under Miljøministe-

riet.

Forordningen fastsætter bl.a. bestemmelser om, hvorledes fælles

skovarealer skal udskiftes og vurderes. I mangel af enighed

træffes afgørelsen af landvæsenskommissionen.

Udskiftningen skal finde sted senest i 1810.
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Efter det oplyste har der ikke foreligget sager siden midten af

1800-tallet.

3.11. Jagtloven.

Lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 801

af 11. december 1987, henhører under Miljøministeriet.

3.11.1. Landvæsensretternes kompetence.

Efter § 2 kan grundejeren, såfremt jagtretten i medfør af de

hidtil gældende regler tilkommer en anden end grundejeren, kræ-

ve jagtretten afløst mod erstatning, der fastsættes af landvæ-

sensretten.

Lovens kapitel VII fastsætter regler om oprettelse af vildtre-

servater. Efter § 36 ydes der for den indskrænkning af ejen-

domsretten, der er forbundet hermed fuld erstatning, som i man-

gel af enighed fastsættes af landvæsensretten.

3.11.2. Kompetencefordeling og appel.

Afgørelserne træffes i 1. instans af landvæsenskommissionen med

appel til overlandvæsenskommissionen, jf. § 2, litra a, og §

36, stk. 2.

Landvæsensretterne bistås af en jagtkyndig, der deltager i

sagens behandling, men ikke afgørelsen.

3.11.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør i 1. instans

1985 0

1986 0

1987 2

2

Der er ikke i perioden afsluttet sager i 2. instans.
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3.11.4. Sagernes behandling m.v.

Begge sager vedrørte § 36 om fastsættelse af erstatning for den

indskrænkning i ejendomsretten, der er forbundet med et områdes

udlægning til vildtreservat. Parter i sagerne var Landbrugsmi-

nisteriets Vildtforvaltning og private grundejere.

Sagerne blev afsluttet ved kendelse.

Landvæsenskommissionens sagsomkostninger (diæter, kørsel, hono-

rar til sagkyndig, leje af lokaler, annoncering og porto) ud-

gjorde henholdsvis 2.500 kr. og 16.000 kr. Der afkrævedes re-

kvirenten sikkerhedsstillelse på 10.000 kr. i den ene sag.

Der er ikke bevilget fri proces i sagerne, der blev behandlet i

løbet af 3 - 12 måneder. Ingen af sagerne er anket.

B. Love under Landbrugsministeriet.

3.12. Hegnsloven.

Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 11. december

1987, henhører under Landbrugsministeriet.

3.12.1. Landvæsensretternes kompetence.

Efter § 42, stk. 1, kan hegnssynets afgørelser efter lovens ka-

pitel I - III samt visse af afgørelserne efter kapitel IV ind-

ankes for landvæsensretten.

Hegnssynet, hvis område er kommunen eller et distrikt heraf,

består af 3 medlemmer, hvoraf mindst et af medlemmerne skal væ-

re plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på

1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et byg-

ningskyndigt medlem, jf. § 27.

Lovens kapitel I, Almindelige bestemmelser, indeholder bl.a.

regler om egne hegns højde, elektriske hegns afstand til skel
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samt et forbud mod anvendelse af træer og buske, der kan give

anledning til udbredelse af plantesygdomme.

Kapitel II, Rejsning af nyt hegn, fastsætter bl.a. regler for

udgifternes fordeling ved opsætning af fælleshegn, fællesheg-

nets placering, dimensioner og beskaffenhed i øvrigt.

Kapitel III, Ombytning, ændring og sløjfning af hegn, fastsæt-

ter bl.a. bestemmelser om udskiftning og ændring af fælleshegn,

erstatning for tab og ulemper herved samt eventuel udgiftsfor-

deling.

Landvæsensretternes kompetence i kapitel IV, Hegnenes vedlige-

holdelse, er begrænset til bestemmelserne i § 19, stk. 1 og 4,

§§ 20 og 21 om bl.a. fordeling af udgifterne og arbejdet ved

vedligeholdelse af fælleshegn. Hegnssynets afgørelser efter

dette kapitel er i øvrigt endelige, jf. § 42, stk. 2.

Københavns kommune er ikke omfattet af de nævnte regler, jf. §

52, hvorefter borgerrepræsentationen med Landbrugsministeriets

godkendelse kan fastsætte nærmere bestemmelser om hegn. Afgø-

relserne om hegn træffes af Københavns magistrat. Forbud mod

anbringelse af hegn kan påklages til boligministeren. Afgørel-

sen kan i øvrigt ikke indbringes for anden administrativ myn-

dighed eller landvæsensretterne.

3.12.2. Kompetencefordelina oa appel.

Landvæsensretterne har som anført kompetence i 2. instans, hvor

afgørelserne træffes af landvæsenskommissionen, jf. § 42, stk.

1.

Landbrugsministeriet kan undtagelsesvis tillade, at sagen ind-

bringes for overlandvæsenskommissionen som 3. instans, når den

skønnes at have almindelig interesse eller videregående betyde-

lige følger for vedkommende, jf. § 42, stk. 3.

3.12.3. Sagsantal.
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Antallet af afsluttede sager udgør for landvæsenskommissioner-

nes vedkommende

1985 112

1986 127

1987 105

344

og for overlandvæsenskommisionernes vedkommende

1985 0

1986 2

1987 i

3

3.12.4. Sagernes behandling m.v.

Sagens parter er grundejere, der møder selv eller ved advokat.

Der føres sjældent vidner i sagerne, og landvæsenskommisionerne

anvender normalt ikke sagkyndig medhjælp. Et enkelt møde i sa-

gen er sædvanligvis tilstrækkeligt. Der foretages altid besig-

tigelse på åstedet. Der ydes i vidt omfang både telefonisk og

skriftlig vejledning af parterne, ligesom der ydes vejledning

under mødet, såfremt parten møder uden advokat.

Sagerne afsluttes som regel ved kendelse. Afgørelserne beror

både på skøn og fortolkning af lovens regler. Der indgås forlig

i et vist omfang. Der er varierende opfattelser af, om lokal-

kendskab er af betydning ved behandlingen af sagerne.

Landvæsensrettens sagsomkostninger (diæter, kørsel, honorar til

sagkyndig, lokaleleje, annoncering og porto) udgør mellem 800

og 3.000 kr. Den tabende part pålægges typisk at betale omkost-

ningerne, idet disse dog ikke omfatter modpartens eventuelle

advokatudgifter.

Der er alene ganske undtagelsesvis bevilget fri proces i sager-

ne. Der afkræves altid rekvirenten sikkerhedsstillelse. Sikker-
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heden beløber sig til mellem 1.000 og 3.000 kr., og det sker

sjældent, at sagen bortfalder på grund af manglende sikkerheds-

stillelse. Sagsbehandlingstiden varierer fra 1 - 6 måneder.

3.13. Meroelloven.

Lov om begunstigelser for mergelselskaber, jf. lovbekendtgørel-

se nr. 151 af 6. april 1940, henhører under Landbrugsministeri-

et. Loven er ved lov nr. 849 af 20. december 1989 ophævet med

virkning fra den 1. januar 1990, men finder dog fortsat anven-

delse på afgørelser truffet i henhold til loven samt for anmod-

ninger om afsigelse af kendelser indgivet inden den 1. januar

1990.

Landbrugsministeren bemyndiges efter lovens § 1 til at meddele

mergelandelsselskaber bevilling til at fordre midlertidig

brugsret til mergellejer, spor, veje, arealer til aflæsnings-

pladser m.v. samt fortrinsret for mergelgæld i de ejendomme,

som er omfattet af merglingen.

3.13.1. Landvæsensretternes kompetence.

For at opnå bevillingen må selskabet forelægge en fuldstændig

plan for merglingen med udgiftsoverslag for landvæsensretten,

jf. § 3.

Landvæsensretten tager stilling til, om nyttevirkningen af den

mergel (jordbrugskalk), der tilføres den enkelte ejendom, står

i rimeligt forhold til mergelbidraget, og kan herunder foretage

fornødne ændringer, jf. § 4. Kendelsen herom danner efter § 5

grundlag for ministeriets afgørelse af sagen.

Efter § 6 foregår merglingsarbejdet under ansvar for land-

væsensretten.

Grundejerne, der har afstået brugsret til de ovennævnte area-

ler, har efter § 7 krav på erstatning, som i mangel af enighed

fastsættes af landvæsensretten.
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Når merglingsarbejdet er afsluttet, fastsætter landvæsensretten

endeligt mergelbidraget for den enkelte ejendom, jf. § 8, stk.

1. Landvæsensretten opløser selskabet, når merglingsudgifterne

er afdraget, jf. § 8, stk. 2.

Landvæsensretten afgør endvidere spørgsmål, der opstår i for-

bindelse med nye medlemmers optagelse (§ 6, stk. 2) ændring af

merglingsplanen (§ 7, stk. 2) opdeling af ejendomme, der er be-

hæftet med mergelgæld (§ 11, stk. 3), udtrædelse af selskabet

(§ 11, stk. 4) og undersøgelse af et mergelleje (§ 13).

3.13.2. Kompetencefordelina oa appel.

Afgørelserne træffes af landvæsenskommissionen uden mulighed

for appel til overlandvæsenskommisionen, jf. § 9. Kendelser om

afståelse af brugsret til mergellejer, aflæsningspladser og

veje, kan dog indbringes for overlandvæsenskommissionen.

3.13.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør i 1. instans

1985 19

1986 16

1987 !£

53

Der er ikke i perioden afsluttet sager i 2. instans.

3.13.4. Sagernes behandling m.v.

Sagerne angår typisk godkendelse af nye planer for mergelsel-

skabernes virksomhed eller opløsning af selskaber, hvor alene

mergelselselskabet er part.

Der føres ikke vidner i sagerne. I enkelte sager er der anvendt

en konsulent fra Hedeselskabet som teknisk sagkyndig.

Sagerne, der normalt alene giver anledning til ét møde, foreta-

ges uden besigtigelse på åstedet. I visse tilfælde gennemføres
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sagerne uden afholdelse af møder. Der ydes ingen vejledning til

mergelselskabet under sagen.

Sagerne afgøres ved traditionel juridisk fortolkning, hvori

skønsmæssige vurderinger ligesom lokalkendskab er uden betyd-

ning. Sagerne sluttes altid ved kendelse.

Landvæsensrettens sagsomkostninger (diæter, kørsel, honorar til

sagkyndig, lokaleleje, annoncering, porto) udgør et beløb på

200 - 2.500 kr. Sagsomkostningerne udredes typisk af mergelsel-

skaberne.

Der afkræves ikke sikkerhedsstillelse i sagerne, ligesom fri

proces ikke er bevilget. Sagsbehandlingstiden er normalt 1 - 4

måneder.

3.14. Lov om afvanding af marsken ved Tønder.

Lov om afvanding af marsken ved Tønder, jf. lovbekendtgørelse

nr. 270 af 22. april 1988, og Tillæg til lov om afvanding af

Marsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 22. april 1988, hen-

hører under Landbrugsministeriet.

3.14.1. Landvæsensretternes kompetence.

Efter § 1 bemyndiges landbrugsministeren til at bestemme, at

der foretages foranstaltninger til afvanding og beskyttelse af

Marsken ved Tønder m.v., herunder anlæg af et havdige.

Udgifterne herved skal ifølge § 2 udredes for 1/3's vedkommende

af lodsejerne.

Afgørelsen af, hvilke ejendomme, der skal deltage i omkostnin-

gerne, i hvilket forhold dette skal ske, samt hvorledes vand-

løbs- og vejforbindelser skal ordnes, bestemmes endeligt af

landvæsensretten, jf. lovens § 5.

Landvæsensretten træffer efter § 6 endvidere afgørelse om

fordeling af udgifterne til anlæggets vedligeholdelse og drift,

hvis der ikke kan opnås enighed herom.
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Efter § 7 fastsætter landvæsensretten endelig erstatningens

størrelse i forbindelse med afståelse af grund, skade og ulempe

samt afståelse af materialer.

3.14.2. Kompetencefordeling og appel.

Afgørelsen træffes i 1. instans af landvæsenskommissionen med

appel til overlandvæsenskommissionen.

3.14.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør i 1. instans

1985 5

1986 2

1987 5.

12

Der er ikke i perioden afsluttet sager i 2. instans.

3.14.4. Sagernes behandling.

Sagernes parter har været primærkommuner, amtskommuner, Digela-

get for marsken ved Tønder, lodsejere og Naturgas Syd. Der gi-

ves møde i sagerne ved landbrugskonsulent, såfremt der ikke mø-

des personligt.

Der er af Miljøministeriet udpeget en særlig sagkyndig, der af-

giver skriftlig erklæring i sagerne. Der holdes 1 - 2 møder i

sagerne, i hvilken forbindelse der foretages besigtigelse. Un-

der mødet vejleder formanden de mødende, ligesom der ofte ydes

vejledning under sagens forberedelse.

Sagerne sluttes som regel ved kendelse, der afsiges uanset op-

nået enighed. Afgørelserne er typisk en bedømmelse af, om for-

skellige dispositioner er hensigtsmæssige og rimelige. Lokal-

kendskab er ofte af stor betydning.

Landvæsensrettens sagsomkostninger (diæter, kørsel, leje af lo-
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kaier, annoncering og porto) udgør ca. 1.000 kr., der normalt

betales af digelaget, kommunen eller rekvirenten. Honorar til

den sagkyndige afholdes af Justitsministeriet.

Der er sjældent bevilget fri proces i sagerne. Der afkræves

ikke rekvirenterne sikkerhedsstillelse. Sagsbehandlingstiden er

mellem 1 1/2 og 3 måneder.

3.15. Lov om læhegn.

Lov nr. 812 af 21. december 1988 om læhegn henhører under

Landbrugsministeriet.

3.15.1. Landvæsensretternes kompetence.

Efter lovens § 12 kan kendelser afsagt af hegnssynet indankes

for landvæsenskommissionen. Der er tale om det hegnssyn, som er

nedsat efter hegnsloven, jf. ovenfor pkt. 3.12.1. Hegnssynet

træffer efter lov om læhegn afgørelse om erstatning til naboer

i forbindelse med vedligeholdelse af læhegn, jf. lovens § 8,

stk. 4, og afgør endvidere tvister, der måtte opstå i forbin-

delse med anlæg m.v. af læhegn, jf. lovens § 9 og § 10. Loven

er først trådt i kraft den 23. august 1989, jf. bekendtgørelse

nr. 547 af 15. august 1989.

C. Love under Fiskeriministeriet.

3.16. Ferskvandsfiskeriloven.

Lov om ferskvandsfiskeri, jf. lov nr. 66 af 23. marts 1965, som

ændret ved lov nr. 304 af 8. juni 1978, henhører under

Fiskeriministeriet.

3.16.1. Landvæsensretternes kompetence.

Hvor ejerne af de grunde, som støder til et fiskevand, ikke ejer

retten til fiskeri, er de på visse nærmere angivne betingelser

berettiget til at forlange fiskeriretten afløst

efter § 7, stk. 1 og 4. Alle spørgsmål om afløsningen, herunder

om erstatningens størrelse, afgøres af landvæsensretten, jf. §
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7, stk. 2.

Efter § 13 afgøres tvistigheder om, hvor midtstrømslinjen i et

vand går af et nævn, hvori formanden for landvæsensnævnet er

medlem.

Spærres fiskenes fri gang ved stemmeværk, møller, engvandin-

gensanlæg, industrielle anlæg eller lignende, hvor der ikke i

frivandsslusen er anbragt fangstindretninger, skal frivandsslu-

sen efter § 16, stk. 1, være indrettet således, at der er fri

gennemgang, når der åbnes for frivandet. Bestemmelsen finder

efter § 16, stk. 2, ikke anvendelse, såfremt omkostningerne og

ulemperne ikke står i rimeligt forhold til formålet. Afgørelsen

heraf træffes af landvæsensretten.

Hvor stemmeværker, styrt, møller, engangsvandingsanlæg, indu-

strielle anlæg eller lignende er anlagt efter 19. juli 1898,

skal ejeren efter landvæsensrettens bestemmelse på egen bekost-

ning anbringe og vedligeholde fisketrapper eller en lignende

indretning, jf. § 20, stk. 1. En tilsvarende regel er i § 20,

stk. 2, fastsat om turbineanlæg.

Er anlægget etableret før 19. juli 1898 bæres omkostningerne

ved fisketrappens anbringelse og vedligeholdelse af de

fiskeriberettigede i et forhold, som i mangel af enighed

fastsættes af landvæsensretten, jf. § 21, stk. 4. Erstatning og

fordelingen af denne for skader m.v. ved etablering af

fisketrapper fastsættes også af landvæsensretten, jf. § 21,

stk. 6.

§ 23 indeholder en bestemmelse svarende til § 16, stk. 2.

Fisketrapper m.v., som er etableret efter 1951, skal være sat i

virksomhed efter landvæsensrettens nærmere bestemmelser, jf. §

24. Fisketrapper, som er etableret inden 1951, kan være sat i

virksomhed efter overenskomst med Fiskeriministeriet.

Efter § 29 kan fiskeriministeren henvise visse sager om

fredningsbælter til afgørelse ved det i § 13 omhandlede nævn.
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Ingen fisk må fanges eller forulempes under gangen over en fi-

sketrappe inden for en afstand af 50 m. Landvæsensretten kan

efter § 30 fastsætte viderækkende begrænsninger i adgangen til

fiskeri ved fisketrappen.

Eventuel erstatning for tab som følge af de nævnte frednings-

bælter fastsættes af landvæsensretten, jf. § 30, stk. 3.

Hvor vand ledes bort for at anvendes til engvanding, kan der

opsættes gitre eller lignende for at hindre opgang af fisk,

såfremt landvæsensretten skønner det nødvendigt eller hensigts-

mæssigt, jf. § 31. Fordelingen af omkostningerne ved anlæg og

drift af gitrene m.v. foretages i mangel af enighed af landvæ-

sensretten, jf. § 32.

Efter § 36, stk. 1, skal der i indløb til eller udløb fra

dambrug være anbragt gitter, rist eller netværk. Åbningerne må

højst være 10 mm ved indløbene og 30 mm ved udløbene, medmindre

landvæsensretten træffer anden bestemmelse. Såfremt der ikke i

forbindelse med et dambrug kan opnås enighed om foranstaltnin-

ger, der sikrer vildfiskenes fri adgang forbi dambruget, skal

spørgsmålet efter § 36, stk. 2, indbringes for landvæsensret-

ten.

Tvistigheder om, hvor grænsen går mellem sø og å, afgøres efter

§ 47 af det i § 13 omhandlede nævn.

Endelig må der i medfør af § 49 ikke udsættes fisk og krebs i

strid med en af Fiskeriministeriet udarbejdet plan, medmindre

fiskeriministeren tillader eller en landvæsensret har bestemt

noget andet.

3.16.2. Kompetencefordeling og appel.

Sagerne efter § 7 om afløsning henhører under landvæsenskommis-

sionen med appel til overlandvæsenskommissionen, jf. § 7, stk.

2.
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Afgørelserne efter §§ 16-17, 20-24, 30, 31-34, 36 og 49 træffes

af landvæsensnævnet med appel til landvæsenskommissionen, når

det pågældende vand er et kommunevandløb eller et privat

vandløb, jf. § 37, stk. 1. Justitsministeren kan undtagelsesvis

tillade, at sagerne indbringes for overlandvæsenskommissionen

som 3. instans, når de skønnes at have almindelig interessse

eller videregående betydelige følger for vedkommende, jf.

landvæsensretslovens § 39, stk. 3.

De tilsvarende sager om amtsvandløb afgøres af landvæsenskom-

missionen med appel til overlandvæsenskommissionen, jf. § 37,

stk. 1.

Landvæsensretterne skal tilkalde fiskerisagkyndig medhjælp, der

deltager i sagens behandling, men ikke i dennes afgørelse, jf.

§ 7, stk. 3, og § 37, stk. 2.

Som omtalt ovenfor deltager formanden for landvæsensnævnet end-

videre i det særlige nævn, som afgør sagerne efter §§ 13, 29,

47. Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, jf. § 13,

stk. 2.

3.16.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør for 1. instans vedkommende

1985 7

1986 6

1987 12

25

og for 2. instans vedkommende

1985 0

1986 1

1987 0.

1

3.16.4. Sagernes behandling m.v.

Sagernes parter er typisk på den ene side private grundejere og
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på den anden side en kommune/amtskommune eller en sportsfisker-

forening. Parterne møder ofte ved advokat eller anden repræsen-

tant.

Der afholdes normalt mellem 1-3 møder i sagerne og i den for-

bindelse besigtigelse på åstedet. Under mødet vejleder forman-

den de mødende, ligesom der i enkelte tilfælde telefonisk ydes

vejledning under sagens forberedelse.

Sagerne afsluttes som regel ved kendelse. Lokalkendskab er ved

afgørelserne af nogen betydning. Afgørelserne træffes på grund-

lag af fortolkning af loven og et skøn.

Landvæsensretternes sagsomkostninger (diæter, kørsel, honorar

til sagkyndig, lokaleleje og porto) udgør fra 1.500 kr. med

tillæg af honorar til sagkyndig bistand til 18.000 kr.

Der er ikke bevilget fri proces i sagerne. Der afkræves sikker-

hedsstillelse af rekvirenten i cirka halvdelen af sagerne, og

denne udgør fra 3.000 - 10.000 kr. Sagsbehandlingtiden udgør 2

- 3 måneder, men kan strække sig over perioder op til 30 måne-

der.

3.17. Saltvandsfiskeriloven.

Lov om saltvandsfiskeri, jf. lov nr. 306 af 4. juni 1986, hen-

hører under Fiskeriministeriet.

3.17.1. Landvæsensretternes kompetence.

Efter § 20, stk. 2, sidste pkt., er ejer og fiskere berettiget

til at forlange, at ophalings-, oplags- og tørrepladser indheg-

nes efter hegnsmyndighedernes anvisning.

3.17.2. Kompetencefordeling og appel.

Se under pkt. 3.12.2. om hegnsloven.

3.17.3. Sagsantal, sagernes behandling m.v.
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Der er ikke afsluttet sager i perioden 1985 - 1987.

D. Love under Boligministeriet.

3.18. Udstykningsloven.

Lov om udstykning og sammenlægning m.m. af faste ejendomme, jf.

lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 1977, henhører under Bo-

ligministeriet. Loven er ved lov nr. 137 af 7. marts 1990 ble-

vet ophævet med virkning fra den 1. april 1991. Efter denne nye

udstykningslovs § 39, stk. 3, er landvæsensretterne imidlertid

stadig kompetent til at behandle klager over hegnsssynets ken-

delser

3.18.1. Landvæsensretternes kompetence.

Efter § 28, stk. 2 (den nye lovs § 39, stk. 1), kan det

pålægges andre end rekvirenten at deltage i omkostningerne ved

en skelsætningsforretning.

Spørgsmålet om, hvorvidt omkostningerne skal fordeles og hvor-

ledes, afgøres i mangel af enighed af kommunernes hegnsynsmænd

med appel til landvæsensretten.

Det bemærkes, at §§ 35-40 i den nye udstykningslov ikke gælder

1 Københavns og Frederiksberg kommuner, jf. lovens § 41.

3.18.2. Kompetencefordeling og appel.

Landvæsensretterne har som anført kompetence i 2. instans, hvor

afgørelserne træffes af landvæsenskommissionen, jf. § 28, stk.

2 (den nye lovs § 39, stk. 3) .

Justitsministeren kan undtagelsesvis tillade, at sagen indbrin-

ges for overlandvæsenskommmissionen som 3. instans, når den

skønnes at have almindelig interesse eller videregående betyde-

lige følger for vedkommende, jf. landvæsensretslovens § 39,

stk. 3.
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3.18.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør for landvæsenskommissioner-

nes vedkommende

1985 8

1986 9

1987 2

20

Der er ikke i perioden afsluttet sager i 3. instans.

3.18.4. Sagernes behandling m.v.

Sagernes parter er grundejere, der ofte er repræsenteret ved

advokat.

Sagerne afgøres som regel efter ét møde. Der føres ikke vidner,

ligesom der ikke anvendes sagkyndig medhjælp under sagernes be-

handling. Der foretages normalt besigtigelse af åstedet. I for-

bindelse med møderne ydes vejledning, ligesom telefonisk og

skriftlig vejledning i et vist omfang ydes under sagens forbe-

redelse.

Sagerne afgøres typisk ved kendelse, idet dog en del sager fra-

faides efter vejledning. Afgørelserne bygger for ca. halvdelens

vedkommende på en traditionel juridisk fortolkning af loven, og

for den anden halvdels vedkommende er der tale om overvejende

skønsmæssige afgørelser. Der er varierende opfattelser af, om

lokalkendskab er af betydning.

Landvæsenskommissionens sagsomkostninger (diæter, kørsel, loka-

leleje, annoncering og porto) udgør et beløb på 800 - 5.000 kr.

Der udredes normalt ikke salær til den vindende parts advokat.

Der er sjældent meddelt fri proces i sagerne.

Der afkræves altid rekvirenten sikkerhedsstillelse for sagens

omkostninger, og denne udgør mellem 1.000 og 3.000 kr. I visse

områder falder op til 1/3 af sagerne bort som følge af manglen-
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de sikkerhedsstillelse. Sagsbehandlingstiden udgør oftest 2-4

måneder.

3.19. Forordning om lordfællesskabets ophævelse.

Forordning af 23. april 1781 om jordfællesskabets ophævelse,

med flere foranstaltninger til landvæsenets forbedring i

Danmark, henhører under Boligministeriet.

3.19.1. Landvæsensretternes kompetence.

Forordningen indeholder en række detaljerede bestemmelser om,

hvorledes udskiftning af agerjord, engarealer og overdrev m.v.

skal finde sted. Endvidere er der fastsat bestemmelser om eta-

blering af fælles vandingssteder, nedlæggelse og anlæg af nye

veje og stier samt etablering og inddeling af hegn og disses

vedligeholdelse i forbindelse med udskiftningen.

Efter § 29 må den landinspektør, der foretager opmålingen og

fordelingen af jorden, ikke give lodsejerne tilladelse til

opdeling af arealerne, før samtlige lodsejere, der er omfattet

af udskiftningen, har afgivet en skriftlig tilkendegivelse om,

at de kan tilslutte sig fordelingen, således som den er

markeret på arealerne. Såfremt landinspektøren ikke kan opnå

samtlige lodsejeres tilslutning til den foreslåede fordeling,

skal sagen straks forelægges for amtmanden, der sammen med

landvæsensretten ved en åstedsforretning skal forsøge at opnå

en mindelig overenskomst mellem lodsejerne. I modsat fald afgør

landvæsensretten sagen ved kendelse.

Efter § 32 skal alle tvistigheder, der opstår ved behandlingen

af sager efter forordningen, afgøres af landvæsensretten med

visse nærmere anførte undtagelser.

3.19.2. Kompetencefordelinq og appel.

Afgørelserne træffes i 1. instans af landvæsenskommissionen med

appel til overlandvæsenskommissionen.
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3.19.3. Sagsantal, sagernes behandling m.v.

Der er ikke afsluttet sager i perioden 1985-87.

3.20. Lov om tørvemosers udskiftning.

Lov om tørvemosers udskiftning m.v., jf. lov af 30. december

1858, henhører under Boligministeriet.

3.20.1. Sagstyper.

Efter bestemmelsen i § 1 er enhver lodsejer berettiget til at

fordre sin del af en tørvemose, der er af så ringe beskaffen-

hed, at den med større fordel kunne anvendes til andre formål,

udskiftet på den måde, der er foreskrevet i forordningen af 23.

april 1781 om jordfællesskabets ophævelse. Såfremt der ikke kan

opnås enighed om, hvorvidt et sådant areal kan forlanges ud-

skiftet, afgøres sagen af landvæsensretten.

Efter § 5 skal landvæsensretten ved fremsættelse af krav om

udskiftning af egentlige tørvemoser sammen med en landinspek-

tør, efter at mosen er opmålt og vurderet, forsøge at opnå

enighed mellem samtlige lodsejere om en almindelig plan for he-

le mosens udskiftning. I mangel af mindelig overenskomst fast-

sætter landvæsenskommissionen en sådan plan m.v.

Ifølge bestemmelsen i § 11 skal alle sager, der i øvrigt måtte

opstå efter denne lov, og som ikke efter forordningen af 23.

april 1781 om jordfællesskabets ophævelse skal afgøres ved de

almindelige domstole, undergives de almindelige regler om

landvæsenskommissionssagers behandling og indankning.

3.20.2. Kompetencefordeling og appel.

Afgørelserne træffes i 1. instans af landvæsenskommissionen med

appel til overlandvæsenskommissionen.

3.20.3. Sagsantal, sagernes behandling m.v.
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Der er ikke afsluttet sager i perioden 1985-87.

E. Love under Justitsministeriet.

3.21. Lov om private vejrettigheder.

Lov om private vejrettigheder, jf. lov nr. 143 af 13. april

1938, henhører under Justitsministeriet. Loven gælder ikke for

Københavns og Frederiksberg kommuner.

3.21.1. Landvæsensretternes kompetence.

Når en vej er eneste eller væsentligste adgang til en ejendom

og brugen af vejen ikke er retsbeskyttet, kan det ved dom efter

§ 2, stk. 1, bestemmes, at brugen skal vedvare mod betaling af

erstatning.

Bestemmelsen kommer efter § 2, stk. 2, ligeledes til anvendel-

se, hvor en ejendom mangler den nødvendige forbindelse med of-

fentlig vej, dog således at sagen i dette tilfælde behandles og

afgøres af landvæsensretten.

3.21.2. Kompetencefordeling og appel.

Afgørelsen træffes i 1. instans af landvæsenskommissionen med

appel til overlandvæsenskommissionen.

3.21.3. Sagsantal.

Antallet af afsluttede sager udgør i 1. instans

1985 5

1986 3

1987 2

11

Der er ikke i perioden 1985-87 afsluttet sager i 2. instans.

3.21.4. Sagernes behandling m.v.
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Sagens parter er typisk private mod en kommune eller 2 naboer.

Grundejerne møder ofte ved advokat.

Der føres ikke vidner i sagerne. I halvdelen af sagerne er der

anvendt en landinspektør som sagkyndig. Et enkelt møde, hvor

der samtidig foretages besigtigelse, er normalt tilstrækkeligt.

Der ydes ofte vejledning til parterne.

Sagerne afsluttes som regel ved kendelse. Afgørelserne beror

for en del på juridisk fortolkning af loven, dels på et skøn.

Der er varierende opfattelser af, om lokalkendskab er af betyd-

ning.

Landvæsensrettens sagsomkostninger (diæter, kørsel, honorar til

sagkyndig, lokaleleje, annoncering og porto) udgør typisk mel-

lem 1.000 og 8.500 kr. Største enkeltpost vil oftest være hono-

raret til den sagkyndige. Parterne bærer normalt deres egne om-

kostninger ved sagerne.

Der er ikke bevilget fri proces i sagerne. Der afkræves rekvi-

renten sikkerhed for sagsomkostningerne på mellem 1.500 kr. og

9.000 kr. Sagsbehandlingstiden udgør 1-14 måneder.
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KAPITEL 4.

UDVALGETS GENERELLE OVERVEJELSER.

4.1. Indledning.

Baggrunden for udvalgets nedsættelse er som anført i kommissoriet,

at gennemførelsen af vandløbsloven fra 1982 har medført, at vand-

løbssager, der tidligere udgjorde landvæsensretternes hovedområde,

nu i det væsentlige behandles af de kommunale råd, således at

landvæsensrettens kompetence efter denne lov er begrænset til øko-

nomiske sager om erstatning eller bidragsfordeling. På denne bag-

grund har udvalget haft til opgave dels at overveje spørgsmålet om

en eventuel nedlæggelse af landvæsensretterne, dels at overveje,

hvilke instanser der i givet fald bør behandle de sager, som i dag

er henlagt til landvæsensretterne.

Udvalget har i sit arbejde haft et værdifuldt udgangspunkt i del-

betænkningen om landvæsensretsinstituttet fra marts 1979 (i det

følgende benævnt 1979-betænkningen). Udvalget har således i vidt

omfang i sit arbejde valgt at følge den systematik, som er lagt

til grund i 1979-betænkningen.

4.1.2. De statistiske oplysninger.

Det har for udvalget været afgørende gennem statistiske oplysnin-

ger at få belyst antallet af de sager, som inden for de enkelte

lovgivningsområder behandles af landvæsensretterne. Resultatet af

udvalgets spørgeskemaundersøgelse, jf. bilag 1, har vist, at der i

perioden 1985 - 87 i første instans er behandlet i alt 741 sager,

eller gennemsnitligt pr. år 247, medens der i samme periode i an-

den instans blev behandlet i alt 63 sager eller gennemsnitligt 21

pr. år, og at sagerne koncentrerede sig om to hovedområder, nemlig

vandløbs-, miljøbeskyttelses- og vandforsyningsloven og hegnslo-

ven. Som det vil være fremgået af kapitel 3, har antallet af sager

på de fleste områder været ganske ringe, og selv inden for de

nævnte to hovedområder har sagsantallet været af beskeden størrel-

se. Der har derfor i udvalget været enighed om det synspunkt, at
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sagsantallet i sig selv ikke kan begrunde en bevarelse af landvæ-

sensretsinstituttet, men klart taler for en nedlæggelse heraf. På

denne baggrund har udvalgets overvejelser koncentreret sig om at

finde instanser, som er egnede til at behandle de sager, som i dag

er henlagt til landvæsensretterne.

4.1.3. Overvejelser med hensyn til andre egnede instanser.

I henseende til spørgsmålet om at finde andre egnede instanser har

det været naturligt at se på landvæsensretternes sammensætning,

funktion og opgaver. Udvalget kan i den forbindelse tilslutte sig

de bemærkninger, som er anført i 1979-betænkningen, kapitel 4, si-

de 60 ff., med hensyn til en række karakteristiske forhold knyttet

til landvæsensretterne: uvildighed, lokalkendskab, nøje fastlagte

processuelle regler samt sagkyndig medvirken inden for de enkelte

sagsområder. Der har derfor i udvalget været enighed om at stille

krav om opfyldelse af disse kriterier ved overvejelserne om egnede

instanser.

Med hensyn til landvæsensretternes opgaver er hovedparten af disse

karakteriseret derved, at de drejer sig hovedsagelig om en økono-

misk tvist enten mellem private parter indbyrdes eller mellem en

privat part og en offentlig myndighed. Sagerne kan inddeles i tre

hovedkategorier :

1) Sager om skade- eller ulempeerstatning.

2) Sager om erstatning i forbindelse med ekspropriation.

3) Sager om udgifts- og bidragsfordeling.

Herudover skal landvæsensretterne i nogle sager tage stilling til

spørgsmål af teknisk karakter, f.eks. inden for hegnslovens områ-

de, og ofte i forbindelse med afgørelser af rent privatretlige

tvister, som ikke berører offentlige interesser.

I udvalgets kommissorium er det anført, at udvalget bør være op-

mærksom på de fire muligheder for en fremtidig placering af land-

væsensretternes opgaver, som er beskrevet i delbetænkningen fra

1979. De fire muligheder, som er nævnt i betænkningens kapitel 8,

side 104 - 105, er følgende:

1) Opretholdelse af landvæsensretterne.
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2) Henlæggelse af opgaverne til taksationskommissionerne efter lov

om offentlige veje.

3) Henlæggelse af opgaverne til nyoprettede instanser med mere

omfattende kompetence i relation til sager om økonomiske

spørgsmål, der opstår i forbindelse med reguleringen af fast

ejendom.

4) Henlæggelse af opgaverne til de almindelige domstole.

Som det vil fremgå af det nedenfor anførte, har udvalget fundet

det mest naturligt og hensigtsmæssigt i betragtning af sagsantal-

let og under hensyn til de igangværende forenklings- og modernise-

ringsbestræbelser inden for den offentlige administration at tage

sit udgangspunkt deri, at landvæsensretternes opgaver søges place-

ret hos allerede bestående instanser, som i forvejen beskæftiger

sig med opgaver, som er beslægtede med landvæsensretternes.

4.2. Erstatningssagerne.

Som nævnt ovenfor i pkt. 4.1.3. følger det af udvalgets kommisso-

rium sammenholdt med konklusionerne i delbetænkningen fra 1979, at

det bl.a. skal overvejes eventuelt at henlægge opgaven til de tak-

sationskommissioner, der er nedsat efter loven om offentlige veje,

og som jf. nedenfor i forvejen har en række opgaver på andre områ-

der uden for vejlovgivningen. I 1979-betænkningen anføres det på

s. 100, at bortset fra at overføre opgaverne til de almindelige

domstole, er den eneste reelle mulighed at overføre disse opgaver

til taksationskommissionerne.

Taksationskommissionernes opgaver er nærmere beskrevet i pkt. 32 i

Trafikministeriets cirkulære nr. 132 af 6. december 1985 om lov om

offentlige veje. Cirkulæret er optrykt som bilag 4 til denne be-

tænkning. Om taksationskommissionernes opgaver anføres følgende i

cirkulæret fra 1985:

"Foruden at fastsætte erstatningerne i tilfælde af ekspropriation

skal kommissionerne træffe afgørelse i en række andre sager, der

forelægges kommissionerne i medfør af lov om offentlige veje, her-

under:

1. fastsættelse af erstatning i anledning af skader og ulemper
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forvoldt i forbindelse med undersøgelser (opmålinger, nivelle-

menter m.v.) forud for vejanlæg, § 45,

2. spørgsmålet om overtagelse af den del af en ejendom, der bli-

ver tilbage efter ekspropriation af den øvrige del af ejendom-

men, samt spørgsmålet om overtagelse af afskårne arealer, §

51, stk. 3,

3. spørgsmålet om afståelse af en ejendom, hvis ekspropriations-

erstatningen for værdiforringelsen står i åbenbart misfor-

hold til restejendommens værdi, § 51, stk. 4,

4. spørgsmålet om afståelse af afskårne arealer, hvis ekspropria-

tionserstatningen for værdiforringelsen står i åbenbart mis-

forhold til restejendommens værdi, eller hvis omkostningerne

ved at tilvejebringe adgang til dem skønnes at komme til at

stå i åbenbart misforhold til arealernes værdi, § 51, stk. 5,

5. spørgsmålet om, hvorvidt der er etableret fornøden vejforbin-

delse til en ejendom eller dennes afskårne arealer, når adgan-

gen er blevet afbrudt i forbindelse med et vejanlæg, § 69,

stk. 2,

6. spørgsmålet om overtagelse af en ejendom eller en del af

denne, hvis ejeren på grund af byggeliniepålæg afskæres fra en

økonomisk rimelig og forsvarlig udnyttelse af arealet, § 38,

7. spørgsmålet om overtagelse af en ejendom, hvis ejeren på grund

af beslutninger og bestemmelser, truffet i medfør af §§ 70-73,

afskæres fra en økonomisk rimelig og forsvarlig udnyttelse af

arealet, § 79,

8. spørgsmålet om erstatning i forbindelse med optagelse af pri-

vate fællesveje og -stier som offentlige,

9. spørgsmålet om nedlæggelse af offentlige veje, der ikke opret-

holdes som private, § 90,

10. fastsættelse af overtagelsesbeløb for nedlagte offentlige vej-

arealer, der forudsættes tilskødet ejeren af en ejendom, der

grænser til vejen, § 91, stk. 2.

11. fastsættelse af erstatning i anledning af skader og ulemper,

forvoldt af visse foranstaltninger (anbringelse af vejnavne-

skilte, færdselstavler og signaler, belysningselementer m.v.

på privat ejendom), § 108,

Også privatvej sloven tillægger taksationskommissionerne visse op-

gaver, herunder:

12. spørgsmålet om overtagelse af et areal eller en del af dette,
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der er berørt af et vejudlæg i medfør af privatvej slovens §

23, stk. 2 og 3, privatvej slovens § 37,

13. erstatningsfastsættelse for udlagt privat fællesvej, der afgi-

ves til anlæg af en sådan vej, privatvejslovens § 40,

14. spørgsmål om opretholdelse af private fællesveje, der er be-

sluttet nedlagt, privatvejslovens § 54,

15. spørgsmålet om bortfald af private servitutforpligtelser, pri-

vatvejslovens § 66.

Endelig tillægger lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af

veje taksationskommissionerne opgaver, nemlig:

16. fastsættelse af erstatning for skader ved etablering af sne-

skærme m.v. og etablering af vej under sneforhold, jfr. lovens

§ 2.

En række love uden for vejområdet pålægger vej taksationskommissio-

nerne forskellige opgaver, hovedsagelig erstatningsfastsættelse,

samt sager om overtagelse af ejendomme, der berøres af almindelige

indskrænkninger i ejendomsrettens grænser. De væsentligste af dis-

se er lov om kommuneplanlægning, byggelov, folkeskolelov, sane-

ringslov, byfornyelseslov, lov om tilbudspligt, råstofloven, lov

om sommerhuse og campering, lov om ekspropriation til byudvikling

og lov om vandforsyning."

Det fremgår bl.a. af opregningen, at vejtaksationskommissionerne

afgør erstatningsmæssige tvister såvel i forbindelse med ekspro-

priation som i forbindelse med skader eller ulemper, der opstår i

forbindelse med foranstaltninger i henhold til loven om offentlige

veje.

Vejtaksationskommissionerne har, som det også fremgår, imidlertid

også kompetence til at afgøre privates erstatningsmæssige tvister

f.eks. efter loven om private fællesveje.

For så vidt angår sagsomkostningerne i forbindelse med behandling

af sager ved vejtaksationskommissionerne henvises til pkt. 33 i

cirkulære nr. 132 af 6. december 1985 om lov om offentlige veje,

jf. bilag 4. Heraf fremgår bl.a., at taksationsmyndigheden kan på-

lægge en vejbestyrelse at udrede en passende godtgørelse til en

part, der har udgifter i forbindelse med sagsbehandlingen, samt at
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udgifterne til taksations- og overtaksationskommissionernes virk-

somhed afholdes af henholdsvis staten og vedkommende vejbestyrel-

se.

Privates indbringelse af erstatningsspørgsmål for taksationsmyn-

dighederne er omkostningsfri for den private part.

Under hensyn til, at landvæsensretternes afgørelser vedrørende er-

statningsspørgsmål i høj grad er beslægtet med de afgørelser, vej-

taksationskommissionerne i dag træffer efter loven om offentlige

veje og andre love, er der i udvalget enighed om, at foreslå land-

væsensretternes opgaver af denne karakter overført til vejtaksati-

onskommissionerne. Som hovedregel giver disse sager ikke anledning

til egentlig bevisførelse. Hertil kommer, at der allerede i dag er

et vist personsammenfald med hensyn til de personer som har sæde i

landvæsensretterne og i vej taksationskommissionerne. Der kan i øv-

rigt henvises til det som anføres på side 101 ff i 1979-betænknin-

gen. Heraf fremgår bl.a., at en overflytning af de egentlige eks-

propriationserstatningssager næppe vil kræve særlige ændringer i

vej taksationskommissionens sammensætning og virkemåde. Dog bemær-

kes, at kommissionerne for at kunne behandle andre erstatningsmæs-

sige spørgsmål må tilføres personer som har særligt kendskab til

de forhold, sagerne vedrører. Dette kan ske ved, at der i visse

sager tilforordnes en person med den fornødne viden, jf. § 59,

stk. 2, i lov om offentlige veje, hvorefter kommissionen kan til-

kalde særlige sagkyndige til at vejlede kommissionen.

4.3. Afgørelse af bidrags- og udgiftsfordeling.

Udvalget har overvejet at foreslå afgørelseskompetencen i 1. in-

stans i sager om udgifts- og bidragsfordeling overført til de kom-

munale myndigheder, som i dag i de fleste tilfælde træffer afgø-

relse om sagernes tekniske aspekter.

Det vil imidlertid have som konsekvens, at de kommunale myndighe-

der i visse tilfælde vil komme til at træffe afgørelse i sager,

hvor myndigheden selv kan optræde som part.

Af 1979-betænkningen side 91 fremgår, at dette udvalg lagde vægt
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på, at de myndigheder, som skal behandle sagerne, er uafhængige af

de i øvrigt kompetente myndigheder på området. Man fandt, at sa-

gerne ikke burde behandles af myndigheder, som indgår i det al-

mindelige administrative hieraki, men burde behandles af organer,

som er uafhængige af de kommunale organer og centrale myndigheder

på det pågældende område.

Dette synspunkt ses ikke opretholdt fuldtud i nyere lovgivning.

Udvalget har i den forbindelse noteret sig, at det i dag er accep-

teret i lovgivningen, at kommunale myndigheder kan træffe afgørel-

se i sager, hvor disse myndigheder selv kan optræde som part. Der

kan i den forbindelse peges på afgørelser efter miljøbeskyttelses-

lovens § 27, hvorefter udgifterne ved udførelse, drift og vedlige-

holdelse af offentlige og fælles private spildevandsanlæg afholdes

og fordeles efter regler, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Efter § 3 i lov om grundejerbidrag til offentlige veje sker pålæg

af vejbidrag ved vejbestyrelsens foranstaltning. Dette betyder, at

den kompetente myndighed for så vidt angår vejbidrag til kommune-

veje er kommunalbestyrelsen selv. Tilsvarende gør sig gældende med

hensyn til visse afgørelser efter lov om private fællesveje. Efter

denne lovs § 6 er kommunalbestyrelsen forvaltningsmyndighed (vej-

myndighed) for private fællesveje og stier. Kommunalbestyrelsen

træffer f.eks. efter lovens § 16, stk. 3, nr. 5, afgørelse om for-

deling af udgifterne ved vejtilsynet og efter § 42 afgørelse om

fordeling af udgifterne ved anlægget af en privat fællesvej og be-

talingen af de enkelte grundejeres andele heraf. Dette gælder også

hvor kommunen selv optræder som grundejer.

Som andre tilsvarende eksempler kan nævnes afgørelser efter vand-

løbslovens § 68 og afgørelser efter § 5 i lov om kystbeskyttelse.

Af sidstnævnte bestemmelse fremgår, at amtsrådet bestemmer, hvor-

ledes udgifterne til kystbeskyttelsesforanstaltninger skal afhol-

des .

Kommunernes Landsforening har ved flere lejligheder, senest ved

skrivelse af 2. februar 1987 til Miljøstyrelsen gjort opmærksom

på, at sagsgangen i en vandløbssag kompliceres af, at økonomiske

spørgsmål afgøres af landvæsenskommissionen med ankemulighed til
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overlandvæsenskommissionen, medens tekniske spørgsmål afgøres af

kommunen med ankemulighed til Miljøstyrelsen. Projektet kan først

godkendes af kommunen, når de tekniske spørgsmål er afgjort. Hvis

projektet herefter forkastes af Miljøstyrelsen og nyt projekt skal

udarbejdes, skal proceduren starte forfra. Amtsrådsforeningens

repræsentant i udvalget har tilsluttet sig disse synspunkter.

I forbindelse med Folketingets behandling af vandløbsloven i 1982

blev der rejst spørgsmål, om det ud fra almindelige retlige syns-

punkter er almindeligt, at en offentlig myndighed, der er part i

sagen, selv kan afgøre denne i stedet for at overlade behandlingen

til en uvildig retsinstans. Miljøministeren svarede dengang føl-

gende (utrykt svar):

"Jeg vil gerne indledningsvis gøre opmærksom på, at i tilfælde,

hvor en offentlige myndighed f.eks. en kommunalbestyrelse udøver

en kompetence som forvaltningsmyndighed, antages myndigheden ik-

ke at være "part" i sagen i sædvanlig forstand og almindelige

habilitetssynspunkter kan ikke anlægges med hensyn til myndighe-

dens optræden.

Dette må gælde uanset, om myndigheden har ansvaret for særlige

forhold inden for forvaltningsområdet som f.eks. i henhold til

vandløbsloven, hvor kommunalbestyrelser og amtsråd har ansvaret

for offentlige vandløbs vedligeholdelse og selv fører tilsynet

med vandløbene.

Et habilitetsproblem af en særlig karakter kan opstå, når f.eks.

en kommunalbestyrelse i henhold til lovgivningen kan træffe af-

gørelse inden for et forvaltningsområde og kommunen er sædvanlig

part i sagen f.eks. som lodsejer.

Dette forhold antages ikke at være nogen hindring for, at kommu-

nalbestyrelsen træffer afgørelse i sagen, idet kommunalbestyrel-

sen også i sådanne tilfælde skal lægge vægt på de sædvanlige of-

fentligretlige hensyn i den pågældende lovgivning.

De eventuelle problemer, der rejser sig ud fra kommunalbestyrel-

sens mulighed for varetagelsen af en kommunal egeninteresse un-
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der udøvelsen af rent forvaltningsretlige beføjelser, må løses

ved en klage over den afgørelse, kommunalbestyrelsen træffer,

når den udøver sin kompetence."

Der er på baggrund af det ovenfor nævnte enighed om at foreslå af-

gørelseskompetencen i sagerne vedrørende udgifts- og bidragsforde-

ling overført til de kommunale myndigheder. Udvalget forudsætter,

at der efter en eventuel overførsel sikres mulighed for rekurs,

således som det også er anført af miljøministeren i sidste afsnit

i det ovenfor nævnte svar.

4.4. Afgørelse af andre spørgsmål.

Som nævnt har landvæsensretterne i nogle sager til opgave at tage

stilling til tekniske spørgsmål, ofte i forbindelse med en rets-

tvist. Det gælder navnlig inden for hegnsloven, men også inden for

enkelte af de øvrige lovgivningsområder. Karakteren af disse

spørgsmål er meget forskellig fra område til område, og der lader

sig vanskeligt uddrage noget fælles træk. Udvalget har derfor

valgt nedenfor i forbindelse med det enkelte lovgivningsområde

nærmere at uddybe sine synspunkter.

Det bemærkes afslutningsvis, at flere af de love, hvorefter land-

væsensretterne i dag har kompetence, under udvalgets arbejde af

vedkommende ressortministerium er blevet foreslået ændret eller

ophævet således, at landvæsensretterne ikke mere er kompetente.

Dette gælder f.eks. flere af lovene inden for Miljøministeriets

område. Disse love medtages derfor ikke i udvalgets lovudkast i

kapitel 7.
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KAPITEL 5.

UDVALGETS OVERVEJELSER VEDRØRENDE DE ENKELTE LOVE.

5.1. Indledning.

Der henvises til udvalgets generelle overvejelser i kapitel 4. I

dette kapitel gennemgås de enkelte love og bestemmelser med hen-

syn til udvalgets forslag. I kapitel 7 findes udvalgets lovudkast.

1 bilag 2 til denne betænkning bringes en skematisk oversigt over

udvalgets forslag og i bilag 3 en oversigt over, hvilke myndighe-

der m.v. som vil skulle behandle sagerne, såfremt udvalgets for-

slag gennemføres.

5.2. Vandløbsloven.

a. Lovens § 23, § 28, § 37, stk. 4, § 45, jf. § 38, § 51, § 57,

stk. 1, og § 61, stk. 4, indeholder forskellige erstat-

ningsbestemmelser. Efter vandløbslovens § 71, stk. 2, § 74, stk.

2, og § 80 afgøres erstatningsspørgsmålene i dag af landvæ-

senskommissionen i 1. instans og overlandvæsenskommissionen i 2.

instans.

Da landvæsensretternes opgaver efter de nævnte bestemmelser er be-

slægtet med de opgaver vej taksationskommissionerne har efter lov

om offentlige veje foreslår udvalget landvæsensretternes opgaver

overført til vej taksationskommissionerne, jf. kapitel 4.

b. Vandløbslovens § 24, § 31, § 35, stk. 2, § 41, § 63, § 67, stk.

2 og § 68, stk. 2, 3 og 4,, indeholder forskellige bestemmelser om

udgifts- og bidraasfordeling. Efter lovens § 74, stk. 2, har land-

væsensretterne i tvistsituationer hidtil haft afgørelseskompetence

i disse sager. Der henvises til 1979-betænkningen s. 71-72. På

baggrund af karakteren af sagerne foreslår udvalget, at kompeten-

cen i 1. instans henlægges til vandløbsmyndighederne, jf. de gene-

relle overvejelser i kapitel 4.

Afgørelseskompetencen i tilfælde af klage over vandløbsmyndighe-
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ders afgørelser foreslås henlagt til Miljøstyrelsen. Endvidere fo-

reslår udvalget, at kompetencen til at afgøre tvister mellem flere

vandløbsmyndigheder, jf. lovens § 7, stk. 6, overføres til miljø-

ministeren.

c. Endelig indeholder § 65, stk. 2, en bestemmelse om, at landvæ-

sensretterne kan bestemme, at anlægsbidrag kan sikres ved et pant

i den afgiftspligtige ejendom, der gives fortrinsret frem for an-

dre hæftelser. Denne kompetence foreslås ligeledes overført til

vandløbsmyndighederne. Dette vil svare til de afgørelser, som de

kommunale vejbestyrelser træffer efter § 18 i lov om grundejerbi-

drag til offentlige veje (vejbidragsloven).

Da loven foreslås ophævet ved § 42, stk. 1, i det forslag til ny

vandløbslov, miljøministeren fremsatte den 18. januar 1990, er

lovudkast ikke medtaget i kapitel 7. Efter dette lovforslag har

landvæsensretterne ikke længere opgaver efter loven.

5.3. Miljøbeskyttelsesloven.

Loven indeholder i § 13, § 14 og § 32 forskellige bestemmelser om

erstatning. På baggrund af det som er anført i kapitel 4, foreslås

kompetencerne overført til vej taksationskommissionerne. I 1979-be-

tænkningen på side 72 foreslås § 86 ophævet. Baggrunden herfor er,

at der er tale om egentlige erstatningssager i forbindelse med

forurening af grundvandet eller vandløb, søer eller havet. Udval-

get er enig i, at disse sager egner sig bedst til afgørelse ved de

almindelige domstole, f.eks. i forbindelse med en straffesag mod

forureneren. Også dette udvalg foreslår derfor en ophævelse af

miljøbeskyttelseslovens § 86. Efter det lovforslag til ny miljø-

beskyttelseslov, som miljøministeren fremsatte den 18. januar

1990, har landvæsensretterne ikke længere kompetence efter loven.

Lovudkast er derfor ikke medtaget i kapitel 7.

5.4. Vandforsynlnqsloven.

Lovens § 23, § 24, § 28, § 30, § 31, § 32, § 39 og § 42 indeholder

erstatningsbestemmelser, hvor afgørelseskompetencen hidtil har

ligget hos landvæsensretterne. Under henvisning til det, som anfø-
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res i kapitel 4, foreslår udvalget, at kompetencen overføres til

taksationskommissionerne.

5.5. Lov om okker.

§ 4, stk. 3, indeholder en erstatningsbestemmelse, hvor afgørel-

seskompetencen foreslås overført til taksationskommssionerne. Da

loven imidlertid foreslås ophævet i miljøministerens forslag til

ny vandløbslov, er lovudkast ikke medtaget i kapitel 7.

5.6. Lov om kemikalieaffaldsdepoter.

Loven er blevet ophævet ved § 26, stk. 2, i den nye lov om af-

faldsdepoter.

Efter § 16 i denne nye lov skal erstatningsfastsættelse i mangel

af mindelig overenskomst foretages af landvæsensretten.

Kompetencen til at træffe afgørelser efter den nye lov om affalds-

depoter foreslås, da der er tale om erstatningspørgsmål, overført

til taksationskommmisionerne.

5.7. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Efter lovens § 6 fastsætter landvæsensretterne i tilfælde af tvist

herom størrelsen af en eventuel godtgørelse i forbindelse med det

offentliges overtagelse af et spildevandsanlæg. Afgørelseskompe-

tencen foreslås overført til taksationskommissionerne.

5.8. Lov om sandflugtens bekæmpelse.

a. Efter lovens § 6, stk. 4, § 6, stk. 5, og § 7, jf. § 12, stk.

2, og § 15, stk. 3, er overlandvæsenskommissionerne ankeinstans

for de afgørelser, som træffes af sandflugtskommissionerne.

I 1979-betænkningen s. 73 foreslås afgørelseskompetencen i tilfæl-

de af anke overført til Skovstyrelsen (nu Skov- og Natursty-

relsen) . Dette skyldes ikke mindst det ringe antal sager, der fo-
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rekommer efter loven. Udvalgets undersøgelse har vist, at der i

1986 og 1987 er blevet afgjort henholdsvis 4 og 1 ankesager af

overlandvæsenskomraissionerne. På den baggrund foreslår udvalget,

at kompetencen overføres til Skov- og Naturstyrelsen, som har ac-

cepteret dette forslag.

b. Loven indeholder endvidere i § 1, stk. 2, og § 8, jf. § 10,

stk. 2, og § 15, stk. 3, bestemmelser om, at de afgørelser, de

overordnede klitmyndigheder (Skov- og Naturstyrelsen og amtsrådet)

træffer, efter bestemmelserne kan indankes for overlandvæsenskom-

missionerne. På baggrund af anbefalingen i betænkning, marts 1979,

foreslås afgørelseskompetencen i tilfælde af anke overført til

miljøministeren.

Da loven foreslås ophævet i det forslag til lov om naturbeskyttel-

se, som miljøministeren fremsatte den 18. januar 1990, er lovud-

kast ikke medtaget i kapitel 7.

5.9. Lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for

ferske vande gældende reoler.

Landvæsensretterne skal efter § 1, stk. 2, afgive indstilling til

miljøministeren om, at faktiske forhold har ændret sig, inden der

træffes beslutning om inddragelse. Endvidere behandler landvæsens-

retterne de sager, som måtte opstå efter en inddragelse, jf. § 5.

I 1979-betænkningen s. 72 foreslås kompetencen overført til de

kommunale myndigheder/Miljøstyrelsen. Baggrunden for dette forslag

er, at overføres sager om regulering af vandløb m.v. til de kommu-

nale myndigheder, bør det også være disse myndigheder, som afgiver

den nævnte indstilling. Udvalget kan tiltræde disse synspunkter og

forslår derfor ligeledes kompetencen overført til de kommunale

myndigheder/Miljøstyrelsen.

I overensstemmelse med 1979-betænkningen mener udvalget endvidere,

at det bør sikres, at bl.a. fiskerisagkyndig bistand på et eller

andet tidspunkt bliver inddraget i sagen, eksempelvis ved at det

pålægges ministeren at høre Fiskeriministeriet.
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Da loven ligeledes er foreslået ophævet i forslaget til ny vand-

løbslov, er lovudkast ikke medtaget i kapitel 7.

5.10. Forordning om skovenes udskiftnina m.v.

Forordningen er blevet ophævet ved § 50, nr. 2, i lov nr. 137 af

7. marts 1990 om udstykning og anden regulering i matriklen. Lov-

udkast er derfor ikke medtaget i kapitel 7.

5.11. Jagtloven.

Loven indeholder i § 2 og § 36 erstatningsbestemmelser, hvor afgø-

relseskompetencen foreslås overført til taksationskommissionerne.

Det bemærkes, at der efter jagtloven ved sagernes behandling efter

de gældende regler medvirker jagtkyndige.

5.12. Hegnsloven.

Landvæsenskommissionerne og i enkelte tilfælde overlandsvæsenskom-

missionerne behandler anker over de afgørelser de lokale hegnssyn

træffer. Der er dels tale om afgørelse af tekniske/juridiske

spørgsmål (f.eks. tvister om hegns højde), dels i meget få tilfæl-

de tale om afgørelse af erstatningsmæssige spørgsmål.

Udvalget har overvejet, til hvilken myndighed afgørelserne efter

hegnsloven kan henlægges. På baggrund af beskrivelsen af sagsbe-

handlingen m.v. i kapitel 3, pkt. 3.12. og det ovenfor anførte,

må det lægges til grund, at såvel de almindelige domstole som tak-

sationskommissionerne vil være egnede til at behandle sagerne. Ef-

ter sagernes karakter findes en mere formløs behandling af disse

sager at være ønskelig, hvorfor udvalget foreslår opgaverne over-

ført til taksationskommissionerne. Herved opnår man en koncentra-

tion af disse sager, som kræver speciel sagkyndig behandling.

5.13. Lov om begunstigelser for mergelselskaber.

Loven er med virkning fra 1. januar 1990 ved § 2 i lov nr. 849 af

20. december 1989 om ophævelse af forskellige støttelove under

Landbrugsministeriets område, blevet ophævet. Lovudkast er derfor
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ikke medtaget i kapitel 7.

5.14. Lovene om afvanding af marsken vod Tønder.

a. Hovedloven indeholder i § 7 en erstatningsbestemmelse, hvor af-

gørelseskompetencen foreslås overført til taksationskommissioner-

ne.

b. I lovens § 5 og § 6 er der bestemmelser om udgiftsfordeling

m.v. samt om afgørelse af tekniske spørgsmål. Disse spørgsmål er

beslægtet med de afgørelser, som træffes efter vandløbsloven. Af-

gørelseskompetencen foreslås derfor henlagt til vedkommende vand-

løbsmyndighed i 1. instans. Afgørelseskompetencen i 2. instans fo-

reslås henlagt til Miljøstyrelsen.

c. Tillægsloven indeholder i § 2 en bestemmelse, som henviser til

hovedlovens § 5. Af de samme grunde, som er anført under pkt. b.,

forslår udvalget § 2 tilsvarende ændret.

5.15. Lov om læhegn.

Der henvises til de synspunkter, som er anført i pkt. 5.12. Afgø-

relseskompetencen foreslås således overført til vej taksationskom-

missionerne .

5.16. Lov om ferskvandsfiskeri.

Loven indeholder en række forskellige bestemmelser, hvorefter der

er tillagt landvæsensretterne kompetence. Der er dels tale om

egentlige erstatningsbestemmelser (§ 7 og § 30, stk. 3) dels tale

om mere teknisk prægede afgørelser som eventuelt træffes i

forbindelse med afgørelser om omkostningsfordeling og

erstatningsfastsættelse (§ 16, § 17, §§ 20-24, §§ 30-34, § 36 og §

49).

Delvis i overensstemmelse med anbefalingerne i 1979-betænkningen

s. 75-77 foreslås kompetencen for så vidt angår lovens § 7, § 30,

stk. 3, samt afgørelse af de erstatningsmæssige tvister, som måtte

opstå i forbindelse med afgørelser efter lovens § 16 og §§ 20-24,
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jf. § 21, stk. 6, overført til taksationskommissionerne.

Kompetencen til at træffe afgørelse om omkostnings- og

bidragsfordeling samt, som det er tilfældet med vandløbsloven,

afgørelseskompetencen angående de teknisk prægede afgørelser efter

lovens § 16, § 17, §§ 20-24, § 30, stk. 1, §§ 31-34 og § 36,

foreslås overført til vedkommende vandløbsrayndighed i 1. instans

og fiskeriministeren i 2. instans. Afgørelseskompetencen efter

lovens § 49 foreslås endvidere overført til Fiskeriministeriet.

Det bemærkes, at der efter loven ved sagernes behandling efter de

gældende regler medvirker fiskerisagkyndige.

5.17. Lov om saltvandsfiskeri.

Ved § 20, stk. 2, 2. pkt., er der tillagt hegnsmyndighederne en

vis afgørelseskompetence. Der nævnes intet i loven om landvæsens-

retternes kompetence, men henvisningen må antages at betyde, at

hegnslovens almindelige klageregler finder anvendelse. Det findes

på den baggrund ikke nødvendigt at foretage en ændring af salt-

vandsfisker i loven.

5.18. Udstykningsloven.

Landvæsenskommissionerne behandler efter udstykningslovens § 28,

stk. 2, (den nye udstykningslovs § 39, stk. 3, jf. lov nr. 137 af

7. marts 1990) anker over de afgørelser de lokale hegnssyn træffer

om, hvorvidt omkostningerne ved en skelsætningsforretning kan for-

deles, og i givet fald hvorledes en sådan fordeling skal foreta-

ges. På baggrund af de synspunkter, der er anført i pkt. 5.12. om

hegnsloven og under henvisning til, at kompetencen efter udstyk-

ningsloven bør være den samme som efter hegnsloven, foreslås afgø-

relseskompetencen overført til taksationskommissionerne efter lov

om offentlige veje.

5.19. Forordning fra 1781 om jordfællesskabets ophævelse.

Forordningen ophæves i § 50, nr. 1, med virkning fra den 1. april

1991 i lov nr. 137 af 7. marts 1990. En ændring af forordningen er

derfor ikke medtaget i kapitel 7.
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5.20. Lov om tørvemosers udskiftnina.

Også denne lov ophæves i den nye udstykningslov. Lovudkast er

derfor ikke medtaget i kapitel 7.

5.21. Lov om private velrettigheder.

Erstatningsafgørelser og tilkendelse af vejret efter lovens § 2,

stk. 2, foreslås overført til taksationskommissionerne. Dette er i

overensstemmelse med anbefalingen i 1979-betænkningen og beror i

øvrigt på de generelle synspunkter, som er nævnt i kapitel 4.
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KAPITEL 6.

PROCESSUELLE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED OPHÆVELSE AF LOV OM LAND-

VÆSENSRETTER 06 OVERFØRSEL AF OPGAVER TIL TAKSATIONSKOMMISSIONER-

NE.

6.1, Indledende bemærkninger.

Som det fremgår af overvejelserne i kapitel 4 og 5, er der i ud-

valget enighed om at foreslå afgørelseskompetencen i tvister om

erstatning og med hensyn til andre opgaver, f.eks. efter hegnslo-

ven, overført fra landvæsensretterne til de vej taksationskommissi-

oner, der er nedsat efter § 57 og § 58 i lov om offentlige veje.

Udvalget har i den forbindelse overvejet, om en sådan omlægning i

forbindelse med en ophævelse af lov om landvæsensretter nødvendig-

gør fastsættelse af nye processuelle regler, eller om det regel-

sæt, der gælder for taksationskommissionernes virksomhed, vil være

tilstrækkeligt.

Loven om offentlige veje og de øvrige love, der inden for forskel-

lige områder tillægger taksationskommissionerne kompetence, inde-

holder kun få bestemmelser, der regulerer de processuelle spørgs-

mål. Der har i stedet ved taksationskommissionerne udviklet sig en

praksis, som i en vis udstrækning er nærmere beskrevet i Trafikmi-

nisteriets cirkulære nr. 132 af 6. december 1985, jf. bilag 4.

Sagsbehandlingen ved taksationskommissionerne vedrører hovedsage-

lig afgørelser om ekspropriationserstatning. Det er karakteristisk

for disse sager, at de altid indbringes for en taksationskommissi-

on af en offentlig myndighed, og at det er det offentlige, der af-

holder omkostningerne ved sagsbehandlingen.

I betragtning heraf og af, at taksationskommissionerne efter den

foreslåede kompetenceoverførsel vil komme til at behandle tvister

mellem private parter, finder udvalget, at det under en eller an-

den form kan være nødvendigt at bevare visse særlige sagsbehand-

lingsregler fra loven om landvæsensretter for de sagsområder, hvor

taksationskommissionernes afgørelser ikke vedrører fastsættelse af

ekspropriationserstatning. Trafikministeriets repræsentant i ud-
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valget har i den forbindelse peget på, at der kun, hvor det er ab-

solut påkrævet, skal fastsættes særlige processuelle regler. Dette

beror bl.a. på et ønske om så ensartede sagsbehandlingsregler ved

taksationskommissionerne som muligt. Det ville være uheldigt, så-

fremt en overførsel af et relativt beskedent antal sager fra land-

væsensretterne til taksationskommissionerne ville skabe usikkerhed

om den i øvrigt velfungerende sagsbehandling, der i dag foregår

ved taksationskommissionerne.

Ved vurderingen af, hvilke regler det vil være nødvendigt at beva-

re, har det været naturligt at foretage en gennemgang af de detal-

jerede regler i lov om landvæsensretter og at sammenholde disse

med det eksisterende regelsæt om sagsbehandlingen ved taksations-

kommissionerne. Udvalget har herefter gennemgået de enkelte love,

hvor kompetencen foreslås overført fra landvæsensretterne til tak-

sationskommissionerne. I afsnit 6.2. og følgende redegøres i for-

hold til de enkelte love for udvalgets stillingtagen til behovet

for særlige procedureregler.

Udvalget har overvejet, i hvilken form de nedenfor nævnte særlige

processuelle regler mest hensigtsmæssigt kan fastsættes. Bemyndi-

gelsesbestemmelsen i §66 i lov om offentlige veje, hvorefter tra-

fikministeren kan fastsætte "regler for ekspropriationssagers be-

handling og for taksations- og overtaksationskommissioners forret-

ningsgang", indeholder efter udvalgets opfattelse ikke tilstrække-

lig hjemmel til administrativt at fastsætte regler svarende til

visse af de regler, som findes i lov om landvæsensretter.

Udvalget foreslår på den anførte baggrund, at de nedenfor foreslå-

ede særlige regler enten fastsættes administrativt i henhold til

en ny detaljeret bemyndigelsesbestemmelse i lov om offentlige ve-

je, eller at reglerne optages i et nyt kapitel i lov om offentlige

veje. Udvalget finder det mindre hensigtsmæssigt at optage et sæt

af ensartede processuelle regler i de enkelte love, hvori kompe-

tencen overføres fra landvæsensretterne til taksationskommissio-

nerne.

Udvalget har efter forhandling med Justitsministeriet besluttet

ikke at stille konkrete forslag til lovregler eller administrative
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bestemmelser om de processuelle spørgsmål. Regelfastsættelsen bør

efter udvalgets opfattelse ske i nært samarbejde mellem de berørte

ressortministerier. Disse får herved også anledning til i forbin-

delse med lovforberedelsen at foretage en nøje gennemgang af de

eksisterende regler med henblik på en vurdering af, om der på sær-

lige områder måtte være behov for sagsbehandlingsregler, som afvi-

ger fra dem, der i dag gælder for sagsbehandlingen ved taksations-

kommissionerne .

6.2. Vandløbsloven.

6.2.1. Spørgsmål om indbringelse af sagerne.

Efter § 16 i lov om landvæsensretter indgives begæring om nedsæt-

telse af en landvæsensret af rette vedkommende til formanden i det

område, sagen vedrører. Det er oplyst over for udvalget, at det

altid er de kommunale vandløbsmyndigheder som indbringer en sag

for landvæsensretten. Uanset formuleringen af vandløbslovens § 74,

stk. 3, er dette efter det for udvalget oplyste også praksis, når

sagen vedrører et privat vandløb. Dette har sammenhæng med, at

vandløbsmyndigheden efter lovens § 35, stk. 3, skal indbringe sa-

ger for landvæsenskommissionen, hvis forlig ikke opnås. Udover en

ændring af vandløbslovens § 74, stk. 3, således at "når sagen an-

går et offentligt vandløb" udgår, findes der herefter ikke at være

behov for en regel om sagens indbringelse.

6.2.2. Forberedende møder.

Det fremgår forudsætningsvis af §§ 18 og 24 i lov om landvæsens-

retter, at landvæsenskommissionen kan afholde forberedende møder.

En tilsvarende bestemmelse findes ikke i Trafikministeriets cirku-

lære om lov om offentlige veje. Da vandløbssagerne har været grun-

digt behandlet ved vandløbsmyndigheden, ikke blot så vidt angår

tekniske spørgsmål, men også - som følge af pligten til at mægle

forlig - for så vidt angår økonomiske spørgsmål, inden sagerne

indbringes for taksationskommissionen, skønnes der ikke at være

behov for en særregel om indledende møder. Viser der sig at være

behov for flere møder ved taksationskommissionen, inden sagen en-

deligt afgøres, er der efter den praksis, der følges ved taksa-
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tionskommissionerne, intet til hinder herfor.

6.2.3. Særlige parter.

Efter landvæsenretslovens § 18, stk. 3, kan forvaltningsmyndighe-

der indtræde i en sag i overensstemmelse med reglerne i retsple-

jelovens § 252.

Under henvisning til det, som er anført ovenfor under pkt. 6.2.1.

om, at myndighederne i vandløbssagerne altid under en eller anden

form vil være involveret i sagerne, skønnes der ikke umiddelbart

at være behov for en særregel om myndighedernes indtræden i sagen.

Der er næppe behov for en særregel svarende til landvæsensretslo-

vens § 18, stk. 1, 2. pkt., om at Fiskeriministeriet og naturfred-

ningsmyndighederne i visse tilfælde skal have underretning om sa-

gens behandling. De pågældendes interesser i sagen vedrører reali-

teten, og ikke afgørelsen af de økonomiske spørgsmål, som behand-

les af taksationskommissionen.

6.2.4. Mødeindkaldelser.

De gældende regler om mødeindkaldelse findes i landvæsenretslovens

§ 19, hvorefter indkaldelse kan ske ved anbefalet brev, stævnings-

mand eller ved bekendtgørelse i lokale blade. Indkaldelse til mø-

der ved taksationskommissionerne er reguleret i § 53 i lov om of-

fentlige veje, hvorefter indvarsling sker ved anbefalet brev med 2

ugers varsel. Umiddelbart findes sidstnævnte regel at kunne anven-

des direkte på de sager, som overføres til taksationskommissioner-

ne. Da det næppe kan udelukkes, at der i visse tilfælde skal ind-

kaldes en større personkreds, må det dog overvejes, om det ikke

ville være hensigtsmæssigt at skabe mulighed for, at indkaldelse

også skal kunne ske ved bekendtgørelse i stedlige blade.

6.2.5. Habilitet.

§§ 20-23 i lov om landvæsensretter og § 60 i lov om offentlige

veje indeholder i det væsentlige ensartede regler om inhabilitet.

Dog kan afgørelser, hvorved indsigelse mod et landvæsensretsmed-
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lems inhabilitet forkastes, kæres til landsretten. En tilsvarende

adgang findes ikke i loven om offentlige veje, og udvalget sætter

spørgsmålstegn ved, om der på dette specielle område er behov for

at fravige forvaltningslovens regler.

6.2.6. Mødeafviklina m.v.

§ 24 i lov om landvæsensretter indeholder forskellige bestemmelser

om mødeafviklingen, herunder at møderne er offentlige, at forhand-

lingsformen er mundtlig, og at parterne kan møde ved en stedfor-

træder.

Bortset fra, at møderne ved taksationskommissionerne ikke er of-

fentlige følges ved taksationskommissionerne i praksis regler, der

svarer til indholdet af § 24. Spørgsmålet om offentlighed ved tak-

sationskommissionernes møder blev behandlet i Folketinget i for-

bindelse med behandlingen i 1964 af loven om fremgangsmåden ved

ekspropriation vedrørende fast ejendom, og et flertal har i den

forbindelse afvist tanken om, at taksationskommissionernes møder

skulle være offentlige, jf. Folketingstidende 1963-63, tillæg B,

sp. 903. Hertil kommer, at der efter, at landvæsensretterne ikke

mere træffer afgørelser om tekniske spørgsmål, og en overførsel af

de resterende opgaver med hensyn til afgørelser af økonomiske

tvister til taksationskommissionerne, ikke mere skønnes det samme

behov for åbne møder. På den baggrund og da taksationskommissio-

nerne i praksis følger regler svarende til landvæsenretslovens §

24, skønnes der ikke at være et afgørende behov for særregler

svarende til § 24.

6.2.7. Protokol.

Der skønnes ikke at være behov for detaljerede regler om protokol-

ler og deres førelse, som svarer til § 25 i lov om landvæsensret-

ter. Det fremgår af Trafikministeriets cirkulære om offentlige ve-

je, at taksationskommissionen fører en protokol, hvori kendelsen

optages.

6.2.8. Udsættelse.
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Lov om landvæsensretter indeholder i § 26 regler om, at sagen skal

udsættes, hvis parterne er enige herom (§ 26, stk. 1), hvis det er

nødvendigt at fremskaffe yderligere oplysninger m.v. (§ 26, stk.

2), eller hvis der opstår tvivlsspørgsmål om, hvorvidt sagen eller

en del heraf henhører under de almindelige domstole (§ 26, stk.

' 3).

Tilsvarende regler findes ikke i lov om offentlige veje, men i

praksis følges regler som svarer til § 26.

Udvalget skønner derfor, at der ikke er afgørende behov for

formelle regler, der svarer til § 26.

6.2.9. Udeblivelse.

Regler om betydningen af en parts udeblivelse findes i § 27, stk.

1-3, i lov om landvæsensretter, mens lov om offentlige veje ikke

indeholder nogen bestemmelse herom.

På baggrund af det som er anført under pkt. 6.2.I., om at der i

sager efter vandløbsloven altid vil være en offentlig myndighed

involveret, findes der ikke at være behov for en særregel. Sagerne

ved taksationskommissionen - hvor officialmaksimen gælder - vil

altid blive fremmet, og det forhold, at en privat part udebliver,

kan herefter højest blive tillagt processuel skadevirkning.

6.2.10. Forlig.

Lov om offentlige veje indeholder ikke regler om forlig, der sva-

rer til § 27, stk. 4-6, i lov om landvæsensretter. Det er imidler-

tid oplyst for udvalget, at der i praksis søges tilvejebragt for-

lig ved taksationskommissionerne.

Det vil være ufornødent med en regel svarende til landvæsensrets-

lovens § 27, stk. 5, om, at forlig har samme gyldighed og kraft

som kendelse, hvis det som anført nedenfor under 6.2.14 ved lov

fastslås, at taksationskommissionskendelser kan fuldbyrdes. Det

følger herefter af retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 2, at forlig
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indgået ved taksationskommissionen kan tvangsfuldbyrdes.

6.2.11. Tilvejebringelse af oplysninger ocr vidneførsel.

Loven om landvæsensretter indeholder i §§ 28-31 detaljerede regler

om fremskaffelse af oplysninger m.v. Lov om offentlige veje

indeholder i § 59, stk. 2, alene en regel om muligheden for at

tilkalde særlige sagkyndige. Imidlertid finder officialmaksimen

anvendelse ved taksationskommissionerne, der således har ansvaret

for, at sagen oplyses tilstrækkeligt.

På den baggrund skønnes der ikke at være behov for særlige regler,

herunder heller ikke for en regel om vidneførsel for taksations-

kommissionen efter reglerne i retsplejeloven.

6.2.12. Kendelse.

Der skønnes ikke behov for en regel, der svarer til § 33 i lov om

landvæsensretter om afsigelse af kendelse m.v., idet § 53, stk. 4

og 6 i lov om offentlige veje indeholder bestemmelser om begrun-

delse af kendelsen og dennes fremsendelse til parterne.

6.2.13. Sagsomkostninger.

Lov om landvæsensretter indeholder i § 34 en regel om, at det i

forbindelse med en sags afgørelse skal besluttes, hvem der skal

bære sagens omkostninger, d.v.s. dels landvæsenskommissionens om-

kostninger, dels parternes udgifter til advokatbistand eller anden

sagkyndig bistand. Efter § 62, stk. 2, i lov om offentlige veje

afholdes omkostningerne ved taksationskommissionerne af statskas-

sen og vejbestyrelserne. Indtil 1985 anvendtes denne bestemmelse

analogt på alle sager, som blev behandlet ved vejtaksationskommis-

sionerne, herunder også de sager, som vedrørte andre love end lov

om offentlige veje. I forbindelse med en ændring af lov om private

veje i 1985 blev der imidlertid åbnet mulighed for, at også priva-

te i sager om bortfald af servitutsforpligtelser efter privatvejs-

lovens § 66 kunne blive pålagt sagsomkostninger, jf. lovens § 66,

stk. 3. Tilsvarende mulighed foreligger i forbindelse med sager om

forlægning eller nedlæggelse af private fællesveje, jf. privat-
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vejslovens § 55, stk. 2.

På den baggrund forekommer det velbegrundet, at der åbnes mulighed

for at pålægge private parter i de sager efter vandløbsloven, som

overføres til taksationskommisionerne, under betingelser svarende

til privatvej slovens § 55, stk. 2, og § 66, stk. 3, at betale

sagsomkostninger.

Ifølge lov om offentlige veje § 61 kan taksationsmyndigheden på-

lægge vejbestyrelsen at udrede en passende godtgørelse til en

part, der til varetagelse af sine interesser over for vejbestyrel-

sen under sagens behandling for kommissionen, har afholdt nødven-

dige udgifter til sagkyndig bistand, herunder til advokat. Det bør

overvejes, om der i sager mellem private parter, bør være mulighed

for at pålægge en part at betale sagsomkostninger til den anden

part.

6.2.14. Reoler om fuldbyrdelse.

Lov om offentlige veje indeholder ikke en regel om fuldbyrdelse af

afgørelserne ved taksationskommissionerne, som svarer til § 35 i

lov om landvæsensretter, hvorefter landvæsensretternes kendelser

kan fuldbyrdes efter de for domme i retsplejeloven fastsatte reg-

ler.

Udvalget finder, at der i forbindelse med ophævelsen af lov om

landvæsensretter bør fastsættes regler om fuldbyrdelse af visse af

taksationskommissionernes afgørelser.

6.2.15. Berigtigelser.

Der skønnes ikke at være behov for en udtrykkelig regel om berig-

tigelser svarende til § 36 i lov om landvæsensretter.

6.2.16. Anke.

De processuelle regler om anke i forbindelse med behandlingen af

landvæsenssager findes i lov om landvæsensretter §§ 37-43. I § 42

fastslås det, at retsplejelovens regler om anke finder anvendelse
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med de lempelser, der følger af forholdets natur. Udvalgets for-

slag vedrørende vandløbsloven betyder, at landvæsensretternes af-

gørelser vedrørende erstatningsmæssige spørgsmål overføres til

taksationskommissionerne i 1. instans og overtaksationskommissio-

nerne i 2. instans. Efter § 54 i lov om offentlige veje kan taksa-

tionskommissionernes afgørelser indbringes for overtaksationskom-

raissionerne. Der er således ikke behov for en særskilt ankebestem-

melse. Efter lov om offentlige veje er ankefristen 3 uger. Over-

skrides denne frist kan overtaksationskommissionens formand, når

der er særlig grund hertil, se bort fra overskridelsen.

Den tilsvarende adgang til at meddele oprejsningsbevilling er ef-

ter retsplejeloven, hvortil landvæsensretsloven henviser, tillagt

justitsministeren og gennemførelsen af udvalgets forslag vil be-

tyde en overførsel af kompetencen fra justitsministeren, til over-

taksationskommissionens formand. Dette forekommer ubetænkeligt.

Endvidere vil udvalgets forslag indebære en forkortelse af anke-

fristen til 3 uger.

§ 43 i lov om landvæsensretter indeholder en særlig kæreadgang

til landsretterne for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt anke-

instansen har afgjort punkter, der ligger uden for landvæsensret-

ternes kompetence. Det kan i den forbindelse overvejes, om der er

behov for en tilsvarende kæreadgang efter overførslen til taksati-

onskommissionerne, eftersom denne mulighed ikke findes efter lov

om offentlige veje.

6.2.17. Sikkerhedsstillelse.

På baggrund af det som er anført i pkt. 6.2.13. om muligheden for

at pålægge private parter sagsomkostninger, bør der åbnes mulighed

for, at også taksationskommissionerne kan kræve, at en privat part

stiller sikkerhed for sagsomkostningerne. Der bør derfor indføres

en regel, som svarer til § 47, 1. pkt., i lov om landvæsensretter.

Derimod findes der ikke at være behov for en regel svarende til §

47, 2. pkt., om at afgørelser om sagsomkostninger særskilt kan

indbringes for justitsministeren. Som udvalgets undersøgelser har
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vist, er denne mulighed kun blevet benyttet i yderst begrænset om-

fang, hvortil kommer, at Justitsministeriet i samtlige tilfælde

har henholdt sig til landvæsensretternes afgørelser.

6.2.18. Fri Proces.

Efter § 48 i lov om landvæsensretter kan der bevilges en part fri-

tagelse for at betale sagens omkostninger for landvæsensretterne,

hvilket i praksis fortolkes som fri proces med adgang til advokat-

beskikkelse. Under henvisning til forslagene i pkt. 6.2.13. og

6.2.17. finder udvalget, at muligheden for fri proces i de sager

ved taksationskommissionerne, som angår tvister mellem private

parter, hvor det kan pålægges en part at betale sagsomkostninger,

bør bevares. Reglerne bør i givet fald udformes således, at det er

de almindelige regler i retsplejeloven, der finder anvendelse,

herunder reglerne om rekurs og de økonomiske betingelser for at få

fri proces.

6.3. Lov om miljøbeskyttelse.

Som det fremgår af gennemgangen i pkt 6.2. har visse af bemærknin-

gerne til de forskellige punkter en vis generel karakter, således

at visse af forslagene vil komme til at omfatte alle sager, som

vil blive behandlet ved taksationskommissionerne.

Specifikt for så vidt angår miljøbeskyttelsesloven bemærkes, at de

sager, som foreslås overført til taksationskommissionerne alle har

karakter af ekspropriationslignende erstatningsfastsættelse.

På den baggrund skønnes der ikke at være behov for særlige proces-

suelle regler i forbindelse med miljøbeskyttelsesloven.

6.4. Lov om vandforsyning.

De tvister, som kan opstå efter lov om vandforsyning kan også om-

fatte tvister mellem to private. Der er derfor i et vist omfang

behov for særlige processuelle regler svarende til de behov, som

er konstateret under gennemgangen i pkt 6.2.
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Derudover er det efter udvalgets opfattelse nødvendigt med en sær-

regel om, hvem der kan indbringe sager efter lov om vandforsyning

for taksationskommissionerne.

Endvidere er der behov for en regel svarende til landvæsensretslo-

vens § 17 om bl.a. hvilke dokumenter m.v., der skal ledsage anmod-

ningen om behandlingen ved taksationskommissionen.

Udvalget skal endvidere henlede opmærksomheden på, at der kan være

behov for særlige regler om muligheden for, at andre myndigheder

kan indtræde i sagen svarende til § 18, stk. 3, i lov om landvæ-

sensretter.

6.5. Lov om okker, lov om kemikalieaffaldsdepoter, lov om beta-

lingsregler for spildevandsanlæg oa lov om afvanding af marsken

ved Tønder.

Opgaverne efter de i overskriften nævnte love, som foreslås over-

ført til taksationskommissionerne, har karakter af ekspropriati-

onslignende erstatningsfastsættelse. På den baggrund skønnes der

ikke at være behov for særlige processuelle regler.

6.6. Jagtloven, ferskvandsfiskeriloven og lov om private velret-

tigheder .

Tvister efter de tre love kan også omfatte private parter. På den

baggrund henvises til det, der er anført under gennemgangen af

vandløbsloven i pkt. 6.2. Endvidere er der på tilsvarende måde som

nævnt under omtalen af vandforsyningsloven i pkt. 6.4. behov for

særregler om, hvem der kan indbringe sagerne for taksationskommis-

sionerne. I forbindelse med overvejelserne med hensyn til jagtlo-

ven kan det overvejes, om der er behov for erstatningsmaksime-

ringsbestemmelsen i jagtlovens § 2, litra b, 2. pkt.

6.7. Hegnsloven.

Hegnssynenes afgørelser, som efter udvalgets forslag i stedet for

landsvæsenskommisionen skal kunne indbringes for taksationskommis-
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sionen, vedrører for en stor del af sagerne tvister mellem private

parter. Der henvises derfor til gennemgangen i pkt. 6.2. vedrøren-

de vandløbsloven. Følgende forhold skal dog særligt fremdrages.

Det fremgår direkte af hegnslovens § 42, stk. 1, at hver af par-

terne kan indbringe en sag for landvæsenskommissionen. Efter en

overførsel af ankesagsbehandlingen til taksationskommissionerne er

der derfor ikke behov for en særregel om indbringelse. For så vidt

angår det materiale, som taksationskommissionerne kommer til at

træffe afgørelse på grundlag af, bemærkes, at der er tale om anke-

sagsbehandling, hvor grundlaget er hegnssynenes kendelse, der fo-

religger i skriftlig form. Hegnslovens § 43 fastsætter, at begæ-

ring om anke skal indeholde oplysning om ankens genstand og hen-

sigt. Endvidere skal den være bilagt den påankede kendelse. Der

skønnes på den baggrund heller ikke behov for en særregel på dette

område.

Med hensyn til spørgsmålene om mødeindkaldelse, fuldbyrdelse af

kendelser og indgåede forlig samt muligheden for ved kære til

landsretten at få afgjort spørgsmål om en ankeinstans har afgjort

spørgsmål, der ligger uden for ankeinstansens kompetence, må det

overvejes, om der er behov for særregler, jf. det ovenfor anførte

i pkt. 6.2.4., 6.2.10, 6.2.14 og 6.2.16.

Særligt spørgsmålene om muligheden for at pålægge de private par-

ter at betale sagsomkostninger. kræve sikkerhedsstillelse og mu-

ligheden for at få fri proces i hegnssagerne, er bl.a. på baggrund

af, at de fleste af hegnssagerne vedrører private parter, meget

centrale. Udvalget finder, at der på baggrund af det som er anført

ovenfor i pkt. 6.2.13., 6.2.17. og 6.2.18., bør fastsættes særreg-

ler om disse spørgsmål svarende til landvæsensretslovens § 34

(sagsomkostninger), § 47, 1. pkt. (sikkerhedsstillelse) og § 48

(fri proces).

Særligt for så vidt angår ankespørgsmål bemærkes, at hegnslovens §

42, stk. 3, ikke harmonerer med § 54, stk. 1, i lov om offentlige

veje. Mens landvæsenskommissionens afgørelse i ankesagen kun kan

prøves ved overlandvæsenskommissionen med landbrugsministerens

tilladelse, er der efter § 54, stk. 1, i lov om offentlige veje
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altid mulighed for at anke taksationskommisionens afgørelse til

overtaksationskoramissionen. Udvalget finder ikke, at der i alle

tilfælde bør være mulighed for at få prøvet hegnssagerne i 3 in-

stanser. På den baggrund bør systemet i hegnslovens § 42, stk. 3,

bevares, således at der også efter overførslen af sagerne til tak-

sationskommissionerne fortsat bør kræves landbrugsministerens til-

ladelse, såfremt en hegnssag skal kunne prøves for overtaksations-

kommissionen.

6.8. Sammenfatning

Gennemgangen i dette kapitel viser, at der i forbindelse med en

ophævelse af lov om landvæsensretter og overførsel af visse af op-

gaverne til taksationskommissionerne, kun i begrænset omfang er

behov for at bevare de meget detaljerede processuelle regler i

landvæsensretsloven.

Det er konstateret, at de sagsbehandlingsregler m.v., der anvendes

ved taksationskommissionerne kan anvendes umiddelbart for så vidt

angår de afgørelser efter milløbeskyttelsesloven. lov om okkerr
lov om kemikalieaffaldsdepoter, lov om betalingsregler for spilde-

vandsanlæg og lov om afvanding af marsken ved Tønder, som angår

ekspropriationslignende erstatningsfastsættelse.

Som nævnt ovenfor er det karakteristisk for de sager, der i dag

behandles ved taksationskommissionerne, at de altid indbringes af

en offentlig myndighed. Dette beror først og fremmest på, at of-

fentlige myndigheder helt overvejende er part i disse sager. Det

er endvidere karakteristisk, at det offentlige afholder sags-

omkostningerne i sagerne.

Efter udvalgets forslag vil taksationskommissionerne imidlertid

også komme til at behandle tvister mellem private parter. Dette

gælder afgørelser efter vandløbsloven. vandforsyningsloven. jagt-

loven, ferskvandsfiskeriloven, lov om private veirettigheder og

især efter hegnsloven. Det må efter overførslen af kompetencen til

taksationskommissionerne klargøres, hvem der kan indbringe sager-

ne. Dette kræver i et vist omfang særlige regler.
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Endvidere bør der efter udvalgets opfattelse, på linie med det,

som i 1985 skete med §§ 55, stk. 2 og 66, stk. 3, i privatvejslo-

ven, åbnes mulighed for at pålægge private parter at betale sags-

omkostninger. I tilknytning hertil mener udvalget, at der også bør

være mulighed for at kræve sikkerhedsstillelse, samt at de private

parter kan meddeles fri proces til behandlingen ved taksationskom-

missionerne, jf. i det hele ovenfor i pkt. 6.2.13., 6.2.17. og

6.2.18.

Endelig mener udvalget, at det bør overvejes, om der ikke er behov

for under en eller anden form at bevare regler om mødeindkaldelse.

fuldbyrdelse af kendelser og forlig samt muligheden for ved kære

til landsretten at få afgjort, om en ankeinstans har afgjort

spørgsmål, der ligger uden for ankeinstansens kompetence, jf.

ovenfor i pkt. 6.2.4., 6.2.10., 6.2.14. og 6.2.16.
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KAPITEL 7.

UDVALGETS LOVUDKAST.

Lov om ophævelse af lov om landvæsensretter og ændringer af en

række love som følge heraf.

7.1. Inden for Miljøministeriets område.

7.1.1. Vandforsyningsloven.

§ X. I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af

4. juli 1985 som ændret senest ved § 20 i lov nr. 192 af 23.

marts 1989, foretages følgende ændringer:

1. § 9 affattes således:

"§ 9. Erstatningssager, som efter loven henhører under taksa-

tionskommissionen, behandles af taksationskommissioner og

overtaksationskommissioner efter reglerne i lov om offent-

lige veje.

Stk. 2. Sagen behandles af kommissionen for det område, hvor

skadelidende har sit hjemsted. Er der hjemsteder i flere

områder, bestemmer miljøministeren, hvilken kommission der

skal behandle sagen.

Stk. 3. Udgift til vederlag af kommissionsformand og sekre-

tærhjælp afholdes af statskassen. Kommissionen kan bestemme,

at erstatningssøgende - eller, efter amtsrådets beslutning,

vedkommende vandforsyningsanlæg, en kommune eller en anden

part i sagen - skal stille sikkerhed for kommissionens øvrige

udgifter. Kommissionen bestemmer i sin kendelse, hvem der en-

deligt skal bære disse udgifter."

2. § 23, stk, 3, affattes således:

"Stk. 3: I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af
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taksationskommissionen. Lov om offentlige veje §§ 63 og 64

findes tilsvarende anvendelse."

3. I § 24 ændres "Overlandvæsenskommissionen" til: "Overtaksati-

onskommissionen".

4. I § 28, stk. 2, 1. pkt., ændres "landvæsensretten" til:

"taksationskommissionen".

5. I § 30, stk. 2, 1. pkt., ændres "landvæsensretten" til

"taksationskommissionen".

6. I § 31, stk. 2, 1. pkt., ændres "landvæsensretten" til:

"taksationskommissionen".

7. I § 32, stk. 4, 1. pkt., ændres "landvæsensretten" til:

"taksationskommissionen".

8. I § 39, stk. 4, 2. pkt., ændres "landvæsensretten" til:

"taksationskommissionen".

9. I § 42, stk. 2, ændres i 2. pkt. "landvæsensretten" til:

"taksationskommissionen" og i 3. pkt. "landvæsenskommissio-

nen" til: "taksationskommissionen".

10. § 89 ophæves.

7.1.2. Lov om kemikalieaffaldsdepoter.

§ X. I lov nr. ... af ... om affaldsdepoter foretages følgende

ændring:

1. I § 16 ændres "landvæsensretten" til "de taksationsmyndighe-

der, der er nævnt i § 57 og § 58 i lov om offentlige veje".

7.1.3. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.

§ X. I lov nr. 863 af 23. december 1987 om betalingsregler for

spildevandsanlæg foretages følgende ændring:
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I § 6, stk. 2, ændres "landvæsenskommissionen" til: "de tak-

sationsmyndigheder, der er nævnt i § 57 og § 58 i lov om of-

fentlige veje".

7.1.4. Lov om iaert og vildtforvaltning.

§ X. I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr.

801 af 11. december 1987 foretages følgende ændringer:

1. § 2, pkt. a, affattes således:

"a. Begæring om afløsning indbringes af grundejeren for en

taksationskommission efter § 57 og § 58 i lov om offentlige

veje, der afgør alle spørgsmål vedrørende afløsningen, herun-

der fastsættelse af erstatningens størrelse, jf. b. Taksati-

onskommissionens afgørelse kan indbringes for en overtaksati-

onskommission. Taksationskommissionen og overtaksationskom-

missionen bistås af en jagtsagkyndig, der udpeges af miljømi-

nisteren, og som deltager i sagens behandling. Den sagkyndi-

ges honorar fastsættes af kommissionen og henregnes til sa-

gens omkostninger, der afholdes af Miljøministeriet."

2. § 36, stk. 2, affattes således:

"Stk. 2. Dersom der ikke opnås mindelig overenskomst om er-

statningens størrelse, fastsættes denne af en taksationskom-

mission efter § 57 og § 58 i lov om offentlige veje. Taksati-

onskommissionens afgørelse kan indbringes for en overtaksati-

onskommission. Taksationskommissionen og overtaksationskom-

missionen bistås af en jagtsagkyndig, der udpeges af miljømi-

nisteren, og som deltager i sagens behandling. Den sagkyndi-

ges honorar fastsættes af kommissionen og henregnes til sa-

gens omkostninger, der afholdes af Miljøministeriet. Vildt-

forvaltningsrådets Reservatudvalg indkaldes til kommissioner-

nes møder."

7.2. Inden for Landbrugsministeriets område.
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7.2.1. Lov om hegn.

§ X: I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 11. december

1987 foretages følgende ændringer:

1. I § 42, stk. 1, ændres " en landvæsenskommission" til:

de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 57 i lov om

offentlige veje".

2. I § 42, stk. 3, ændres "landvæsenskommissionen" til: "taksa-

tionskommissionen" og "overlandvæsenskommission" til: "over-

taksationskommission".

3. I § 43, stk. 2, ændres "landvæsenskommissionens" til: "taksa-

tionskommissionens" .

7.2.2. Lovene om afvanding af marsken ved Tønder.

§ X: I lov om afvanding af marsken ved Tønder, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 270 af 22. april 1988 foretages følgende æn-

dringer:

1. § 5 affattes således:

"§ 5. Vandløbsmyndigheden afgør - under hensyntagen til be-

stemmelserne i traktaten om ordningen af vandløbs- og dige-

forhold ved den dansk-tyske grænse - hvilke ejendomme der

skal deltage i omkostningerne ved udførelsen af de i § 1 an-

førte anlæg, i hvilket forhold dette skal ske, samt hvorledes

vandløbs- og vejforbindelser skal ordnes m.v.

Stk. 2. Vandløbsmyndighedens afgørelse kan indbringes for

Miljøstyrelsen."

2. I § 5 ændres "den i § 5 nævnte kommission" til: "vandløbs-

myndigheden" .

3. § 7, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
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"Dennes størrelse fastsættes i mangel af mindelig overens-

komst af taksationsmyndighederne nævnt i § 57 og § 58 i lov

om offentlige veje under fornøden hensyntagen til bestemmel-

serne i traktaten om ordningen af vandløbs- og digeforhold

ved den dansk-tyske grænse."

4. I § 7, stk. 2, ændres "den fornævnte kommission" til: "de

myndigheder, der er nævnt i stk. 1."

5. I § 7, stk. 3, ændres "kommissionen" til: "taksationsmyn-

dighederne" .

§ X: I lov om tillæg til lov om afvanding af marsken ved Tønder,

jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 22. april 1988 foretages

følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

"§ 2. Hvorvidt, i hvilket forhold og fra hvilket tidspunkt

de i § 3 i lov nr. 137 af 18. april 1925 om afvanding af

marsken ved Tønder ommeldte nye koge, Sejersbækkogen og

Geestkogen, og de inden for kogenes område værende ejendomme

er pligtige at bidrage til udgifterne ved driften og vedli-

geholdelsen af de i § 1 nævnte ældre anlæg, afgøres under

hensyn til de forhold, hvorunder de to nævnte koge er ind-

trådt i digelaget i overensstemmelse med § 5 i lov om afvan-

ding af marsken ved Tønder. Vandløbsmyndighederne fordeler

tillige resten af nævnte udgifter på de ældre, under digela-

get hørende koge, så vidt muligt under hensyntagen til den

hidtidige fordeling. Vandløbsmyndighederne bestemmer, hvem

der skal bære sagens omkostninger."

7.2.3. Lov om læhegn.

§ X: I lov nr. 812 af 21. december 1988 om læhegn foretages føl-

gende ændringer:

1. I § 12 ændres "landvæsenskommissionen" til: "en taksa-

tionskommission efter § 57 i lov om offentlige veje".
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7.3. Inden for Fiskeriministeriets område.

7.3.1. Ferskvandsfiskeriloven.

§ X. I lov nr. 66 af 23. marts 1965 om ferskvandsfiskeri, som

ændret ved lov nr. 304 af 8. juni 1978, foretages følgende

ændringer:

1. I § 7, stk. 2, ændres "en landvæsenskommission" til: "de

taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 57 og § 58 i lov om

offentlige veje".

2. § 7, stk. 2, 2. pkt. ophæves.

3. § 7, stk. 3, affattes således:

"Stk. 3. Vedkommende taksationskommission skal tilkalde

fiskerisagkyndig medhjælp".

4. I § 13, stk. 1, affattes således:

"Tvistigheder om, hvor midtstrømslinjen i et vand går, afgø-

res af vandløbsmyndigheden."

5. I § 13, stk. 2, ændres "Nævnets" til: "Vandløbsmyndighedens".

6. I § 13, stk. 3, ændres "nævnet" til: "vandløbsmyndigheden".

7. I § 13, stk. 4, ændres "for det i stk. 1 anførte nævn"

til: "efter stk. 1".

8. I § 16, stk. 2, ændres "de i § 37 nævnte myndigheders"

til: "vandløbsmyndighedens".

9. I § 20, stk. 1 og 2 og § 21, stk. 1 og 7, ændres "de i § 37

nævnte myndigheder" til: "vandløbsmyndigheden".

10. I § 21, stk. 4, ændres "den nævnte myndighed" til: "vandløbs-

myndigheden" .
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11. I § 21, stk. 6 ændres "de i § 37 nævnte myndigheder"

til: "de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 57 og § 58

i lov om offentlige veje".

12. I § 24 ændres "de i § 37 nævnte myndigheder" til:

"vandløbsmyndigheden ".

13. § 29 affattes således:

"§ 29. Hvor forholdene ved vandløbs udløb i søer eller større

vandløb gør det ønskeligt af hensyn til laksefiskenes

adgang til legepladser, kan fiskeriministeren fastsætte fred-

ningsbælter og gennemgangsarealer til disse fredningsbælter."

14. I § 30, stk. 1, ændres "De i § 37 nævnte myndigheder" til:

"Vandløbsmyndigheden".

15. I § 30, stk. 3, ændres "i § 37 nævnte myndigheder" til:

"taksationsmyndighed, der er nævnt i § 57 og § 58 i lov om

offentlige veje".

16. I § 31, stk. 1, ændres "de i § 37 nævnte myndigheder" til:

"vandløbsmyndigheden".

17. I § 32, stk. 1, ændres "de i § 37 nævnte myndigheder,

eventuelt af den vandløbsret, for hvem sagen er indbragt"

til: "vandløbsmyndigheden".

18. I § 36, stk. 1, ændres "de i § 37 nævnte myndigheder eller

ved overenskomst" til: "vandløbsmyndigheden".

19. I § 36, stk. 2, ændres "en vandløbsret" til: "vandløbsmyn-

digheden" .

20. § 36, stk. 3, affattes således:

"Såfremt en sag om oprettelse eller ændring af dambrug er til

behandling efter vandløbsloven eller miljøbeskyttelsesloven

afgøres spørgsmålet om de foranstaltninger, der er nævnt i

stk. 1 af vandløbsmyndigheden."
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21. Kapitel 10 affattes således:

"Klage m.v.

§ 37. Vandløbsmyndighedens afgørelser efter denne lov kan af

parterne påklages til fiskeriministeren inden 4 uger fra den

dag, afgørelsen er meddelt de pågældende.

Stk. 2. Spørgsmål, der er afgjort af en taksationskommission

efter denne lov, kan af parterne indbringes for en overtaksa-

tionskommission efter reglerne i lov om offentlige veje.

Stk 3. Fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om kla-

geadgang, herunder om, at klage har opsættende virkning, un-

derretning af klageberettigede m.v., samt om betaling af

gebyr for indbringelse af klage. Ministeren kan endvidere,

uanset bestemmelsen i stk. 1, fastsætte bestemmelser om, at

nærmere fastlagte grupper af afgørelser ikke kan påklages for

fiskeriministeren.

Stk. 4. Fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om

vandløbsmyndighedernes behandling af sager efter loven."

22. I § 47 ændres "det i § 13 omhandlede nævn" til:

"vandløbsmyndigheden".

23. I § 49, stk. 1, udgår "eller de i § 37 nævnte myndigheder be-

stemmer andet" og i stedet indsættes: "dette eller en landvæ-

sensret har bestemt andet".

24. I § 63, stk. 1, ændres "de i § 37 nævnte myndigheder" til:

"en landvæsensret eller en vandløbsmyndighed".

25. I § 64, stk. 2, ændres "de i § 37 nævnte myndigheder" til:

"en landvæsensret eller en vandløbsrayndighed".

26. I § 66, stk. 2, ændres "de i § 37 nævnte myndigheder" til:

"en landvæsensret eller en vandløbsmyndighed".

7.4. Inden for Boligministeriets område.
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7.4.1. Udstykningsloven.

§ X: I lov nr. 137 af 7. marts 1990 om udstykning og anden regi-

strering i matriklen foretages følgende ændringer:

1. § 39, stk. 3, affattes således:

"Stk. 3. Hegnssynets afgørelse kan indbringes for en landvæ-

senskommission efter § 57 og § 58 i lov om offentlige veje. §

42, stk. 3, og § 43 i hegnsloven finder tilsvarende anvendel-

se. Dog meddeles tilladelser efter hegnslovens § 42, stk. 3,

og § 43, stk. 3, af boligministeren.

7.5. Inden for Justitsministeriets område.

7.5.1. Lov om private veirettigheder.

§ X: I lov nr. 143 af 13. april 1938 om private vejrettigheder

foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres "ved en landvæsenskommission, jf. lov

af 30. december 1858 om landvæsenskommissionen" til: "af tak-

sationsmyndighederne, der er nævnt i § 57 og § 58 i lov om

offentlige veje".

7.5.2. Lov om landvæsensretter.

§ X: Lov om landsvæsensretter, jf. lovbekendtgørelse nr. 133 af

6. marts 1970, ophæves.

7.5.3. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

§ X: Loven træder i kraft den

Stk. 2. Landvæsensretterne færdigbehandler efter de hidtil

gældende regler de sager, som er indbragt for disse inden lo-

vens ikrafttræden. Det samme gælder sådanne sager, der er

afgjort af en landvæsensret før lovens ikrafttræden, men som

efter dette tidspunkt indankes rettidigt efter de hidtil gæl-

dende regler.
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Stk. 3. Sager, der i medfør af stk. 1 afgøres af en landvæ-

sensret efter lovens ikrafttræden, kan ankes i overensstem-

melse med de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om eller be-

stemme, at behandlingen af enkelte af de i stk. 2 og 3 nævnte

sager eller grupper af sådanne sager skal overgå til vedkom-

mende vandløbsmyndighed, til taksationskommssionerne efter §

57 og § 58 i lov om offentlige veje eller til en anden myn-

dighed.
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123 BILAG 3

L-25

Oversigt over kompetencefordeling efter en nedlæggelse af

landvæsensretterne.

A. Taksationskommissionerne efter lov om offentlige vele.

1. Vandløbsloven

§ 23, § 28, § 37, stk. 4, § 45, jf. § 38, § 51, § 57, stk. 1,

§ 61, stk. 4.

2. Miljøbeskyttelsesloven

§ 13, § 14 og § 32.

3. Vandforsyningsloven.

§ 9, § 23, § 24, § 28, § 30, § 31, § 32, § 39 og § 42.

4. Lov om okker

§ 4, stk. 3.

5. Lov om affaldsdepoter

§ 15.

6. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

§ 6.

9. Jagtloven

§ 2 og § 36.

10. Hegnsloven

Kapitel I, II, III samt § 19, stk. 1 og 4, § 20 og § 21.

12. Lov om afvanding af marsken ved Tønder

§ 7.

13. Lov om læhegn

§ 12.

14. Lov om ferskvandsfiskeri

§ 7, § 21, stk. 6 og § 30, stk. 3.
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15. Lov om saltvandsfiskeri

§ 20, stk. 2.

16. Lov om private vejrettigheder

§ 2, stk. 2.

B. De kommunale vandløbsmyndiaheder/Miliøstyrelsen.

1. Vandløbsloven

§ 24, § 31, § 35, stk. 2, § 41, § 63, § 65, stk. 2, § 67,

stk. 2, og § 68, stk. 2, 3 og 4.

8. Lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for

ferske vande gældende regler

§ 1, stk. 2, og § 5.

12. Lov om afvanding af marsken ved Tønder

§ 5 og § 6.

14. Lov om ferskvandsfiskeri

§§ 16-17, §§ 20-24, § 30, stk. 1, §§ 31-34 og § 36. (Alene

vandløbsmyndighederne i 1. instans, fiskeriministeren i 2.

instans).

C. Miljøministeren.

1. Vandløbsloven

§ 7, stk. 6.

7. Lov om sandflugtens bekæmpelse

§ 1, stk. 2, og § 8, jf. § 15, stk. 3.

D. Skov- og Naturstyrelsen.

7. Lov om sandflugtens bekæmpelse

§ 6, stk. 4, § 6, stk. 5 og § 7, jf. § 15, stk. 3.
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E. Fiskeriministeriet.

14. Lov om ferskvandsfiskeri

§ 16, § 17, §§ 20-24, § 30, stk. 1, §§ 31-34, § 36 og § 49.
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127 BILAG 4

Cirkulære om lov om offentlige veje
(til samtlige vejbestyrelser)




































































