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UDDRAG AF PLANLOVEN 

Lovbekendtgørelse 2020-07-01 nr. 1157 

om planlægning 

Kap. 11. Ekspropriation, overtagelse mv . 

§ 47 

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over 

fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller 

en byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. 

Stk. 2.Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettigheder over det 

eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde. 

Stk. 3. Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om offentlige veje §§ 99-102 

tilsvarende anvendelse. 

Stk. 4.Kommunalbestyrelsens adgang til at foretage ekspropriation i medfør af stk. 1 bortfalder, hvis 

kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation ikke er truffet, inden 5 år efter at planen er 

offentliggjort efter § 30, stk. 1. 

§ 47 a 

En ejer af en fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, kan, hvis 

ejendommen helt eller delvis overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde, inden 4 år efter 

overførslen forlange ejendommen henholdsvis den overførte del af denne overtaget af kommunen for et 

beløb fastsat af taksationsmyndighederne efter de samme regler, som efter §§ 47 og 50 gælder for 

ekspropriation af ejendomme, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2.For ejendomme, der er overført fra landzone til byzone eller sommerhusområde før den 1. januar 

2004, anvendes det slutbeløb, der er ansat efter den tidligere bestemmelse i § 2, stk. 1, i lov om 

frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 577 af 7. juli 2002. 

Stk. 3.Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder alene anvendelse, hvis ejendommen på det tidspunkt ejeren 

forlanger en overtagelse, fortsat benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage. 

§ 48 

Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren 

forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. 

Stk. 2.Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en del af en ejendom til et offentligt formål, 

kan ejeren forlange den pågældende del af ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Hvis 

restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom, kan ejeren forlange hele 

ejendommen overtaget af kommunen. 
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Stk. 3.Overtagelsespligten efter stk. 1 og 2, 1. pkt., påhviler dog kun kommunen, hvis det pågældende areal 

ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de 

omliggende ejendomme. 

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når en lokalplan har forbeholdt en ejendom til almene boliger, 

jf. lov om almene boliger m.v., jf. § 15, stk. 2, nr. 9. 

§ 49 

Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse 

fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen 

mod erstatning. 

Stk. 2.Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold 

mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed 

og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. 

Stk. 3.Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når en ejendom helt eller delvis er 

omfattet af et forbud mod større byggearbejder, jf. § 15, stk. 2, nr. 24. 

§ 50 

Taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje fastsætter erstatning for ekspropriation efter § 47, 

overtagelse efter § 47 A og for tilbageførsel efter § 46. Disse myndigheder afgør endvidere spørgsmål om 

berettigelsen af krav efter §§ 47 A, 48 og 49. 

Stk. 2. Om sagernes behandling for taksationsmyndighederne og erstatningens fastsættelse og udbetaling 

mv. finder §§ 103, 104 og 108-122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse. 

 

Kap. 14. Klage og søgsmål 

§ 58 

Til Planklagenævnet kan påklages: 

 1)  

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1, jf. dog § 4 a, stk. 4, og § 5, stk. 5. 

 2)  

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 47, stk. 1. 

 3)  

Kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler udstedt 

i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2. 
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Stk. 2.Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 41 a kan ikke påklages. 

Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder om frister for 

indgivelse af klage, om frister og proces for parternes afgivelse af bemærkninger, om nævnets 

sagsoplysning og -behandling og om obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger samt regler om, at 

klagerne skal betale et gebyr for at få behandlet en klage. 

Stk. 4. Erhvervsministeren kan efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse i særlige tilfælde træffe 

afgørelse om, at klageadgangen efter stk. 1, nr. 1, over afgørelser om landzonetilladelser, jf. § 35, eller efter 

stk. 1, nr. 3, over afgørelser om kommuneplaner, jf. kapitel 4, og afgørelser om lokalplaner, jf. kapitel 5, 

hvori et kystbeskyttelsesprojekt eller et projekt om ændring af et kystbeskyttelsesanlæg, jf. kapitel 1 a i lov 

om kystbeskyttelse m.v., indgår, for så vidt angår kystbeskyttelsesprojektet eller projektet om ændring af et 

kystbeskyttelsesanlæg, helt eller delvis afskæres. 

 


