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Vedrørende udpegning af medlemmer til ekspropriationskommis-

sionerne og de kommunale taksationskommissioner. 

 

I forbindelse med det forestående kommunalvalg skal der ved nye tiltrådte by-

råd blandt andet vedtages en ny hvervsfortegnelse. 

  

Taksationssekretariatet har den 9. oktober 2017 skrevet ud til jer, vedrørende 

udpegninger til 2. instanserne (de statslige taksationskommissioner og de 

kommunale overtaksationskommissionerne), der behandler klagesager om 

erstatningsfastsættelse i forbindelse med ekspropriation. 

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har brug for oplysninger om kom-

munalt udpegede medlemmer til 1. instans i henholdsvis de statslige ekspropri-

ationskommissioner og de kommunale taksationskommissioner. De statslige 

ekspropriationskommissionerne og de kommunale taksationssystemer afgør 

erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation af fast ejendom. 

Ministeriet skal anmode om oplysninger vedrørende medlemmer til:  

 

1. De 2 statslige ekspropriationskommissioner:  

Hertil udpeger hver kommunalbestyrelse 1 medlem, der optages på 

den samlede kommunale liste, jf. § 6, stk. 2, i lov om fremgangsmåden 

ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsproceslo-

ven)1.  

2. De 15 kommunale taksationskommissioner:  

Hertil udpeger hver kommunalbestyrelse 2 medlemmer, der optages 

på den samlede kommunale liste, jf. § 105, stk. 3, i lov om offentlige ve-

je m.v. (vejloven)2.  

 

Medlemmerne for hver af de to typer kommissioner vil være til rådighed for 

kommissionernes virke de næste 4 år svarende til kommunalbestyrelsens funk-

tionsperiode. 

 

I bedes sende de nye hvervsfortegnelser til sdp@trm.dk samt trm@trm.dk, 

hvorefter ministeriet vil videresende informationerne til de pågældende kom-

missioner.  

 

                                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 
2 Lov nr. 1520 af 27. december 2014 
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 Side 2/2 

Nærmere om kommissionerne og medlemmernes virke 

 

Der findes 2 systemer for ekspropriation og taksation – det statslige og det 

kommunale.  

 

De statslige ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatnings-

spørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspro-

priation af fast ejendom. Ekspropriationsprocesloven regulerer processen ved 

statslige ekspropriation, hvor de statslige ekspropriationskommissionerne er 1. 

instans og de statslige taksationskommissioner er 2. instans.  

De kommunale taksations- og overtaksationskommissioner afgør erstatnings-

spørgsmål m.v. i henhold til vejloven, lov om private fællesveje, lov om vinter-

vedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om planlægning, lov om okker, lov 

om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., vandløbsloven og 

vandforsyningsloven samt en række andre love. Vejloven regulerer processen 

for erstatningsfastsættelse som følge af kommunal ekspropriation, hvor de 

kommunale taksationskommissioner er 1. instans og de kommunale overtaksa-

tionskommissioner er 2. instans.  

 

Kommunalbestyrelsen bedes sikre, at de udpegede medlemmer er villige til at 

deltage i kommissionernes arbejde. Det er et lovkrav, at alle udpegede med-

lemmer skal have indsigt i vurdering af ejendomme, jf. ekspropriationproceslo-

vens § 10 og vejlovens § 108. Hvervet er omfattet af forvaltningsloven, hvorfor 

det er vigtigt at medlemmerne er bekendt med forvaltningsloven, herunder 

særligt reglerne i kapitel 2 om habilitet. Derfor er det også vigtigt, at et af de 

medlemmer, der fremgår af listen til kommissionerne i 1. instans, ikke også 

fremgår af listen til 2. instans i det samme system - enten det statslige eller 

kommunale.  

 

Medlemmernes honoreres med 2000 kr. pr. mødedag samt godtgørelse for 

befordringsudgifter.  

 

Er der spørgsmål til systemet m.v. er velkomne til at kontakte ministeriet på 

trm@trm.dk.  

Med venlig hilsen 

Louise Nørgaard 
Fuldmægtig 
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