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Ikke arealerstatning til grundejere ved etablering af regn-
vandsbassiner til brug for nyt boligområde, da regnvands-
bassinerne var en nødvendig forudsætning for udbygning
af boligområdet, og da fordelene ved at kunne udnytte de
resterende arealer til boliger oversteg tabet ved at skulle
afstå delarealer til regnvandsbassiner.

1.1.7. Spildevand - 1.4.4. Lokalplan - 1.8. Ekspropriation - 4.1.3.
Tab og erstatningsudmåling

Sagen angik fastsættelse af arealerstatning ved afståelse af dela-
realer til regnvandsbassiner, som skulle etableres for at sikre af-
vanding inden for lokalplanområdet med henblik på at forhindre
afledning til nærliggende vandløb. Såvel i den overordnede
planlægning som i lokalplanen for det nye boligområde var det
forudsat, at afledning af overfladevand skulle ske inden for lokal-
planområdet, og at etablering af regnvandsbassiner var en forud-
sætning for udnyttelsen af lokalplanens muligheder for etablering
af det nye boligområde. Da der ikke kunne opnås enighed med
grundejerne, blev der foretaget ekspropriation af de nødvendige
delarealer til etablering af regnvandsbassinerne, hvorefter
spørgsmålet om arealerstatninger blev indbragt for taksationskom-
missionen. Grundejerne krævede erstatning for arealerne ud fra
de gennemsnitlige udnyttelsesmuligheder i de respektive områder
sammenholdt med sammenligningshandler for arealer med tilsva-
rende udnyttelsesmuligheder. Kommunen gjorde med henvisning
til fast praksis gældende, at arealerne skulle erstattes med 30 kr.
pr. m2. Taksationskommissionen fandt, at erstatningen skulle
udmåles ud fra en vurdering af området som helhed uden hensyn
til de specifikke forskelle i udnyttelsesmuligheder i lokalplanens
delområder. For arealer, hvor der kunne forventes tæt-lav bebyg-
gelse blev erstatningen fastsat til 180 kr. pr. m2, mens der for
arealer, hvor der kunne forventes åben-lav bebyggelse blev fastsat
en erstatning på 80 kr. pr. m2. Kommunen indbragte sagen for
overtaksationskommissionen med påstand om, at grundejerne
ikke skulle tilkendes erstatning, da regnvandsbassinerne var en
nødvendig forudsætning for udbygningen af boligområdet, og da
fordelene ved at kunne bebygge restejendommene oversteg de
tab, som grundejerne blev påført ved at afstå delarealer til de
nødvendige regnvandsbassiner. Grundejerne gentog deres påstan-
de og anbringender. Overtaksationskommissionen fandt, at
regnvandsbassinerne somnødvendig forudsætning for etableringen
af det nye boligområde fremgik af såvel tidligere overordnet
planlægning som efterfølgende lokalplan. Overtaksationskommis-
sionen fremhævede, at regnvandsbassinerne udelukkende var til
brug for boligerne i lokalplanområdet. Uanset andre grundejere,
som ikke var berørt af ekspropriationen, fik fordele af etableringen
af regnvandsbassinerne, fandt overtaksationskommissionen, at
de berørte grundejere ikke havde krav på erstatning, da fordelene
ved at kunne bebygge restejendommene langt oversteg værdien
af de eksproprierede arealer, hvorefter grundejerne ikke havde
lidt et tab. Overtaksationskommissionen tillagde det ikke betyd-
ning, at der efter taksationskommissionens kendelse var udbetalt
a conto erstatning.

Overtaksationskommissionen for Århus og Holstebro. Kendelse
afsagt den 12. august 2014 i sag JY 8 - 2014

Silkeborg Kommune (adv. Jens Flensborg)
mod
Henry Elgaard Pedersen m.fl. (adv. Vibeke Asmin Hansen)

Sag: Erstatningskrav i anledning af beslutning om ekspropriation
af arealer
til anlæg af nedsivningsbassiner i Funder fra
lb.nr. 1: matr. Nr. 32a Funder By, Funder tilhørende Henry El-
gaard Pedersen
samt fra
Lb. nr. 2: matr. Nr. 32d, 32h og 21a Funder By, Funder tilhørende
JepamaApS v/MargitMarie Sørensen samtDamgården Ejendoms-
selskab ApS v/ Erik Møller Sørensen.
Tirsdag den 12. august 2014 kl. ca. 14.000 samledes den af
Transportministeriet i henhold til vejloven (lov om offentlige veje,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011) nedsatte
overtaksationskommission for Århus og Holstebro på adressen
Damgårdvej 17, 8600 Silkeborg.
Til stede var formanden, Henrik Skander-Madsen, kommissionens
faste medlemmer Eigil HolmNielsen og KresstenMøller, samt det
særligt udpegede medlem Lars Brix.
For og med lodsejerne mødte Vibeke Asmin Hansen.
For Silkeborg Kommune mødte advokat Jens Flensborg samt
Carsten Møller.
For Silkeborg Spildevand A/S mødte Spildevandschef Jan Peder-
sen og ingeniør Malene Juul.
Som teknisk sagkyndig for Taksationskommissionen mødte lan-
dinspektør Paul Sørensen, Bonefeld & Bystrup A/S.
Der fremlagdes:
• Udskrift af kendelsen af 21. december 2012 afsagt af Taksa-

tionskommissionen for Randers.
• Skrivelse af 21. januar 2013, hvorved advokat Flensborg på

vegne Silkeborg Kommune påklager kendelsen afsagt af
Taksationskommissionen for Randers til Overtaksationskom-
missionen for Århus og Holstebro.

• Påstandsdokument af 11. juli 2014 fra advokat Jens Flens-
borg.

• Påstandsdokumenter af 12. august 2014 fra advokat Vibeke
Asmin Hansen.

Taksationskommissionen for Randers har afsagt sålydende ken-
delse:

Taksationskommissionens afgørelse og begrundelse:
Ved lokalplanen blev de eksproprierede arealer udlagt til offentlige
formål herunder tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner. Så-
fremt de til dette formål nødvendige arealer ikke var eksproprierede,
kunne lodsejeren efter planlovens § 48 forlange arealerne overtaget
mod erstatning under de i bestemmelsen angivne betingelser. For
erstatningsfastsættelsen er det næppe afgørende, om den erstatnings-
udløsende omstændighed er ekspropriation eller overtagelse efter
planlovens § 48. Erstatningsfastsættelsenmå skemed udgangspunkt
i den værdi, de eksproprierede arealer havde inden inddragelsen
under lokalplanen, hvor der tages hensyn til den værdi, som forvent-
ningerne til området som et kommende boligområde, som kommu-
neplanen og strukturplanen havde skabt. Erstatningsfastsættelsen
bør ske ud fra en vurdering af, hvilken forventningsværdi, der var
knyttet til området som helhed uden hensyn til de forskelle, som
den konkrete planlægning i forskellige boligformer og bebyggelser,
kan give anledning til.
Erstatningsfastsættelsenmå skemed udgangspunkt i prisforholde-
ne på ekspropriationstidspunktet, hvor den bebyggelse, som lokal-
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planen giver mulighed for, kun i meget begrænset omfang var blevet
realiseret.
Efter et samlet skøn, hvori indgår de foreliggende oplysninger
om handler i området, bør erstatningsfastsættelsen for afståelsen
af de nordlige arealer ske med udgangspunkt i en arealpris på 180
kr. pr. m2.
For så vidt angår de sydlige arealer må der tages hensyn til, at
regnsvandsbassinet mod nord, vest og syd grænser til fredskov.
Der er til dette område i kraft af sin beliggenhed ikke knyttet den
samme forventningsværdi, som til de nordlige områder, og erstat-

ningen bør derfor - som også erkendt af lodsejerne - fastsættes med
udgangspunkt i en mindre kvadratmeterpris. Denne kvadratmeter-
pris fastsættes skønsmæssigt til 80 kr. pr. m2.
Der er ikke grundlag for at fastsætte nogen ulempeerstatning for
den “kile”, ekspropriationen har skabt på matr. nr. 32 d, da “kilen”
i al væsentlighed ikke kan antages at indebære særlige begrænsnin-
ger med hensyn til udnyttelsen af restarealet, der støder op til
grønne områder (fredskov), der skal friholdes for bebyggelse.
Erstatningen fastsættes herefter således:

Lb. nr. 1:
109.440 kr.608 m2 a 180 kr.

Lb. nr. 2:
1.366.560 kr.7.592 m2 a 180 kr.
653.360 kr.8.167 m2a 80 kr.

2.019.920 kr.

Der tilkendes ejerne af Ib. nr. 2, der har været repræsenteret af ad-
vokat, til dækning af udgifter herved 30.000 kr.
Erstatningsbeløbene forrentes fra ekspropriationstidspunktet som
anført i vejlovens § 63.

Derfor bestemmes:
Erstatningen for ekspropriation til regnvandsbassin fastsættes såle-
des:
Ib. nr. 1:
matr.nr. 32a Funder By, Funder, tilhørende Henry Elgaard Peder-
sen: 109.440 kr.
og
Ib. nr 2:
matr.nr. 32d, 32h og 21 a Funder By, Funder, tilhørende Jepama
ApS v/ Margit Marie Sørensen og Damgaarden Ejendomsselskab
ApS v/Erik Møller Sørensen: 2.019.920 kr.
Erstatningsbeløbene forrentes fra 27. februar 2012 med en rente,
svarende til den på dette tidspunkt fastsatte diskonto.
Der tilkendes JepamaApS v/MargitMarie Sørensen ogDamgaar-
den Ejendomsselskab ApS v/Erik Møller Sørensen, til dækning af
sagkyndig bistand 30.000 kr.”
Overtaksationskommissionen besigtigede de eksproprierede arealer
og herefter havde parterne og deres repræsentanter lejlighed til at
uddybe påstande og anbringender.
Advokat Jens Flensborg nedlagde på vegne af Silkeborg Kommune

principal påstand om, at Silkeborg Kommune alene tilpligtes til at
betale de berørte lodsejere 30 kr. pr. m2.
Til støtte for sin påstand gennemgik advokat Flensborg de i sit
påstandsdokument anførte anbringender. Advokat Flensborg be-
mærkede såvel i sit påstandsdokument som i sit indlæg for
Overtaksationskommissionen, at påstanden skal ses i lyset af, at
Silkeborg Forsyning A/S den 20. marts 2013 overførte a conto er-
statning til lodsejerne af Ib. nr. 2, ægteparret Sørensen, med 357.637
kr. svarende til ca. 75 % af den tilbudte erstatning på 30 kr. pr. m2.
Det er kommunens principielle opfattelse, at de berørte lodsejere
slet ikke har krav på erstatning idet de udlagte regnvandsbassiner,
der efter lokalplan 14-001 skulle placeres på de eksproprierede
arealer, repræsenterer en nødvendig forudsætning for den byudvik-
ling som lokalplanen giver mulighed for.
Regnvandsbassinerne anlægges for i overensstemmelse med lo-
kalpalens § 1 “at sikre en bæredygtig løsning for afledning af
regnvand, så Funder Å og Fårdal Bæk ikke belastes af overflade-
vand fra det nye boligområde”. I lokalplanens redegørelse uddybes
dette, idet området hvori regnvandsbassinerne planlægges anlagt

udlægges til offentlige formål (tekniske anlæg) herunder regnvands-
bassiner udformet som naturlige skovsøer.
Allerede i forbindelse med Strukturplanen fra 2005 er der dispo-
neret med etablering af regnvandsbassiner dog med en anden (fore-
løbig) placering.
Kommunen gør gældende, at den intensive boligbebyggelse som
efter lokalplanen kan ske på arealer der tilhører de to lodsejere kun
er mulig såfremt der anlægges de for den samlede bebyggelse
nødvendige regnvandsbassiner. Fra taksationspraksis kendes flere
eksempler på afgørelser efter planloven, efter vejlovens § 51 og
privatvejlovens § 40 hvori indgår anlæg af veje og regnvandsbassi-
ner som forudsætning for udmøntningen af en lokalplan. Hvorvidt
der er tale om ekspropriation eller krav om overtagelse efter plan-
loven er i den sammenhæng uden betydning, idet forskellen på
overtagelsespligt og ekspropriation reelt blot beror på om det er
kommunen eller lodsejer der tager initiativet.
Advokaten henviste til en række afgørelser: MAD 2012.1448
samt Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjællands
kendelse af 27. juni 2013 og kendelse fra Overtaksationskommis-
sionen for Vejle og Ringkøbing af 1. maj 2013. I alle tilfælde
undlod kommissionerne at udlodde erstatning til de berørte lodse-
jere, fordi fordelene ved de pågældende anlæg langt oversteg vær-
dien af de eksproprierede arealer.
Samlet indebærer disse principper og disse afgørelser, at såfremt
lodsejerne oppebærer fordele ved lokalplan 14-001's arealudlæg
til boligbebyggelse, vil disse fordele skulle modregnes i den erstat-
ning, der kunne komme på tale ved ekspropriation af arealer til
regnvandsbassinerne inden for lokalplanområdet.
Endelig gør kommunen gældende, at der ikke, som antaget af
Taksationskommissionen, foreligger forventningsværdi i noget
betydende omfang. Det gøres gældende, at lodsejerne i den forelig-
gende sag ikke har haft nogen berettiget forventning om, at de på-
gældende arealer ville blive udlagt til mere intensiv anvendelse.
De eksproprierede arealer skal bedømmes på lige fod med de øv-
rige arealer der er omfattet af lokalplanen og som ikke anvendes
til boligbebyggelse, herunder friarealer og stier. Værdien af disse
arealer er “opslugt” af de arealer som kan anvendes til boligbebyg-
gelse. Situationen for disse arealer kan sammenlignes med de are-
aler af ubebyggede grønne arealer, der i 2012 af lodsejerne blev
overdraget til grundejerforeningen til en værdi af 0 kr.
Samlet set blev udnyttelsesgraden for ejendomme inden for lokal-
planområdet forøget som følge af den endelige planlægning, der
ledte frem til selve lokalplanen. Bebyggelsesprocenten blev forøget
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fra 25 til 30% hvorved det mulige antal boliger blev forøget fra
300 til ca. 380.
Særligt for så vidt angår Ib. nr. 1, ejendommen tilhørende Henry
Elgård Pedersen gøres det gældende, at da han først erhvervede
ejendommen efter lokalplanens vedtagelse har han haft kendskab
til hvorledes der helt præcist blev disponeret i lokalplanen, og altså
også hvor der ifølge planen skulle etableres regnvandsbassiner.
For så vidt angår Ib.nr. 2 tilhørende ægteparret Sørensen bør der
lægges vægt på at de nu eksproprierede arealer gennem hele plan-

lægningsprocessen fra Strukturplan til lokalplan har været dispone-
ret til anden anvendelse, eksempelvis til rekreative områder, end
boligbebyggelse. Der har derfor ikke foreligget grundlag for særlig
forventningsværdi.
Advokat Vibeke Asmin Hansen nedlagde på vegne af Henry El-

gaard Pedersen påstand om, at der ydes hendes klient en erstatning
på i alt 206.079 kr., der fremkommer således:

4.079 kr.Grundbetaling
152.000 kr.Arealafståelse af ca. 608 m2 á 250 kr.
50.000 kr.Deklarationserstatning konverteret til 50 m2 á 1.000 kr.

Til støtte for sin påstand gennemgik advokaten de i sit påstandsdo-
kument anførte anbringender.
Henry Elgaard Pedersen er hvervede ejendommen den 15. august
2011, ved købsaftale af 4. juli 2011. Det var lodsejerens forventning,
at han kunne udnytte sit areal i fuldt omfang indtil indregning i
bebyggelsesprocent og ekspropriationen hindrede ham i at få de
udnyttelsesmuligheder, han havde forudsat. Forud for købsaftalen
var det alene lokalplankortet og afsætning af arealer til regnvands-
bassin, lodsejeren kunne forholde sig til. Ifølge lokalplankortet
fremstod lodsejerens ejendom stort set uberørt.
Fra Henry Elgaard Pedersens ejendom er især ekspropriationen
af areal til adgangsvej til det sydlige regnvandsbassin belastende,

idet den “skærer” sig ind mellem de to vestligste grunde i udstyk-
ningen.
Alle arealer der eksproprieres må erstattes idet det med eksprop-
riationen fragår i det grundlag, der danner baggrund for beregning
af bebyggelsesprocent, udlæg af fælles friarealer mv. alt sammen
forhold som indgår i ejerens planlægning af bebyggelses- og
salgsmuligheder.
På vegne ægteparret Erik og Margit Sørensen som ejere af hen-

holdsvis Damgaarden Ejendomsselskab ApS og Jepama ApS ned-
lagde advokat Vibeke AsminHansen påstand om, at der ydes hendes
klienter en samlet erstatning på 2.692.740 kr., der fremkommer
således:

755.000 kr.Matr.nr. 32h Funder By, Funder
Areal: 3.356 m2 á 225 kr. pr. m2

957.000 kr.Matr. Nr. 21a Funder By, Funder
Areal: 4.256 m2 á 225 kr. pr. m2

980.040 kr.Matr. Nr. 32d Funder By, Funder
Areal: 8.167 m2 á 120 kr. pr. m2

Lokalplan 14-001 og den efterfølgende udstykningsplan er udarbej-
det på initiativ af lodsejerne og i samarbejde med kommunen på
baggrund af Silkeborg Kommunes Strukturplan.
Erstatningsfastsættelsen bør ske med udgangspunkt i de forvent-
ninger lodsejerne havde på baggrund af strukturplanen. Erstatnings-
fastsættelsen bør ske ud fra en vurdering af hvilke forventninger
der konkret kunne knyttes til området som helhed uden hensyn til
de forskelle, som den konkrete planlægning gav anledning til.
Advokaten bemærkede, at det var Silkeborg Spildevand A/S, der
selv tog initiativ til erhvervelse af arealerne via ekspropriation og
at erhvervelsen bør ske til en gennemsnitspris af de arealer, der er
udnyttet i henhold til lokalplanen.
Den aktuelle placering af regnvandsbassinerne har haft afgørende
betydning for lodsejerne, idet udnyttelsesmulighederne i den
nordlige del af lokalplan/udstykningsområdet er væsentligt reduceret
og for den sydlige dels vedkommende helt bortfaldet.
Eksisterende praksis understeger lodsejernes krav på erstatning,
idet regnvandsbassinerne netop er en nødvendig forudsætning for
bebyggelsen og indgår i en helhed og derfor skal erstattes ud fra
en gennemsnitsbetragtning.
Lodsejerne har allerede bidraget ganske væsentligt til helheden
med fælles friarealer, vej- og stianlæg m.v. Regnvandsbassinerne
kan hverken som følge af lokalplanlægningen eller i øvrigt pålægges
en enkelt lodsejer.
Regnvandsbassinerne er aktuelt ikke i sig selv værdiskabende og
lodsejerne har derfor haft en forventning om en endda større udnyt-
telse end den lokalplanplanen hjemler.
Overtaksationskommissionen drøftede sagen og afsagde sålydende

KENDELSE
Overtaksationskommissionen finder indledningsvis, at det jf. lokal-
planen 14-001 §1, har været en forudsætning for planens gennem-
førelse, at der blev etableret regnvandsbassiner til “at sikre en bæ-
redygtig løsning for afledning af regnvand, så Funder Å og Fårdal
Bæk ikke belastes af overfladevand fra det nye boligområde”. Der
er således tale om etablering af regnvandsbassiner, der udelukkende
skal betjene lokalplanområdet og den bebyggelse, der etableres
dér.
Allerede i Strukturplanen var der indtegnet regnvandsbassiner.
Lodsejerne har således allerede fra projektets tidligste fase været
bekendt med behovet for afledning af regnvand også selv om
Strukturplanens angivelser af antal og placeringer blev ændret i
forbindelse med den endelige lokalplan.
Det forhold, at den bebyggelsesplan, som på de berørte lodsejeres
foranledning blev udarbejdet i forbindelse med lokalplanens vedta-
gelse ikke indeholder anlæg af regnvandsbassinerne og derfor giver
indtryk af en større udnyttelsesgrad ændrer ikke på, at det er lokal-
planens bestemmelser og arealdispositioner, der danner det bindende
grundlag for bebyggelsen af planområdet.
Overtaksationskommissionen vil ikke afvise, at der hos de berørte
lodsejere kan have været en vis mindre forventning til anvendelsen
af de eksproprierede arealer, som ville indebære udmåling af erstat-
ning, men i overensstemmelse med gældende praksis, skal der ved
vurderingen af omfanget af erstatningen ske en vurdering af om
og i hvilket omfang lodsejerne som følge af lokalplanen opnår så-
danne fordele, at det påvirker erstatningsudmålingen.
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Det er i den aktuelle sag Overtaksationskommissionens opfattelse,
at ejerene af de berørte ejendomme i konsekvens af de muligheder
lokalplanen - for hvilken regnvandsbassinerne er en forudsætning
- giver i form af udstykning og efterfølgende salg opnår en så stor
gevinst, at det langt overstiger værdien af de eksproprierede arealer,
herunder den eventuelle forventningsværdi.
Overtaksationskommissionen har herved også lagt vægt på, at
den endelige lokalplan indebar en forøgelse af bebyggelsesprocen-
ten svarende til ca. 80 boliger set i forhold til strukturplanens angi-
velser og dermed en øget indtjeningsmulighed for lodsejerne end
oprindelig forventet på basis af strukturplanen.
Det er i denne sammenhæng uden betydning, at andre lodsejere
opnår en tilsvarende gevinst uden at have bidraget med arealer til
etablering af de pågældende regnvandsbassiner. Det er efter kom-
missionens opfattelse ligeledes uden betydning, at de berørte lod-
sejere har bidraget med arealer til veje og friarealer m.v. og at disse
arealer er overdraget til grundejerforeningen for 0 kr.
Ejerne har således efter Overtaksationskommissionens opfattelse
ikke lidt noget tab ved udlægget af arealer til regnvandsbassiner
inden for lokalplanområdet.
Det bemærkes, at det forhold at Silkeborg Forsyning A/S allerede
har udbetalt en del af den af Taksationskommissionen tilkendte
erstatning til ægteparret Sørensen er uden betydning for Overtaksa-
tionskommissionens afgørelse.
Som passende godtgørelse for nødvendige udgifter til sagkyndig
bistand i forbindelse med sagens behandling for Overtaksations-
kommissionen, jf. vejlovens § 61 fastsættes et beløb på 10.000 kr.
for så vidt angår Henry Elgaard Pedersen samt 30.000 kr. for så
vidt angår Damgaarden Ejendomsselskab ApS og Jepama ApS til-
hørende Erik Møller Sørensen og Margit Marie Sørensen.

Herefter bestemmes
Silkeborg Kommune skal ikke yde erstatning til Henry Elgaard
Pedersen som ejer af matr.nr. 32a Funder By, Funder eller til

Ejendomsselskabet Damgaarden ApS v/ Erik Møller Sørensen og
Jepama ApS v/ Margit Marie Sørensen som ejere af matr. Nr. 32d,
32h og 21 a Funder By, Funder.
Som passende godtgørelse for nødvendige udgifter til sagkyndig
bistand i forbindelse med sagens behandling for Overtaksations-
kommissionen, jf. vejlovens § 61 fastsættes et samlet beløb på kr.
40.000 kr.

Taksationskommissionen for Randers kendelse 21.
december 2012, 5/2012
Sagens baggrund og parternes påstande
Silkeborg Kommune vedtog den 1. december 2008 lokalplan nr.
14-001 for et boligområde i Funder mellem Grøndalsgårdvej og
Funder Skovvej. Lokalplanen blev offentliggjort den 3. december
2008. Lokalplanens delområde VIII skal anvendes til offentlige
formål, herunder tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner. Den
24. oktober 2011 vedtog Silkeborg Kommune for Silkeborg Spil-
devand A/S at erhverve de nødvendige arealer m.v. til etablering
af de 2 regnvandsbassiner (nedsivningsbassiner) med tilhørende
adgangsveje. Da der ikke kunne opnås enighed med de berørte
lodsejere, besluttede Silkeborg Kommune den 27. februar 2012 for
Silkeborg Spildevand A/S at ekspropriere de nødvendige arealer.
Den 24. juli 2012 indbragte SilkeborgKommune erstatningsspørgs-
målet for taksationskommissionen. Taksationskommissionen foretog
den 12. december 2012 besigtigelse af området og forhandledemed
de berørte lodsejere, Henry Elgaard Pedersen (Ib. nr. 1) og Margit
Marie Sørensen for Jepama ApS og Erik Møller Sørensen for
Damgaarden Ejendomsselskab ApS (Ib.nr. 2).
Henry Elgaard Pedersen, fra hvis ejendom der afstås ca. 608 m2,
har påstået erstatningen fastsat svarende til 250 kr. pr. m2.
Jepama ApS og Damgaarden Ejendomsselskab ApS har påstået
erstatningen fastsat således:

Suma kr.Areal (ca.)Matr. nr.
755.100 kr.225 kr.3.356 m232 h Funder By, Fun-

der
953.100 kr.225 kr.4.236 m2 7.592 m221 a smst.
980.040 kr.120 kr.8.167 m232 d smst.

15.759 m2

150.000 kr.Ulempeerstatning i an-
ledning af “kile” på
matr. nr. 32 d

2.538.200 kr.Samlet erstatningskrav

Silkeborg Spildevand A/S har påstået erstatningen fastsat til 30 kr.
pr. m2 for de afståede arealer.

Sagens omstændigheder
Det fremgår af lokalplanen, at den er i overensstemmelse med Re-
gionsplan 2005. Lokalplanområdet omfatter hovedparten af Struk-
turplan 2005 (tillæg nr. 28 til kommuneplanen 2001-2012), 1. boli-
getape, og ligger inden for rammeområde 6169 og 6164, der fast-
sætter områdets anvendelse til boligformål.
Det hedder i indledningen i lokalplanen:

Områdets afgrænsning
Lokalplanen omfatter et område i den sydlige del af Funder, der
ligger vest for Silkeborg. Planen omfatter et areal på ca. 66,5 ha.
Området afgrænses af Skærskovhedevej mod nord og den eksiste-
rende bebyggelse ved Grøndalsgårdvej mod vest. Mod syd og øst

grænser området op ti! de mange fredskovarealer ved Funder Ådal.
Området er vist på oversigtskortet til venstre.

Baggrund for lokalplanens udarbejdelse
Lokalplanområdet ejes af en række private lodsejere, som har ønsket
at få udarbejdet en lokalplan
for deres ejendommemed henblik på, at muliggøre en udbygning
af området med forskellige former for boliger.
Ønsket om at byudvikle området er i overensstemmelse med den
overordnede planlægning -
Regionplan og Kommuneplan. En boligudbygning i området vil
endvidere bidrage til at imødekomme den store efterspørgsel efter
velbeliggende og attraktive boliger i Silkeborg.

Lokalplanens formål
Formålet med lokalplanen er at muliggøre udbygningen af et
spændende nyt boligområde med
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varierede former for boligbebyggelse, fællesfunktioner og rekrea-
tive tilbud.
Der lægges særlig vægt på, at boligerne får en flot ydre fremtræden
og indpasses på en hensynsfuld måde i forhold til de grønne omgi-
velser, men med respekt for de natur- og landskabsmæssige
kvaliteter, der er i området omkring Funder Ådal. Lokalplanen
indeholder derfor specifikke krav til områdets disponering, herunder
indpasning af bebyggelse i forhold til skov og skovbryn,
indretning og pleje af de rekreative områder, udformning af be-
byggelse, vej- og stiforsyning samt opholdsarealer nær boligerne.
Vejadgang skal ske fra Skærskovhedevej.
Der er også lagt vægt på, at der sikres en bæredygtig løsning for
håndtering af regnvand, så Funder Å (A-målsat) og Fårdal Bæk
ikke belastes af overfladevand fra det nye boligområde.
Opgaverne mht. anlæg og drift af fællesarealer - bl.a. veje, stier
og rekreative områder skal varetages af en grundejerforening. Lo-
kalplanen skal sikre oprettelsen af grundejerforeningen og fastlægge
dennes ansvarsområder.
Endelig er det et formål - og en forudsætning for byudvikling i
området - at det ved etablering af
støjafskærmning mod Skærskovhedevej sikres, at de gældende
grænseværdier for trafikstøj kan
overholdes.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes enten landbrugs-
mæssigt eller henligger som naturområder med skov og krat. Om-
rådet rummer enkelte eksisterende ejendomme, primært i områdets
østlige del langs Funder Skovvej og Æbeløvej, men også ved
Funder Markvej og Fårdalssvinget.
Landskabet i områdets centrale og sydlige del præges af fredsko-
varealer, der slynger sig omkring en række åbne slugter. En del af
området er udpeget som område med særlige landskabelige
interesser. Længere mod syd ligger Funder Skov, som en del af
Funder Ådal. De opdyrkede arealer henligger som åbne marker
eller plantageområder.

Terrænet omkring slugterne og ned mod Funder Skov er ret kupe-
ret, mens resten af området er kendetegnet ved nogle mere flade
plateauer. Der er dog et generelt terrænfald inden for området fra
nord mod syd.
Terrænspringenemellem de flade plateauer og de kuperede slugter
giver nogle helt særlige udsigtsmæssige kvaliteter, ligesom der fra
områdets nordlige del er udsigt til skovarealerne mod syd.

Lokalplanens indhold
…
Område VIII udlægges til offentlige formål (tekniske anlæg),
herunder regnvandsbassiner udformet som naturlige skovsøer.
Bassinerne forbindes med primære regnvandsgrøfter til brug for
afvandingen af de befæstede arealer i det nye byområde. Regnvan-
det nedsiver i regnvandsbassiner og regnvandsgrøfter, og skal her-
udover nedsives på den enkelte grund eller ejendom, hvor jordbunds-
forholdene er egnede. Den skitserede løsning til håndtering af
regnvand sikrer, at Funder Å som er A-målsat i Regionplanen, og
tilløbet hertil, Fårdal Bæk, ikke belastes af overfladevand fra det
nye boligområde.
Denne kendelse vedhæftes 2 bilag fra lokalplanen: en illustrations-
plan og et lokalplankort.
Som det fremgår af kortbilagene, omfatter delområde VIII 2 sær-
skilte områder; et nordligt, der mod nord grænser til stamvejen og
mod øst og vest til henholdsvis delområde III og II, der er udlagt
til boligområder med tæt lav bebyggelse. Mod syd grænser delom-
rådet til delområde VII, der er fredskov og naturområde. Det sydlige
område grænser mod nord, vest og syd til fredskov og mod øst til
delområde I, der er udlagt som boligområde med åben lav bebyg-
gelse.
Ved taksationskommissionens besigtigelse var de 2 regnsvands-
bassiner anlagt. Det nordligste bassin er anlagt på dele af matr. nr.
32 h og mat. nr. 21 a. Det sydligste bassin er anlagt på del af matr.
nr. 32 d og en mindre del af matr. nr. 32 a.
Om ejendomsvurderingerne er følgende oplyst:

Kr./m2Vurde-
ringstids-
punkt

GrundværdiStørrelseMatr. nr.

20,1227. juni
2011

544.600 kr.27.061 m232 a

5,721, oktober
2010

1.287.500 kr.227.920 m232 d

38,9516. juni
2011

4.184.300 kr.111.298 m232 h

58,891. oktober
2010

4.685.600 kr.81.350 m221 a

180201114.642.500 kr.

En del af matriklerne er vejarealer.

Sammenligningshandler
Der er fra lodsejerne fremkommet følgende oplysninger om handler
til belysning af, til hvilken pris ejendommene i området handles
til:
1. Optionsaftale, indgået 3. oktober 2011, mellemDamgårdens

Ejendomsselskab ApS og Ørnsø Ejendomme A/S om et
areal på 15.297m2 for en købesum på 9.117.000 kr. (svarende
til ca. 600 kr./m2).

2. Skøde til Byggefirmaet Regnbueparken A/S på matr. nr. 29
a Funder By, Funder af areal 6.661m2 (heraf vej 655 m2).
Overtagelse den 1. januar 2007. Købesum 3.100.000 kr. ,

svarende til 516 kr./m2 når bortses fra vejarealer. Køber af-
holder samtlige udgifter til byggemodning.

3. Købsaftale fra Boet efter Living Grunde Funder Bakke ApS
på matr. nr. 32 a Funder By, Funder af areal 27.061 m2 for
kontant 5.000.000 kr. med overtagelse 1. juli 2011, svarende
til ca. 185 kr./m2.

4. Skrivelse af 5. januar 2012 fra advokat Arne Jensen til Silke-
borg Kommune vedrørende ekspropriation til regnsvandsbas-
sin: Matr. nr. 14 cf Funder By, Funder af areal 22.909 m2.
Den del af ejendommen, der omfattes af lokalplan 14-001,
ca. 18.000 m2, blev (inden lokalplanens gennemførelse) er-
hvervet for 250 kr./m2. Efter gennemførelsen af lokalplanen
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er der erhvervet et yderligere areal på 1.650 m2 for 200.000
kr., svarende til 330 kr./m2. Den samlede anskaffelsessum
er beregnet til 273 kr./m2.

5. Matr. nr. 21 a Funder By, Funder efter frastykning af ikke
medsolgte arealer 47.853 m2, udbudt til 37.500.000 kr.,
svarende til ca. 784 kr./m2. Arealet omfatter 3 delområder,
der i lokalplanen er udlagt til beboelse.

Parternes synspunkter
Ejerne har gjort gældende, at den vedtagne lokalplan danner ram-
merne for en privat udstykning. Lodsejernemå selv bære udgifterne
til etablering af veje, stier og grønne arealer. El, vand, spildevand
og varme etableres af forsyningsvirksomhederne. De arealer, der
er nødvendige til disse foranstaltninger, må erhverves. Ved vurde-
ringen af den erstatning, der skal ydes ved ekspropriationen til
regnvandsbassinerne, må der tages hensyn til, hvilke forventninger,
der er knyttet til de pågældende arealer. Til de områder, der i
strukturplanen var udlagt til boligområder, er der knyttet en forvent-
ningsværdi som sådan. Der er til de nordlige arealer knyttet den
største forventningsværdi, fordi hovedparten af den planlagte tæt
lave bebyggelse er planlagt her. De sydlige arealer, der ligger tæt
på (fred)skov, er udlagt til en mere åben lav bebyggelse.
Henry Elgaard Pedersen har oplyst, at han erhvervede sin ejendom
af konkursboet efter Living Grunde i november 2011 for 184 kr./m2.
Sælgeren havde selv erhvervet ejendommen for 345 kr./ m2.
Silkeborg Kommune og Silkeborg Spildevand A/S har anført, at
det har været en forudsætning for lokalplanen, at spilde- og regn-
vand skulle holdes på grunden, således at der ikke sker afledning
til den nærliggende å. Regnvandsbassinerne er etableret efter nøje
overvejelse og kan ikke placeres andre steder. De nødvendige are-
aler må erhverves på samme måde som andre foranstaltninger, der
er nødvendige for at gennemføre lokalplanen. Der er en lang tradi-
tion for at erstatte de nødvendige arealer med 30 kr./m2.

Taksationskommissionens afgørelse og begrundelse
Ved lokalplanen blev de eksproprierede arealer udlagt til offentlige
formål herunder tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner. Så-

fremt de til dette formål nødvendige arealer ikke var eksproprierede,
kunne lodsejeren efter planlovens § 48 forlange arealerne overtaget
mod erstatning under de i bestemmelsen angivne betingelser. For
erstatningsfastsættelsen er det næppe afgørende, om den erstatnings-
udløsende omstændighed er ekspropriation eller overtagelse efter
planlovens § 48. Erstatningsfastsættelsenmå skemed udgangspunkt
i den værdi, de eksproprierede arealer havde inden inddragelsen
under lokalplanen, hvor der tages hensyn til den værdi, som forvent-
ningerne til området som et kommende boligområde, som kommu-
neplanen og strukturplanen havde skabt. Erstatningsfastsættelsen
bør ske ud fra en vurdering af, hvilken forventningsværdi, der var
knyttet til området som helhed uden hensyn til de forskelle, som
den konkrete planlægning i forskellige boligformer og bebyggelser,
kan give anledning til.
Erstatningsfastsættelsenmå skemed udgangspunkt i prisforholde-
ne på ekspropriationstidspunktet, hvor den bebyggelse, som lokal-
planen giver mulighed for, kun i meget begrænset omfang var blevet
realiseret.
Efter et samlet skøn, hvori indgår de foreliggende oplysninger
om handler i området, bør erstatningsfastsættelsen for afståelsen
af de nordlige arealer ske med udgangspunkt i en arealpris på 180
kr. pr. m2.
For så vidt angår de sydlige arealer må der tages hensyn til, at
regnsvandsbassinet mod nord, vest og syd grænser til fredskov.
Der er til dette område i kraft af sin beliggenhed ikke knyttet den
samme forventningsværdi, som til de nordlige områder, og erstat-
ningen bør derfor - som også erkendt af lodsejerne - fastsættes med
udgangspunkt i en mindre kvadratmeterpris. Denne kvadratmeter-
pris fastsættes skønsmææssigt til 80 kr. pr. m2.
Der er ikke grundlag for at fastsætte nogen ulempeerstatning for
den “kile”, ekspropriationen har skabt på matr. nr. 32 d, da “kilen”
i al væsentlighed ikke kan antages at indebære særlige begrænsnin-
ger med hensyn til udnyttelsen af restarealet, der støder op til
grønne områder (fredskov), der skal friholdes for bebyggelse.
Erstatningen fastsættes herefter således:

Lb. nr. 1:
109.440 kr.608 m2 a 180 kr.

Lb. nr. 2:
1.366.560 kr.7.592 m2 a 180 kr.
653.360 kr.8.167 m2 a 80 kr.

2.019.920 kr.

Der tilkendes ejerne af Ib. nr. 2, der har været repræsenteret af ad-
vokat, til dækning af udgifter herved 30.000 kr.
Erstatningsbeløbene forrentes fra ekspropriationstidspunktet som
anført i vejlovens § 63.

Derfor bestemmes:
Erstatningen for ekspropriation til regnvandsbassin fastsættes såle-
des:
Ib. nr. 1:
matr.nr. 32a Funder By, Funder, tilhørende Henry Elgaard Peder-
sen: 109.440 kr.
og
Ib. nr 2:
matr.nr. 32d, 32h og 21 a Funder By, Funder, tilhørende Jepama
ApS v/ Margit Marie Sørensen og Damgaarden Ejendomsselskab
ApS v/Erik Møller Sørensen: 2.019.920 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes fra 27. februar 2012 med en rente,
svarende til den på dette tidspunkt fastsatte diskonto.
Der tilkendes JepamaApS v/MargitMarie Sørensen ogDamgaar-
den Ejendomsselskab ApS v/Erik Møller Sørensen, til dækning af
sagkyndig bistand 30.000 kr.
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