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Det är ju egentligen helt onödigt och meningslöst att ha en särskild
lagstiftning och en särskild metodik før människor, därför att de är
födda i det ena eller andra landet, eller tillhör det ena eller andra
landets krets. Det är ju en så kollossalt liten skillnad, jag tänker nu
närmast på det område vi har haft anledning att diskutera. Brotten
är ungefär desamma, de synpunkter som vi i försvaret kommer med,
är väl ungefär desamma om vi har en svensk medborgare, en norrman,
en dansk eller någon ifrån utvecklingsländerna. Det är mycket litet
som skiljer. Och vi kanske kan komma till den dag, då det inte behövs
någon särskild utlänningslagstiftning. Tack så mycket.

I seksjon 3 behandlet man med justitiekansler OLAVI HONKA
som ordfører emnet

Erstatningsfrie reguleringer vedrørende
fast eiendom

Grunnlaget for forhandlingen var den nedenfor inntatte avhand-
ling av formann for Overfredningsnævnet JOHAN GARDE:

Erstatningsfrie reguleringer vedrørende fast ejendom

(De fleste af de lovbestemmelser der henvises til i teksten er
gengivet i bilaget.)

I. Den herskende lære om grænsen mellem erstatning s fri
regulering og ekspropriation.

1. Grundlovens § 73 bestemmer, at ejendomsretten er ukrænke-
lig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almen-
vellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig
erstatning. — Det er imidlertid klart, at ikke ethvert indgreb i
ejendomsretten medfører erstatning, og heraf rejser sig det spørgs-
mål, hvor grænsen går mellem ekspropriation og de erstatnings-
frie reguleringer. Emnet har gennem generationer hørt til de klas-
siske indenfor statsretten og er tillige — især i den mest betyd-
ningsfulde aspekt som regulering vedrørende fast ejendom —
behandlet i mange andre fremstillinger. For studenterne har emnet
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ofte haft en lidt skolastisk karakter, som et af hovedeksemplerne
på hinanden afløsende udformninger af en ærværdig teori, om end
de nok har fornemmelsen af, at der skjuler sig realiteter bag
klædebonnet. Også i den politiske debat har grundlovens § 73
spillet en stor rolle, i de senere år navnlig i forbindelse med folke-
afstemningen i juni 1963 om den daværende regerings såkaldte
jordlovsforslag, som var blevet udarbejdet på et tidspunkt, hvor
Danmarks indtræden i fællesmarkedet ansås for umiddelbart fore-
stående, og som forkastedes ved folkeafstemningen.

Der findes i dansk juridisk litteratur mange behandlinger af
spørgsmålet om, hvorledes grænsen mellem de erstatningsfrie og
de erstatningskrævende indgreb skal drages, siden Illums frem-
stilling i Servitutter (1943) næsten alle byggende på den opfat-
telse, at grundlovens § 73 må betragtes som en standard. For-
skellen mellem de nyere fremstillinger viser sig således ikke i
hovedsynspunktet på § 73, men i detailler i udformningen og i
de kommentarer, der knyttes til de enkelte love på grænseom-
rådet, der enten hjemler eller ikke hjemler erstatning. Sådanne
love findes i mængder. Den mest omfattende teoretiske fremstil-
ling fra de senere år med en udførlig historik findes hos Ross:
Dansk Statsret II 2. udg. 642 ff. Da Ross ikke bringer en til citat
egnet kort sammenfatning og en sådan er praktisk af hensyn til
det følgende gengives her Bent Christensens genfortælling av
læren (v. Eyben m. f 1.: Fast Ejendoms Regulering, 1. bd. 2. udg.
1967 (her citeret som F. E. R.) s. 86):

«Elfter den herskende opfattelse må grundlovens § 73 betragtes
som en standard. Den fastlægger ingen — for grundlovens levetid
gældende — fast grænse for, i hvilket omfang regulering af ejen-
domsrettens grænser kræver erstatning. Dette spørgsmål må af-
gøres efter et skøn, hvori indgår en række momenter, hvoraf de
væsentligste er: om reguleringen er mere eller mindre generel,
specielt om den rammer mange eller få ejere; om reguleringen er
mere eller mindre følelig, hvilket især er et spørgsmål om ind-
grebets intensitet, og om indgrebet angår en aktuel eller frem-
tidig råden; om indgrebet medfører overførelse af en del af ejer-
rådigheden til andre eller kun en tilintetgørelse af denne råden;
og endelig, hvilke interesser eller grunde der bærer reguleringen.»

En af de — eller måske den — korteste gengivelse af den
herskende lære er Schaumburgs i kommentar til U. 1965. 293,
se U. 1965 B 643, hvor det efter litteraturhenvisninger til Illum,
Poul Andersen og Ross siges:
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«Som det fremgår heraf, må afgørelsen træffes ved et samlet
skøn over indgrebets beskaffenhed, idet navnlig en generel karak-
ter af indgrebet, en særlig begrundelse af dette og en mindre
vidtgående intensitet af dets virkning på ejerbeføjelserne vil føre
i retning af at anse indgrebet som en erstatningsfri begrænsning
af ejendomsretten, uden at nogen almindelig skarp grænse til
ekspropriationsområdet lader sig fastlægge.»

I norsk ret behandles de herhenhørende spørgsmål på en måde,
der meget ligner den danske jvf. navnlig Castberg, Norges Stats-
forfatning II, 3. udg. 1964, s. 234 ff. om den norske grundlovs
§ 105. Gomard kritiserer i Privat Pension og Social Forsikring
s. 155 brugen af ordet standard om den danske grundlovs §73 og
nævner i den forbindelse, at den norske grundlovs § 105 hverken
i Castberg eller Andenæs's fremstillinger benævnes en standard.

2. Vanskeligheden ved — eller umuligheden af — at benytte
den herskende lære som kode til forklaring af alle de lovbestem-
melser, der hører til grænseområdet, fremgår bl. a. af Ross' frem-
stilling i statsretten. Et for denne diskussion meget væsentligt
exempel nævnes i Bent Christensens afhandling i F. E. R. s. 104,
hvor det anføres, at det ikke i den herskende fortolkning af grund-
lovens § 73 er muligt at søge en forklaring på, endsige at tage
kritisk stilling til forskellen mellem bl. a. landsbyggelovens § 5,
hvorefter amtsrådet, hvor dette er bygningsmyndighed, har en
vidtgående beføjelse til erstatningsfrit at nedlægge forbud mod af
myndighederne uønskede udstykninger til bebyggelse, og natur-
fredningslovens § 22, hvorefter fredningsnævnets nægtelse af
byggeønsker i lignende situationer giver grundejeren krav på
erstatning.

II. Kommentar og ajourføring, knyttet til lærens
danske udformning.

1. Indledning, Bebyggelsesreguleringens hovedtræk. I Bent Chri-
stensens afhandling opfordres til, at en legislativ drøftelse af den
harmonisering af erstatningsreglerne vedrørende regulering af
brugen af fast ejendom, som er absolut nødvendig, ikke tager
Grl. § 73 som udgangspunkt. Den ideologiske og retlige tradition,
som er knyttet til Grl. § 73, bør naturligvis ikke kastes over bord,
men bør være et korrektiv til resultatet af almindelige politiske,
samfundsmæssige og administrative overvejelser, ikke overvejel-
sernes udgangspunkt (F. E. R. 105).



Erstatningsfrie reguleringer vedrørende fast eiendom 297

I dette indlæg gøres ikke forsøg på at omformulere endsige
erstatte den klassiske lære, som er kendt af alle danske jurister
og således i al fald for disse giver et godt udgangspunkt for en
diskussion. — Formålet er at kommentere læren og belyse dens
indhold ud fra den problemkreds, der knytter sig til spørgsmålet
om bebyggelse i det åbne land. Denne problemkreds er valgt,
fordi den er praktisk væsentlig og har politisk betydning og fordi
undertegnede har praktisk kendskab til den.

De vigtigste af de lovbestemmelser, der er diskussionens gen-
stand, er optrykt i bilaget til dette indlæg. Fra naturfrednings-
loven er gengivet § 22, indføjet ved en ændringslov i 1961, hvor-
efter fredningsnævnets tilladelse kræves til «fremmed» bebyggelse
1 det åbne land. Hvis tilladelse nægtes, og ejendommen derved
falder i værdi, har ejeren ifølge § 22, stk. 2 krav på erstatning
for den ved afslaget forvoldte værdinedgang. — Ifølge lovfor-
slaget skulle § 22 have haft en lidt snævrere formulering — den
skulle alene have omfattet større samlede bebyggelser — men
afslag skulle ikke have medført krav på erstatning; det nuværende
stk. 2 indsattes imidlertid efter opnået politisk forlig mellem
2. og 3. behandling i folketinget. Endvidere er gengivet de prak-
tisk betydningsfulde byggeliniebestemmelser i lovens § 25, stk. 1,
2 og 4, hvorefter fredningsnævnets tilladelse kræves til bebyggelse
indenfor visse afstande fra de i loven angivne landskabselementer
(strand, skov m. v.). I § 2 findes en lignende zonebeskyttelse i
forhold til jordfaste fortidsminder, omfattende ikke blot bebyg-
gelse men tillige andre indgreb. Nægtet tilladelse efter §§ne 2
og 25 medfører ikke erstatning. Visse af byggelinierne går tilbage
til 1937, andre er tilkommet i 1961.

Siden 1949 har der i byre gulering sloven været hjemmel til ved
ministerielt initiativ som en «overkommunal» foranstaltning at
foretage en opdeling af landområder i zoner, hvor bebyggelse er
tilladt i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser
(inderzoner) og zoner, hvor «fremmed» bebyggelse forudsætter
tilladelse fra det af ministeriet for det enkelte byudviklingsom-
råde nedsatte udvalg (mellem- og yderzoner, i det følgende for
nemheds skyld kaldt yderzoner). Yderzonerne fastsættes normalt
for 15 år; ejeren har krav på erstatning, såfremt planen skønnes
at medføre, at ejendommen er sunket i værdi. Denne lov har haft
en meget vid anvendelse, idet der findes over 40 byudviklings-
områder, men har kun medført beskedne erstatninger. Byplan-
lovens § 2, stk. 210) har siden 1949 afgivet hjemmel for ved by-
planvedtægt (d.v.s. en kommunal af ministeriet stadfæstet ved-
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tægt) at instituere zoner alene vedrørende områder i den enkelte
kommune svarende til yderzoner (byplaner med landbrug szone-
bestemmélser).

Den videstgående hjemmel for at regulere bebyggelsen udenfor
byer og bymæssige bebyggelser findes siden 1960 i landsbygge-
loven, efter hvis § 5 amtsrådet, hvor dette er bygningsmyndig-
hed — hvilket er tilfældet, hvor der ikke er bygningsvedtægt —
kan nedlægge forbud mod udstykninger til sommerhuse samt ud-
stykninger, der vil komme i strid med en forsvarlig og hensigts-
mæssig byudvikling. Også andre i denne forbindelse væsentlige
beføjelser er ved landsbyggeloven tillagt amtsrådet, således § 20,
men ved bedømmelsen heraf må man bl. a. have de påbegyndte
og forventede store ændringer i den kommunale struktur for øje,
hvorefter bl. a. en foreteelse som en kommune uden bygningsved-
tægt vil forsvinde.

Et af de i 1963 ved folkeafstemning forkastede lovforslag ville,
ved en ændring til naturfredningslovens § 22, have indført en
meget vidtgående hjemmel til erstatningsfrit udfra vide natur-
beskyttelseshensyn at kunne afslå byggeønsker i landdistrikternes
ikke planlagte områder, og var dette forslag ikke blevet forkastet,
ville der tillige ved ændring i by regulering sloven og byplanloven
være blevet tilvejebragt hjemmel for at kunne give sådanne afslag
i disse to loves henholdsvis yderzoner og landbrugszoner uden
mulighed for erstatning ved zonepålægene.

Den hæftige politiske strid om jordlovsforslagene og udfaldet
af folkeafstemningen har medført, at der siden 1963 ikke har
været gjort alvorlige forsøg på at løse «jordlovsproblemerne»,
før den nuværende regering har taget problemerne op til løsning
i folketingssamlingen 1968/69, jvf. efterskriften nedenfor s. 25 om
regeringens forslag til lov om by- og landzoner.

De der ønsker en bredere fremstilling af den gældende bebyg-
gelsesregulering udenfor byerne som baggrund for denne diskus-
sionsindledning, henvises til sammenfatningen i naturfrednings-
kommissionens betænkning af 1967, 1. bd. s. 54 ff samt frem-
stillingen i diverse afhandlinger i F. E. R.

2. Bemærkninger knyttet specielt til nogle af Standardlærens
momenter.

a. Handlefrihedens grænser,, retsbeskyttelse. — Som nævnt be-
stemmes ekspropriationsområdets afgrænsning overfor de erstat-
ningsfrie reguleringer efter den herskende opfattelse ved et billig-
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hedsskøn, hvori indgår en række momenter. Det er, som Ross
anfører s. 654, ikke forbavsende blandt disse momenter at gen-
finde de samme hensyn, der blev ophøjet til absolut kriterium
af de forfattere, der tidligere fandt at et eller flere sådanne abso-
lutte kriterier kunne opstilles. Blandt disse er retsbeskyttelses-
øjemedet (Troels G. Jørgensen). I Ross' gengivelse s. 649 går
denne teori ud på, at ekspropriation kun foreligger

«under betingelse af, at en rettighed helt eller delvis overføres
til et andet subjekt; og altså ikke dersom den blot tilintetgøres
helt eller delvis fordi dens udøvelse kolliderer med andres bestå-
ende, retsbeskyttede interesser. I sådanne tilfælde har indgrebet
karakter af en retsbeskyttelse og adskiller sig principielt ikke fra
anden fastsættelse af grænser for handlefriheden af hensyn til
andres retsgoder. Særlig anvendelse får dette synspunkt med hen-
blik på en omfattende lovgivning der kræver tilintetgørelse af
ting, der er farlige for andres retsgoder.»

Den lovgivning, der har været på tale i denne forbindelse, er
bl. a. reglerne om smitsomme sygdomme hos husdyrene. Ross
skriver, at det, hvis sygdommene er opstået uden skyld på ejerens
side og hensynet til at beskytte andre mod smittens udbredelse
kræver at de syge dyr slås ned, må forekomme ubilligt at ejeren
skal bære tabet derved. Situationen ligner nødret, og indgående
undersøgelser foretaget bl. a. af O. K. Magnussen har, anfører
Ross (s. 651) da også påvist, at den erstatning, der i vidt om-
fang ydes, er ment som en grundlovserstatning, ikke en billig-
hedserstatning.

I sin gennemgang s. 653 ff af de elementer i skønnet over,
hvornår et indgreb er ekspropriativt, der må tillægges vægt, tager
Ross retsbeskyttelsesøjemedet op, idet han bemærker, at selve den
omstændighed at visse ting er farlige for andres retsgoder ikke
kan begrunde krav om tilintetgørelse uden erstatning. Der må
derfor ske en omformulering.

«Retsbeskyttelsessynspunktet kan kun påberåbes, når der fore-
ligger en handlemåde fra den ramtes side, der misbilliges og
derfor modvirkes fra retsordenens side.

Dette forklarer forskellen mellem den omtalte lovgivning om
sygdomsfare og en stor mængde sundhedsmæssige forskrifter i
sundhedsvedtægter, love om boligtilsyn og sanering, arbejder-
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beskyttelseslove m. m. vedr. indretningen af boliger, bygninger,,
arbejdslokaler m. m. I begge tilfælde tjener reglerne til beskyt-
telse af andres sundhed, men kun i første tilfælde ydes der
erstatning for de beskyttende indgreb. Hvorfor? Øjensynlig fordi
der i sygdomssituationen ikke foreligger noget forhold fra den
ramtes side der kan stemples som retsstridigt.» (s. 655—656).

S. 656 fortsættes:
«Det præciseres (det ville nemlig tildels følge allerede af alm.

principper for handlefrihedens grænser) at det er retsstridigt på
den nærmere angivne måde at udsætte andre for fare. Folks liv
og sundhed hører nemlig til de goder, der er beskyttet efter
reglerne om integritetskrænkelser.

Man kan spørge om ikke dette retsstridighedssynspunkt konse-
kvent må føre til at alle negative rådighedsbegrænsninger (for-
bud) , som hævdet af Vinding Kruse må falde udenfor ekspropria-
tionsområdet. Kan man f. eks. ikke sige, at byggeforbudet ifølge
naturfredningslovens § 25 er udtryk for, at det nu anses for rets-
stridigt at bebygge de der omhandlede arealer nær skov og strand,
søer og åer? Nej, for æstetiske interesser beskyttes i alminde-
lighed ikke i konflikt med andres handlefrihed. Der er derfor ikke
tale om en præcisering af handlefrihedens grænser, men om en
ekstraordinær begrænsning der principielt må kræve erstatning.»

På forhånd forekommer den foretagne udbygning af retsbeskyt-
telsessynspunktet naturlig, men en nærmere undersøgelse netop
af lovgivningen om udnyttelse af fast ejendom gør den vanskelig
at acceptere.

Bemærkningen om de æstetiske interesser må for det første
udbygges på forskellig vis. Hensyn af den nævnte art beskyttes
i de senere år stadig mere indenfor byplan- og bygningslovgiv-
ningen m. v., i form af en stedse stærkere bestræbelse for at be-
vare eller skabe (gennemtvinge) gode omgivelser. Det forekom-
mer noget vilkårligt at stemple netop de æstetiske interesser som
uegnede til at bære erstatningsfrie reguleringer. Disse interesser
foreligger ofte som en del af et kompleks, der må beskrives
bredere, da det indeholder meget mere end æstetik, og dernæst
er det et spørgsmål, om ikke denne milieubeskyttelse, som man
kunne kalde den, kan opfattes som ligeså nærliggende som de
sundhedsmæssige restriktioner blev opfattet, da de blev til, (a pro-
pos eksemplerne fra sundhedsområdet: grønt er godt for øjnene).
Som et eksempel på en væsentligt æstetisk begrundet regel (fra
1938) kan nævnes byplanlovens § 2, stk. 29), hvorefter det ved
byplan kan bestemmes, at et område skal bevares i overensstem-
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melse med dettes hidtidige karakter i henseende til bebyggelse og
beplantning. En sådan byplan giver ingen mulighed for erstatning.

I spørgsmålet om regulering af fast ejendom er iøvrigt et nyt
synspunkt ved at vinde frem, med aner tilbage i tiden. I en note
til statsretten s. 656 nævnes kystfredningsloven fra 1906 som et
eksempel på erstatningsfrihed, idet de i medfør af denne lov ned-
lagte forbud kan forstås som præcisering af handlefrihedens
grænser. Blandt naturvidenskabsmænd og (andre) teknikere tales
i disse år meget om noget endnu bredere end det, ordet milieu
normalt dækker, nemlig om interessen i at beskytte landets res-
sourcer: råstoffer i jorden, vilde dyr og planter, ren luft, rent
vand og områder, hvor man kan anskue og udforske landskabet.
Disse tanker har naturfredningskommissionen i nogen grad gjort
til sine, bl. a. i sit forslag til en udvidet erstatningsfri kystbeskyt-
telse indenfor de 100 m og i sin opfordring til at indføre en
koncessionsordning for grus og andre råstoffer, der ikke omfattes
af loven om Danmarks undergrund.

Konklusionen heraf synes at være, at det er vanskeligt at gå
videre end at sige, at grænsen er afhængig af de vekslende tiders
bedømmelse af, hvilke grunde, der findes tilstrækkelig væsentlige
til at opveje hensynet til den enkelte grundejers økonomiske
gevinst.

b. Indgrebets udformning. Blandt de momenter, der indgår i
skønnet over grænsedragningen mellem ekspropriation og erstat-
ningsfri regulering, indgår indgrebets udformning. Man har her
særlig været inde på sondringen generel/konkret, af Ross s. 654
gengivet således: om indgrebet sker i henhold til en almindelig
regel og derfor rammer en kreds af ejere bestemt ved begrebslige
kendetegn, eller om det pålægges ved singulær kendelse rettet til
en eventuel bestemt ejer. Ross advarer mod at tillægge dette
moment for stor vægt, idet han finder, at det relevante moment
ikke er selve indgrebets formelle grundlag — som i nogen grad
kan udformes efter behag — men det typisk dermed forbundne
forhold, om indgrebet rammer mange eller få. I denne forbindelse
omtales igen naturfredningslovens § 25, der rammer alle ejen-
domme indenfor de angivne afstandsmål, men videre anføres, at
reglen kan virke hårdt og principielt burde have medført erstat-
ningspligt, lige såvel som de individuelle fredninger.

«Men det er sikkert rigtigt, at ejeren lettere affinder sig med
indgrebet, vidende at det samme gælder for alle grunde langs
Danmarks kyster, skove, søer og åer» (s. 655).
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I Bent Christensens tidligere nævnte afhandling om den offent-
ligretlige regulering af brugen af fast ejendom lægges stor vægt
på at give et overblik over de midler, der anvendes ved denne
regulering, navnlig de retlige direktiver (F. E. R. s. 21—55). En
sådan beskrivelse har ikke tidligere foreligget. Den illustrerer den
tilfældighed, der ofte er i valget af midler, men viser samtidig,
at en vis orden i opstillingen dog er mulig. Fremstillingen er
væsentlig for det her foreliggende emne, fordi den belyser den
simple kendsgerning, at alle de regler, der danner råstoffet for
læren om ejendomsrettens grænser, tillige kan inddeles efter regu-
leringsgrundlagets karakter (hovedtyper efter overskrifterne:
præcise generelle direktiver, standarder, løbende tilladelser, und-
tagelser, konkrete forbud/påbud, planer): Men dette betyder, at
man, når en regel skal bedømmes, ikke blot må se på, om den be-
står i f. eks. et præcist generelt direktiv eller giver hjemmel for en
administration, der forudsætter visse tilladelser eller undtagelser,
men man må, for at få et fuldstændigt billede af retstilstanden,
tillige se på den praktiske anvendelse: en lovtekst kan måske
tyde på stor strenghed, men det kan være loven administreres
på en sådan måde, at de enkelte sager afgøres i overensstem-
melse med grundsætningerne i grundlovens § 73 i den klassiske
læres fortolkning.

Dette kan belyses med eksempler fra naturfredningslovens
byggelinier: Ved strandbyggeliniens ikrafttræden i 1937 tilrette-
lagdes på forhånd ved kgl. anordning et system, hvorefter ejere,
der inden lovens forelæggelse havde erhvervet en ejendom inden-
for strandbyggelinien, og som på grund af denne ikke kunne
bebygge ejendommen på hensigtsmæssig måde, enten skulle have
erstatning eller dispensation, F. E. R. s. 102 og 238. Ved gennem-
førelsen af de nye byggelinier i 1961 etableredes intet tilsvarende
sikkerhedsnet, men en gennemgang af praksis viser, at man ved
disse byggeliniers administration har taget ret vidtgående hensyn
af lignende art.

Om tilblivelsen af byggelinierne fra 1961 hænger det, efter hvad
der kan læses mellem linierne i folketingets forhandlinger, i al
fald tildels sådan sammen: under 1. behandling af lovforslaget
vakte tanken om yderligere byggelinier betydelig modstand hos
oppositionen, men det væsentligste var naturligvis forslaget til
§ 22, som efter regeringsforslaget skulle være erstatningsfrit, til-
dels på samme måde som efter det forslag fra 1963, der faldt ved
folkeafstemningen. Under 2. og 3. behandling koncentreredes den
politiske interesse om udformningen af erstatningshjemlen i stk. 2,
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og da enighed om dette — afgørende — spørgsmål opnåedes,
smuttede de nye byggelinier igennem uden væsentlig yderligere
omtale.

Det kan hævdes, at en regel, der findes dubiøs, også er dette,
selv om den måde, administrationen ordnes på, muliggør en hen-
syntagen til både overgangsituationen og andre særlige forhold,
idet det kan hævdes, at disse ting bør afklares i selve loven. Men
ved bedømmelsen af reglerne må administrationen — dens pro-
cessuelle tilrettelæggelse og dens materielle praktisering — tages
i betragtning, da disse momenter ofte vil være fuldt så betyd-
ningsfulde som diverse andre momenter på de pågældende rets-
områder; de indgår da også som væsentlige punkter i den politiske
debat og i det kompromis, som ofte afslutter tilblivelsesprocessen
for sådanne regler.

c. Senere værdistigninger. Ross påpeger — som en indledning
til gennemgangen af de enkelte momenter i skønnet over grænse-
dragningen — at man må have for øje, at hvad varige begræns-
ninger angår opstår erstatningsspørgsmålet kun i det øjeblik en
ny, yderligere begrænsning indføres. Senere ejere der har erhver-
vet under den ny retstilstand vil ikke kunne rejse noget krav,
hvilket er forklaringen på, at de mange velkonsoliderede begræns-
ninger hjemlet i ældre lovgivning ikke figurerer i diskussionen i
vore dage (s. 654).

Dette er meget væsentligt — og indeholder tillige en vis til-
skyndelse til at beholde også mindre rationelle begrænsninger,
når først de engang er indført, for at undgå at fordelen ved op-
hævelsen kapitaliseres af ejerne. Der vil være en tilbøjelighed til
at bibeholde også sådanne begrænsninger, indtil noget i al fald
lige så strengt sættes i stedet.

Spørgsmålet om de senere værdistigninger støder man ofte på
i praksis ved gennemførelse af eÉspropriative indgreb i form af
servitutpålæg. Ved gennemførelse af status-quo fredninger — vel
hovedeksemplet for tiden på ekspropriation gennem servitutpålæg
— er lodsejernes hovedindvending således ikke sjældent uviljen
mod at blive berøvet udsigten til den fremtidige gevinst, der ikke
på fredningstidspunktet giver sig udslag i værdien og derfor heller
ikke kan påvirke erstatningen.

Naturligvis mister ekspropriatus, hvor indgrebet sker ved af-
ståelse, også muligheden for fremtidig værdistigning, men da han
her ikke beholder ejendommen, slipper han for at have den
mistede værdistigning for øje, med mindre han bliver på egnen
uden at købe ny jord, og ærgrer sig over naboernes evt. gevinst.
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3. Almindelige kommentarer. Polarisering og Mellemløsninger.

a. Lærens tendens til polarisering. Som det fremgår af frem-
stillingen hos Ross m. fl. er det ikke muligt at trække grænsen
mellem erstatningsfri regulering og ekspropriation udfra bestemte
på forhånd oppstillelige kriterier. Dette giver, hvad der er almin-
delig enighed om, lovgivningsmagten meget vide rammer. Et andet
væsentligt træk ved den herskende lære er, at den i kraft af sin
ide — at forklare og lægge et skel mellem den erstatningsfri
regulering og det ekspropriative indgreb — har tendens til at
resultere i et valg mellem alt eller intet. Læren bygger på en
polarisering, og det samme gør lovgivningen.

Disse to ting kan siges at trække hver sin vej: De uklare krite-
rier og dertil hørende vide rammer for lovgivningsmagten under-
streger det relative — at beslægtede situationer snart opfattes
som ekspropriation, snart ikke, — hvilket kunne tale for mellem-
løsninger i de tvivlsomme tilfælde. Men dette følges normalt ikke
op, når der tales eller lovgives om konsekvenserne, hvor man i
almindelighed ser polariseringen: fuld eller ingen erstatning. End-
videre er der indenfor ekspropriationsretten et processuelt system,
der gennem sin gode beskyttelse af ekspropriatus yderligere under-
streger polariseringen, ligesom der i overensstemmelse hermed
ved ekspropriation udfoldes bestræbelser for at få alle slags tab
belyst og inddraget i erstatningsbedømmelsen.

Det viser sig dog, at denne modsætning mellem ekspropriation
og erstatningsfri regulering ikke er så stærk, som statsretten og
ekspropriationsrettens teori og lovteksterne umiddelbart tyder på.
Dette er genstanden for behandlingen nedenfor i afsnit III.

Der er i Danmark ikke politisk enighed om bedømmelsen af
rækkevidden af grundlovens § 73, og der har som bekendt hidtil
ikke kunnet skabes tilstrækkelig bred politisk enighed om en
generel inddragelse af byggeretten på landet. Dette har gjort det
nærliggende at arbejde med de erstatningsfri reguleringer, f. eks.
naturfredningslovens byggelinier i §§ 2 og 25. Man har herved i
nogen grad kunnet både blæse og have mel i munden, idet man
på den ene side har kunnet undlade det ubehagelige — og teknisk
vanskelige — principielle skridt at inddrage byggeretten på landet,
men på den anden side har man dog «gjort noget» og derved
opnået i al fald nogle, omend mere begrænsede, af de samfunds-
mæssige fordele, en sådan inddragelse ville give, jvf. foran s. 11
om gennemførelsen af ændringsloven af 1961 til naturfrednings-
loven.
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Det forhold, at byggelinierne har form af en erstatningsfri
regulering, gør dem selvsagt på een måde lette at administrere:
det er lodsejeren, der skal søge, og et afslag belaster ikke de
offentlige kasser. Men samtidig gør netop byggeliniernes erstat-
ningsfrihed i forbindelse med den noget vilkårlige måde, de ram-
mer på, til tider disse byggelinier besværlige: Det praktiske pro-
blem melder sig særlig, når sager angår grundejere, der har hele
eller væsentlige dele af en større ejendom liggende indenfor bygge-
linierne. Her har man ikke sjældent måtte give dispensationer
for ikke at få for stor forskelsbehandling af grundejerne.

b. Mellemløsninger. Det er nærliggende at prøve at komme
udenom polariseringen ved at opstille mellemløsninger. På det
23. nordiske juristmøde i København i 1963 udtalte v. Eyben og
Poul Andersen sig herfor under debatten om almenheden, frilufts-
livet og ejendomsretten, idet de begge kritiserede polariseringen,
fuld eller ingen erstatning, v. Eyben udtalte bl. a. (s. 257):

«Den tanke, som jeg er inde på, og som jeg sikkert må regne
med vil blive modsagt fra mange sider, er altså, at der må sondres
mellem tre grupper af tilfælde: Nogle tilfælde, hvor der grundlovs-
mæssigt er tilsikret erstatning, nogle tilfælde, hvor andre retlige
betragtninger fører til krav på erstatning — om end det ikke er
grundlovsmæssigt sikret — og endelig nogle tilfælde, hvor der
ikke er noget retligt krav på erstatning.

Der er altså efter denne opfattelse tilfælde, hvor retlige betragt-
ninger fører til, at man må give en vis form for erstatning, selv
om det ikke drejer sig om, hvad vi vil kalde for et ekspropriativt
indgreb. Mange vil sikkert indvende, at det er umuligt at admini-
strere en sådan ordning. Disse betragtninger lader mig fuldstæn-
dig kold. Jeg har hørt denne betragtning fremført mange gange
og dog bagefter konstateret, at det er gået ganske tåleligt.»

1.° Der findes i gældende dansk ret nogle bestemmelser der kun
hjemler erstatning for eksorbitante tab, nemlig vejlovgivningens
regler om erstatning for begrænsninger i facadeejernes adgang til
vej og pålæg af byggelinier, jvf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 9/12
1964 om bestyrelsen af de offentlige veje §§37 og 46. Hovedreglen
er, at disse indgreb ikke medfører krav på erstatning. Hvis ejeren
afskæres fra en efter ejendommens beliggenhed og øvrige beskaf-
fenhed økonomisk rimelig og forsvarlig udnyttelse af arealet,
svarende til den udnyttelse, der faktisk finder sted på omliggende

20
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arealer, kan han imidlertid begære arealerne overtaget af det
offentlige mod erstatning.

Som det ses vedrører disse bestemmelser kun mindre betyd-
ningsfulde situationer. Under drøftelserne i folketinget i 1961 om
naturfredningslovens § 22 var imidlertid — som et af stadierne
frem mod den fulde erstatning, der blev resultatet — foreslået
den løsning, at fredningsnævnet i tilfælde af afslag på bygge-
ønsker kunne give erstatning ud fra et billighedsskøn. Om erstat-
ningsfastsættelsen efter en sådan regel udtaler naturfrednings-
kommissionen i betænkningen s. 74, at erstatningen i de enkelte
sager enten vil blive afgjort subjektivt og vilkårligt, eller — hvad
der findes mere sandsynligt — efter temmelig faste retningslinier
fastlagt af fredningsnævnene på egen hånd.

Spørgsmålet om anke og (domstols-) kontrol ville iøvrigt stille
sig meget særegent i sådanne sager, der efter deres natur ville
være af politisk karakter.

Betegnelsen billighedserstatning bruges, hvor der gås ud fra,
at der ikke er tale om erstatningskrav i henhold til grundloven.
Men herindenfor betyder ordet somme tider, at det organ, der
administrerer erstatningshjemlen, efter billighed kan tilkende er-
statning eller lade være og, hvis man tilkender erstatning, da kan
vælge, efter billighed at yde mere eller mindre. Til andre tider
benyttes ordet, selvom der skal ydes erstatning efter bestemte
regler, blot for at tilkendegive, at der ikke foreligger grundlovs-
mæssig nødvendighed for en sådan regel. I folketingsudvalgets
betænkning i 1961 om § 22, jvf. umiddelbart foran, benyttedes
begrebet i den første betydning (betænkning mellem 1. og 2.
behandling).

2.° Betegnelsen mellemløsning bruges også om den løsning af
problemet om udnyttelsesretten på landet, der går ud på ved en
eng ang sopg ør else at inddrage denne overalt på det åbne land
under eet, men samtidig give ejerne adgang til erstatning for den
mistede byggechance eller merværdi, som ejendommen måtte have,
d.v.s. værdien udover landbrugsværdien med tillæg af evt. lyst-
gårdsværdi.

En sådan ordning vil lette planlægningen, da den selvsagt kun
kan ventes gennemført som korrelat til en hjemmel for derefter
erstatningsfrit at kunne nægte byggetilladelse til projekter om-
fattet af den byggeret, der borttages. Men en engangsopgørelse
kan selvsagt ikke hindre spekulationskøb med henblik på forven-
tede zoneændringer, jvf. nedenfor s. 19.
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Det er ideen om en engangsopgørelse, der er det bærende i
regeringens zonelovsforslag, jvf. efterskriften s. 25.

3.° Endelig bruges betegnelsen mellemløsning ofte om det for-
hold, at nogle love om inddragelse af bygget, uanset at de hjemler
erstatning for nedgangen i værdien, kun har medført beskedne
udbetalinger, således navnlig byudviklingsloven af 1949.

Som det nærmere søges påvist nedenfor under III drejer spørgs-
målet om de såkaldte mellemløsninger sig imidlertid i prakis
navnlig om forskelle i indholdet af servitutterne og, endnu mere,
om en række faktorer vedrørende erstatningens udmåling i for-
skelligartede situationer.

III. Hvilke faktorer påvirker udmålingen af erstatning
ved ekspropriation af byggeret?

1. Indledning. Servituttens indhold.
I Danmark har spørgsmålet om grænsen mellem ekspropriation

og erstatningsfri regulering tildraget sig hovedinteressen, medens
der har været gjort forholdsvis mindre ud af, hvorledes erstat-
ning sudmåling en ved ekspropriative indgreb finder sted, herunder
de erstatningsfri reguleringers betydning for erstatningens stør-
relse i de tilfælde, hvor der helt utvivlsomt foreligger ekspropria-
tion, samt betydningen af indgrebenes tilrettelæggelse.

Der er i praksis tale om en lang skala i erstatningsfastsæt-
telsen og således om en række situationer, der i praksis frem-
træder som mellemløsninger. En fremstilling af disse spørgsmål
vil bl. a. belyse, hvorfor navnlig byreguleringsloven i praksis kun
har medført så begrænsede erstatninger som tilfældet er.

En af årsagerne til de begrænsede erstatninger efter byregu-
leringsloven, men langt fra den vigtigste, er det enkle forhold,
at servitutten for yderzonerne er relativt rummelig, idet den ikke
alene tillader landbrugsbyggeri m. v. samt funktionærboliger i til-
slutning til virksomheder i yderzonen, men også bygninger, der
på lign. måde som de fornævnte tjener et på stedet naturligt
formål, erhverv eller lignende, jvf. §§ 9 og 12. Endvidere er servi-
tutten tidsbegrænset, normalt til 15 år, og hertil er ved en lov-
ændring i 1965 kommet det forhold, at yderzonerne skal optages
til revision senest hvert 5. år. Alt dette indgår selvsagt i tabs-
vurderingen.



308 Johan Garde

Væsentligere end servituttens indhold er imidlertid en række
andre forhold, herunder teknikken ved yderzonernes tilvejebrin-
gelse og erstatningskravenes indkaldelse, jvf. nedenfor.

Det er beklageligt, at der intet er offentliggjort om erstat-
ningerne siden en oversigt for tiden op til 1959 (FF 1958/59,
tillæg A sp. 1665 ff) udover de helt summarisk anførte samlede
tal på finansloven. Det samlede i henhold til byreguleringslovens
§ 14 og byplanlovens § 15 a. udbetalte beløb for tiden til og med
finansåret 1967/68 er under 3 mill. kr.

2. Erstatningsfrie begrænsningers betydning for erstatning sud-
målingen.

At der skal gives fuld erstatning for værdien i handel og vandel
ved ekspropriation — eller for nedgangen i værdien i handel og
vandel ved servitutpålæg — betyder jo ikke, at der altid skal
betales for værdien bestemt som værdien af byggejord efter prisen
for sådan jord på egnen, alene, ved servitutpålæg, modificeret af
servituttens indhold.

Af rent fremstillingsmæssige årsager tales i det følgende i det
væsentlige alene om servitutpålæg, for ikke hver gang at skulle
forme sætningerne som passende både på afståelse og servitut-
pålæg.

a. I henhold til byreguleringslovens § 14, stk. 3, jvf. byplan-
lovens § 15 a, skal erstatningen for placering i yderzone fast-
sættes uden hensyntagen til rådighedsindskrænkninger, der i med-
før af lovgivningen iøvrigt måtte være pålagt ejendommen, og for
hvilke der ikke er fastsat erstatningspligt for det offentlige.

Denne bestemmelse er udslag af et almindeligt princip gældende
for al ekspropriation. Det følger af, at der kun skal betales for
nedgangen i handelsværdien, som selvfølgelig i forvejen er på-
virket af sådanne allerede eksisterende begrænsninger, og bestem-
melsens funktion er derfor kun at virke som en — antagelig ret
overflødig — huskeseddel. Eksemplerne er legio: fredsskovspligt,
vejbestyrelseslovens begrænsninger i facadeejernes adgang til vej,
naturfredningslovens byggelinier etc. etc. Om existerende rådig-
hedsindskrænkninger oprindeligt er pålagt med eller uden erstat-
ning er naturligvis ligegyldigt. Det forhold f. eks. at en eiendom
er i yderzone, kan selvsagt virke ligeså nedsættende på værdien
af et jordstykke som en byggelinie, og det uanset om ejendom-
mens placering i yderzone på tidspunktet herfor affødte noget
erstatningskrav eller ej.
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b. Ofte kan man imidlertid ikke blive stående ved en konsta-
tering af, hvilke rådighedsindskrænkninger der hviler på ejen-
dommen, nemlig hvis rådighedsindskrænkningens værdinedsæt-
tende betydning påvirkes af en offentlig myndigheds stilling-
tagen. I så fald må man også se på det offentliges handlinger.

1.° Til tider kan man klart blive stående ved den blotte for-
melle konstatering af indskrænkningen, ex.: Hvis en sommerhus-
grund er omfattet af strandbyggelinie, jvf. naturfredningslovens
§ 25, 1, vil man, fra mangeårig fast og publiceret praksis, vide
at dispensation til bebyggelse ikke kan forventes. Det er da også
alm. anerkendt, at sådanne arealer er værdiløse til byggeri, bort-
set fra den større eller mindre værdi de har som tillæg til bebyg-
gelige arealer bag byggelinien.

Til andre tider kan det være sværere, f. eks. ved vurdering af
betydningen af et yderzonebånd. Spørgsmålet kan f. eks. opstå
ved fredning eller fastsættelse af militære demarkations- og
højdeservitutter for en ejendom, der ligger i yderzone eller i
landbrugszone efter byplanplovens § 2, stk. 210), hvor forholdet
kan være det, at det på forhånd ikke er klart, hvorledes rådigheds-
indskrænkningen — yderzonebåndet — vil blive administreret.
Hvis der foreligger umiddelbart sammenlignelige handler, er det
ikke så vanskeligt, idet disse så kan lægges til grund. Men det
kan være, at der ikke foreligger tilstrækkeligt belysende handler
— der vil måske være enkelte liebhaverkøb eller køb på spekula-
tion i forventning om senere ændring af zonegrænserne, som
ejeren vil påberåbe sig, og jævnsides hermed handler, hvor prisen
ikke væsentligt overstiger landbrugs- (lystgårds-) værdien. I så-
danne tilfælde må den erstatningsfastsættende myndighed skønne
over det mulige handlingsforløb eller spørge den myndighed, der
administrerer rådighedsindskrænkningen.

Det kan hævdes, at det ikke er ganske tilfredsstillende at bygge
på sådanne forespørgsler, bl. a. fordi de offentlige myndigheder
kan komme under mistanke for at spille under dække med hin-
anden, jvf. Illums betragtninger i U. 1954 B 60 ff. Det kan også
tænkes, at en offentlig myndighed kan komme under mistanke
for at give et for lodsejeren for gunstigt svar.

Under alle omstændigheder kan svar på en sådan forespørgsel
ofte virke meget oplysende om den sandsynlige udvikling, både
med hensyn til kommende planer, forventede tilladelser efter byg-
nings- og sundhedslovgivningen m. v. og faktiske handlinger (vej-
anlæg, kloakanlæg m. v.), der påvirker priserne, og fornuftige
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købere — og også sælgere — foretager da også i meget stort
omfang den slags forespørgsler, evt. i forbindelse med betingede
slutsedler.

2.° løvrigt kan man heller ikke blive stående her — også for
ejendomme i det åbne land, der ikke er omfattet af eksisterende
rådighedsindskrænkninger, kan det blive nødvendigt at søge et
handlingsforløb sandsynliggjort; eksempelvis er der en betydelig
lighed mellem det forhold, at en ejendom er beliggende i yderzone,
og beliggenhed i et område, hvor amtsrådet er bygningsmyndig-
hed og benytter sin beføjelse efter landsbyggelovens § 5 til at
hindre de i denne lovbestemmelse omtalte udstykninger.

Er en ejendom beliggende i en kommune, der selv er indehaver
af bygningsmyndigheden, uden at arealet er inddraget under by-
udviklingsplans yderzone eller byplan, opstår en lignende situa-
tion: Ganske vist er en række former for byggeri her ikke for-
budt eller afhængig af dispensation, således navnlig almindelige
enfamiliehuse i helårskvalitet, idet landsbyggelovens § 5 ikke
finder anvendelse i disse områder, men ved indsendelse af ansøg-
ning om byggetilladelse eller ved initiativ til udstykning kan det
risikeres, at boligministeriet nedlægger foreløbigt forbud mod
projektet efter indstilling fra vedkommende kommune eller by-
udviklingsudvalg, jvf. byplanlovens § 9 og byreguleringslovens
§ 16 a. Ofte kan et sådant forbud imødeses som sandsynligt eller
sikkert, nemlig hvis arealet efter kommunens dispositionsplan —
d.v.s. dens af boligministeriet godkendte intensioner — tænkes
forbeholdt landbrugsformål m. v. Ganske vist kan den byplan eller
byudviklingsplan, der i tilfælde af forbud må afventes, kun hjemle
nægtelse af sagens fremme mod erstatning for værdinedgangen
ved placering i landbrugszone eller yderzone, men da chansen for
erstatning er uvis, jvf. nedenfor under 3, har risikoen for et så-
dant forbud værdinedsættende betydning og dermed også betyd-
ning for fastsættelsen af en ekspropriationserstatning.

c. Der har blandt fortalerne for det man kalder inddragning
af udnyttelsesretten, været en tilbøjelighed til at fremstille sagen
som om der herved ville være gjort op med det åbne lands pro-
blemer. Med udtrykket «inddragning af udnyttelsesretten» tænkes
på en hjemmel for erstatningsfrit at kunne afslå af det offentlige
uønskede byggeandragender, evt. således at basis for denne hjem-
mel er en engangsopgørelse af merværdien på tidspunktet for
reformens indførelse, jvf. foran s. 15 og efterskriften s. 25.
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Det er vanskeligt i detailler at forudse virkningerne af en så-
dan reform, men noget kan måske antydes, bl. a. belyst af stil-
lingen ved ekspropriationer i yderzoneområder, jvf. U. 1961. 392
H: Ingen bestred, at byggeønsker vedrørende de eksproprierede
arealer i planens gyldighedstid kunne afslås, men da arealer som
de eksproprierede handledes over landbrugsværdien, måtte der
ved erstatningsfastsættelsen tages hensyn hertil.

En generel hjemmel for erstatningsfrit at afslå byggeandrag-
ender vil selvsagt være et meget værdifuldt middel i det offent-
liges planlægning og gøre livet usikkert for dem, der spekulerer
i det åbne land, men den vil ikke kunne sikre kommende bygge-
områder til landbrugspris, da der fortsat kan ske opkøb med hen-
blik på senere zoneændringer. En sådan hjemmel vil heller ikke
beskytte de politisk ansvarlige mod veklager navnlig fra de ejen-
domsbesiddere, der ud fra gammeldags synspunkter «ligger godt»
som ejere af «frynser» til de bebyggede områder, men hvis ejen-
domme nu rammes af mere permanente yderzonebestemmelser og
måske tilmed er eller bliver uegnede til rationelt landbrug. Løs-
ningen af disse «frynseejeres» problemer lader sig vanskeligt
angive på forhånd, men må muligt ske genem offentlig over-
tagelse eller fredning mod erstatning, eller eventuelt ved særlige
«ordninger» med folk, der gerne vil bo på store grunde i disse
ofte attraktive randzoner.

Sådanne ordninger vil selvsagt lettes genem en generel erstat-
ningsfri af slagshjemmel, som også vil give gode muligheder for
at styre planer om uønskede planetbyer m. v.

Hele dette problemkompleks må naturligvis søges løst — så
godt det nu kan gøres — i et samspil mellem planlægningslov-
givningen og skattelovgivningen.

3. Andre forhold vedrørende erstatningsudmålingen, herunder
betydningen af de berørte arealers størrelse og af fremgangs-
måden ved foretagelsen af indgrebet.

a. Den såkaldte «engrosmålestok». Ved behandlingen i folke-
tinget i 1961 af forslaget til naturfredningslovens § 22 drøftedes
navnlig, hvor lidt det ville være foreneligt med alm. ekspropria-
tionsprinciper at give i erstatning, når man efter naturfrednings-
loven hindrede en professionel udstykker i at gennemføre større
udstykninger specielt i et jomfrueligt område. Denne situation
beskrives ikke i lovteksten, hvilket næppe heller ville have været
praktisk muligt, men folketingsforhandlingerne tydede i al fald
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på, at det var lovgivernes mening at modificere den tidligere af
Overfredningsnævnet fulgte opgørelsesmåde i fredningssager an-
gående større udstykninger, der vist nok kan gengives således,
at man ved afgivelse af erstatningstilbud gik ud fra en bedøm-
melse af et driftsregnskab for den pågældende udstykning («detail-
målestok»).

§ 22 har — af årsager som nærmere skildres nedenfor under c
— kun haft en meget begrænset anvendelse i praksis, men Over-
fredningsnævnet har med hensyn til tilfælde, hvor en fredning
hindrer mere omfattende udstykninger, og hvor § 22 kunne have
været anvendt, hvis man ikke havde fredet, udtalt overfor taksa-
tionskommissionen, at erstatningen skal beregnes på grundlag af
det beløb, som en grundejer med fuldt kendskab til udstyknings-
muligheden med rimelighed kunne have beregnet sig ved samlet
salg af arealet til en udstykker («engrosmålestok»), hvorimod
der ikke bør tages hensyn til den fortjeneste, som ejeren ville
kunne opnå ved selv at gennemføre udstykningen («detailmåle-
stok»).

En skildring af § 22's tilblivelse og af de problemer, der knyt-
ter sig til paragraffens fortolkning og anvendelse, er givet af
Garde i F. E. R. s. 225 ff og 251 ff, jvf. Bent Christensen samme-
sted s. 32 og 89 ff og Naturfredningskommissionens betænkning
s. 45 ff og 253.

Spørgsmålet om erstatningsfastsættelsen ved hindring af større
udstykninger gennem ekspropriative indgreb har navnlig været
diskuteret i forbindelse med naturfredning, hvilket er forståeligt,
fordi det offentliges indgreb her netop ofte har haft hindring af
et bestemt, aktuelt bygge- eller udstykningsprojekt til formål —
navnlig tidligere, d.v.s. før den effektivisering af byggeadmini-
strationen som har været en følge af landsbyggelovens gennem-
førelse. Imidlertid forholder det sig formentlig således, at den
såkaldte engrosmålestok finder tilsvarende anvendelse på andre
ekspropriationsområder, jvf. således U. 1967. 429 vedrørende er-
statningsfastsættelsen ved militære ekspropriationer i nærheden
af sommerhusområder i Horns herred.

b. Betydningen af de berørte arealers størrelse.

Som anført i alle afhandlinger om ekspropriation er udgangs-
punktet for erstatningsfastsættelsen værdien i handel og vandel,
ved servitutpålæg nedgangen i denne værdi. Anvendelsen af denne
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målestok ved overtagelsen af et parcelhus i en by er ikke så
kompliceret, selv om skønsmomentet naturligvis også kan gøre
en sådan værdiansættelse vanskelig. Men hvad fører målestokken
til ved ekspropriation af byggeret på landet i et område, hvor
måske nogle ejendomme har været solgt til landbrugsværdien og
andre til højere priser? I dette afsnit ses alene på, i hvilket om-
fang vurderingen påvirkes af arealets størrelse, medens der søges
abstraheret fra spørgsmålet om en påstået byggechances større
eller mindre gennemførlighed (andre myndigheders tilladelser,
vej-, kloakforhold m. v.).

1.° Hvor en sag, ved afståelse eller servitutpålæg, drejer sig
om en enkelt ejendom er forholdet antagelig ikke så sjældent det,
at erstatningen kommer til at ligge noget over det et salg i det
åbne marked af lign. ejendomme ville føre til. Årsagen er den
samme som ligger bag prisen ved liebhaverkøb: Man vil have fat
i netop denne ejendom og er tilbøjelig til at stirre sig blind på,
hvad ejeren sangvinsk bedømt kunne have gjort, ligesom de
højeste opnåede priser i nabolaget i sådanne enkeltstående sager
ofte vil få en særlig vægt, også fordi konsekvenserne ikke er så
store. Hertil kan komme det forhold, at en bestemt, af ejeren
ønsket og sandsynliggjort, ændret anvendelse af ejendommen for
enhver pris må undgås.

Situationen minder om den, der foreligger ved visse offent-
lige køb.

2.° Ved inddragelse af byggeret for store arealer under eet får
man næppe heller en tro afspejling af det fri marked. Hvis man
prøver at bedømme udviklingen — for et område, hvor der er
visse byggechancer, som alene kan elimineres gennem det ekspro-
priative indgreb — under et frit marked så lang tid frem, som
forventet salg til byggeformål kan påvirke værdien på ekspro-
priationstidspunktet, vil man antagelig forestille sig som det sand-
synligste, at de bedst beliggende ejendomme gennemgående vil
blive solgt til priser over — muligt en del over — landbrugs-
værdien med tillæg af lystgårdsværdi, medens de dårligste an-
tagelig vil blive solgt billigt, d.v.s. nær landbrugsværdien (de
større ejendomme) eller som huse på landet (de små ejendomme).
Muligt er efterspørgslen kun stærk nok til, at nogle af de bedste
ejendomme kan ventes solgt væsentlig over landbrugsværdien.

Ved ekspropriativ inddragelse af eksisterende byggechancer på
et sådant område — på måske hundrede til nogle hundrede hektar
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— vil det offentlige være utilbøjelig til at give nogle næsten
intet, i al fald hvis de ikke ligger helt dårligt; omvendt er det
ikke muligt at bedømme, hvilke af de velbeliggende ejendomme,
der ville løbe af med kagen, hvis efterspørgslen f. eks. vel er
notorisk, men antagelig ikke så stærk, at der for alle de velbe-
liggende ejendommes vedkommende kunne ventes avance ved salg
til priser væsentligt over landbrugsværdien. Det offentlige vil der-
for søge at anvende visse takster, der ialt fører til, hvad den
samlede formodede efterspørgsels værdi skønsmæssigt må sættes
til på vurderingstiden, muligt optimistisk bedømt. I al fald hvor
lodsejerne optræder samlet, vil de normalt ønske en sådan anven-
delse af takster som udgangspunkt.

Der er derimod ikke tale om at fingere, at alle ejendomme ud-
bydes til salg på en gang. Et sådant tvangssalg ville fremkalde
dumpingpriser og ikke stemme med den tilstræbte målestok:
værdien i handel og vandel.

c. Zonedragning. Byggechancers vækst.
1.° En ikke uvæsentlig årsag til de beskedne erstatningsmæs-

sige følger navnlig af byreguleringslovens § 14 — hvor der i
praksis alene er betalt erstatning, hvor der ved inddragelsen under
yderzone er gjort indgreb i en udvikling, der var igang, jvf. Rud
Nielsen i F. E. R. s. 184—5, — må søges i, at der samtidig med
yderzonerne udlægges inderzoner, der skal være tilstrækkelig
rummelige til at dække vedkommende bysamfunds behov for
byggegrunde i en længere årrække. Inderzonerne byggemodnes
og betjenes trafikalt, og på denne måde koncentreres efter-
spørgslen mod inderzonen og lettes samtidig på yderzonen. End-
videre har man — groft sagt — ved udlæg af yderzoner ofte
været relativt frit stillet, blot man sparede på det åbne land, så-
ledes at grænserne har kunnet drages på en sådan måde, at
arealer med en beliggenhed, der gjorde erstatning sandsynlig ved
placering i yderzone, er blevet lagt i inderzone. Navnlig kloak -
eringsmulighederne har her spillet en stor rolle. Ved etablering
af landbrugszoner i henhold til byplanlovens § 2, stk. 2 10) gør
samme tendens sig normalt gældende, men mindre udtalt. Ved
andre indgreb, f. eks. fredning eller ekspropriation til overtagelse,
er situationen derimod i almindelighed den, at indgrebet i kraft
af formålet netop retter sig mod ganske bestemte objekter, hvor
der kan være taget præjudicerende skridt, der bringer erstat-
ningsniveauet i vejret.
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2.° Ved byregulering sloven er forholdet således det, at initia-
tivet til opgørelsen stort set ligger hos det offentlige, der bestem-
mer zonernes størrelse og grænser. De ejendomme, der placeres
i yderzone, vil fortrinsvis være dem, hvor værdien af byggechancen
er så beskeden, at den på grund af planens tidsbegrænsning ikke
påvirkes af denne.

Ved fredning eller ekspropriation til overtagelse ligger initia-
tivet også hos det offentlige, men ofte bundet til bestemte lokali-
teter, og muligvis således at initiativet i realiteten ikke er frit,
nemlig hvis brugen af ejendommen står overfor en ændring.

Ved naturfredningslovens § 22 ligger initiativet både formelt
og reelt hos den private: Sagerne kan først rejses, når bygge-
andragendet indkommer, og omfatter oftest ret små områder,
nemlig det område, hvor et byggeri er aktuelt. Dette er det dyrest
mulige tidspunkt, idet i al fald det areal, hvorom byggesagen
drejer sig, nu har værdi som byggegrund. løvrigt kunne man
tænke sig, at bygherren, efter at have fået erstatning for den ved
afslaget forvoldte værdinedgang, straks derpå søgte byggetilladelse
vedrørende naboarealet, således at samme efterspørgsel affødte
dobbelt (flerdobbelt) erstatning.

Disse omstændigheder har bevirket, at næsten alle sager om at
opnå byggetilladelse efter § 22 i praksis er endt med tilladelser,
evt. således at vilkår har vært knyttet til disse.

Nærmere om denne problematik se F. E. R. bl. a. s. 90 og 227
samt Naturfredningskommissionens betænkning s. 45 og 71 ff.

4. Det ses af det foregående, at den i afsnit I. 3. omtalte
polarisering — modsætningen mellem ekspropriation og erstat-
ningsfri regulering — ikke er så udtalt endda. Det er ofte ikke en
sag om alt eller intet. For det første indgår de erstatningsfri
reguleringer blandt forudsætningerne ved bedømmelsen af tabet
ved ekspropriation, således at ekspropriaterne, selvom de får fuld
erstatning, i relation til de erstatningsfri reguleringer ikke stilles
anderledes end de grundejere, der alene underkastes erstatnings-
fri regulering.

Men dernæst er de bestemmelser, der hjemler erstatning, på
ingen måde ens. Forskellen mellem dem beror i vistnok højere
grad, end lovgivningsmagten har gjort sig det klart, på en række
faktorer, som man først kan erkende, når man gør sig erstat-
ningssituationen klar — i det i denne indledning valgte sagom-
råde, byggeretten på landet: Hvilken slags og hvor omfattende
er de berørte arealer og, ved servitutpålæg, hvilket indhold har
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servitutten? Hvilken valgfrihed har det offentlige ved arealernes
udvælgelse, på hvilket tidspunkt i en byggechances vækst gribes
der ind etc.?

Rent bortset fra de politiske spørgsmål kunne en del nok opnås
ved at gøre sig betydningen af de her berørte faktorer klart:
Samspillet mellem ekspropriation og erstatningsfri regulering og
de variationsmuligheder, de forskellige erstatningsordninger inde-
bærer, skulle i mange tilfælde muliggøre ikke-grundlovsstridige
løsninger, der giver rimelige resultater, afpasset efter de poli-
tiske ønsker og muligheder vedrørende de enkelte sagområder.

Endvidere kunne nævnes de processuelle forhold, som ikke er
omtalt her: planers tilblivelse, meddelelse til grundejerne, frister,
ankeinstansers sammensætning m. v. Også reglerne om disse for-
hold er selvsagt af stor betydning for bedømmelsen af de for-
skellige komplekser.

EFTERSKRIFT
Efter avleveringen af foranstående manuskript har regeringen

fremsat forslag til en lov om by- og landzoner til afløsning af
de i det foregående omtalte bestemmelser i loven om regulering
af bymæssige bebyggelser, byplanloven og landsbyggeloven samt
naturfredningslovens § 22. Såfremt forslaget gennemføres — og
det hidtidige forløb af forhandlingerne tyder på gennemførelse i
denne folketingssamling — vil der være taget et meget væsentligt
skridt til løsning af jordlovsproblemerne, der i det store og hele
har ligget på is siden 1963; og skridtet vil være effektivere og
taget hurtigere, end de fleste forestillede sig ved regeringsskiftet
i januar 1968. Forslaget bygger på tanken om en erstatnings-
mæssig engangsopgørelse, jvf. foran s. 15 og 19. Man kan vist
sige, at denne tanke er den tap, der har muliggjort ny bevæge-
lighed på feltet. Forslaget, der fremsattes d. 13. Nov. 1968, findes
i folketingets forhandlinger 1968/69 som nr. 65.

1. Lovforslagets formål. Definitioner.

Forslaget har if. § 1 til formål at sikre en planmæssig udvikling
af bebyggelsen med henblik på en økonomisk hensigtsmæssig
investering i bygge- og bymodning, at bidrage til, at der til enhver
tid forefindes et passende udbud af bygge- og bymodnet jord og
at medvirke til, at bebyggelsen ikke sker i strid med hensynet
til befolkningens rekreative interesser og bevarelsen af landskabe-
lige værdier (§1) .
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Byzoner er områder, der ved byudviklingsplan, bygningsvedtægt
«Iler byplanvedtægt er udlagt til bymæssig bebyggelse. Sommer-
husområder er områder, der ved bygningsvedtægt eller byplan-
vedtægt er udlagt til sommerhusbebyggelse, og resten er land-
zoner (§2) .

2. Administration af landzoner.
Bl. a. fordi kommunalreformen endnu ikke er endeligt gennem-

ført, er der foreslået den dualisme i administrationen, at de for-
nødne «dispensationer» (d.v.s. tilladelser til gennembrydning af
landzonebåndet) i byudviklingsområderne meddeles af by udvik-
lingsudvalgene, som altså p. t. bevares, og ellers af amtsrådene.

Enhver udstykning vil kræve tilladelse, medmindre det udstyk-
kede sammenlægges med en allerede bestående landbrugsejendom,
§ 6. Ny bebyggelse vil ligeledes kræve tilladelse, medmindre den
er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift
som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af
fiskerierhvervet. Det samme skal gælde om- og tilbygninger, § 7.

Ifølge § 8 må endelig bestående bebyggelse og ubebyggede
arealer ikke uden tilladelse tages i brug til andre formål end land-
og skovbrug eller fiskeri. Tilladelse til, at bygninger, der ikke
længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, an-
vendes til andet erhverv kan dog ikke nægtes, medmindre anven-
delsen vil være i afgørende modstrid med lovens formål.

Zoneloven vedrører ikke udnyttelse af råstoffer i jorden.

3. Erstatning.
a. Lovens regel. Hvis ejeren af en ejendom på grund af dennes

placering i landzone afskæres fra en økonomisk rimelig og for-
svarlig udnyttelse af ejendommen, der svarer til den faktiske
udnyttelse af de omliggende ejendomme, og som han efter de
hidtil gældende regler har haft rimelig grund til at påregne, ydes
der erstatning for det deraf følgende tab. Erstatningsfastsættelsen
sker under hensyn til forholdene ved lovforslagets fremsættelse;
kravet skal rejses inden 6 måneder efter lovens ikrafttræden, § 12.

Ved disse bestemmelser sker således en inddragning af bygge-
retten, idet der, gennem erstatningsreglen i § 12, er skabt bag-
grund for, at de kompetente myndigheder i landzonerne uden er-
statningsretlige konsekvenser fremtidig kan afslå andragender
om udstykning, bebyggelse eller benyttese udover de i §§ne 6—8
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angivne undtagelser, ligesom udvidelse af byzoner og sommerhus-
områder i fremtiden kan foretages uden den undertiden uheldige
indflydelse, som den gældende erstatningspligt for et forlænget
yderzonebånd kan have på kvaliteten af planlægningen.

b. Fuld erstatning? I en række tilfælde vil en anvendelse af
erstatningsreglen i § 12 føre til fuld erstatning, nemlig hvor de
tre kriterier i § 12 er opfyldt, idet der i så fald skal gives erstat-
ning for det deraf følgende tab. Kriterium 1 — at ejeren afskæres
fra en økonomisk rimelig og forsvarlig udnyttelse — og krite-
rium 3 — at det drejer sig om en udnyttelse, som han efter de
hidtil gældende regler har haft rimelig grund til at påregne, er
temmelig selvfølgelige og indeholder næppe meget andet end hvad
der følger af almindelige vurderingsprincipper, jvf. foran under
III, 1—2.

Kriterium 2 — at den afskårne udnyttelse skal svare til den
faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme — har derimod
selvstændig betydning. Hvad der ligger i ordet «omliggende» er
ikke ganske klart — hvor stor en fastlandssokkel hører der til
en nærliggende bebyggelse? Det kan vel også tænkes, at ikke
alene størrelsen af radius bliver afgørende.

Endvidere må man gå ud fra, at de foran under III, 3 omtalte
synspunkter vil spille ind; navnlig vil det forhold, at erstatnings-
fastsættelsen vil komme til at angå store arealer, antagelig
bevirke, at mange krav helt afvises.

c. Der foreslås indføjet to ventiler til undgåelse af for store
erstatninger, en til anvendelse efter fremsættelsen af et erstat-
ningskrav, men inden dettes endelige afgørelse, § 13, og en efter
erstatningsfastsættelsen, § 18. Efter § 13 kan boligministeren,
hvis han skønner, at udgiften til erstatning ikke vil stå i rime-
ligt forhold til interessen i at opretholde landzonen, beslutte, at
de begrænsninger, der følger med landzonestatus, ikke eller kun
i nærmere angivet omfang skal finde anvendelse på ejendommen.
Den anden ventil, § 18, går ud på, at ministeren, hvor en ejen-
dom, hvis ejer er tilkendt erstatning, har en sådan beliggenhed,
at der er mulighed for, at ejendommen i løbet af kortere tid vil
blive inddraget under byzone eller sommerhusområde, kan be-
stemme, at erstatningsspørgsmålet skal udsættes i indtil 3 år.
Disse ventiler belyser det under III, 3 s. 23 anførte, om betyd-
ningen af, hvem der har initiativet til afgørelsen, og om sted-
bundetheden af valget mellem byggeområder/friholdelsesområder.

Lovforslaget må som helhed siges i høj grad at bygge på, at
modsætningen mellem ekspropriation og erstatningsfri regulering
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ikke behøver at være så stor, og at løsningen på erstatnings-
problemerne hænger intimt sammen med den i de enkelte tilfælde
foreliggende erstatningssituation, jvf. foran s. 24.

4. Frigørelsesafgift.
I marts 1969 er som korrelat til zoneforslaget fremsat forslag til

en lov om frigørelsesafgift. Denne afgift skal svares ved ind-
dragelse af ejendommen fra land- til byzone. Afgiften skal be-
regnes af forskellen mellem ejendommens faktiske værdi efter
zoneoverflytningen og dens værdi som landbrugsejendom. Plads-
forholdene tillader ikke en uddybning.

Det er beklageligt, at manuskriptet må afsluttes, inden zone-
loven er en realitet, og at det således ikke har været muligt at
opbygge denne indledning på det, der formodentlig er gældende
ret, når det 25. nordiske juristmøde holdes. Det er en trøst, at
dette nok gør mindre for danske læsere: beskæftigelse med zone-
loven vil nemlig i de første år, mens administrationen indkøres
og erstatningsreglen har betydning, ikke være mulig uden et godt
kendskab til retstilstanden umiddelbart inden lovens ikrafttræden,
bl. a. fordi et eventuelt tab ved at komme i landzone simpelthen
ikke kan opgøres uden analyse af retstilstanden på ejendommen
forinden.

BILAG (uddrag af citerede lovbestemmelser).

Bekendtgørelse af lov om naturfredning,
nr. 194 af 16. juni 1961.

§ 22. Uden for byer og bymæssige bebyggelser og uden for
områder, der er omfattet af en godkendt byudviklingsplan eller
byplan (dispositionsplan), må der ikke uden fredningsnævnets
tilladelse opføres bygninger bortset fra sådanne, der alene tjener
landbrugs-, skovbrugs-, fiskerierhvervet eller andet på stedet
naturligt erhverv samt lokal helårsbeboelse. Nævnets afgørelse
skal træffes inden 6 måneder fra begæringens modtagelse i nævnet.

Stk. 2. Såfremt tilladelse i henhold til stk. 1, jfr. § 19, nægtes
og ejendommen derved falder i værdi, er ejeren berettiget til
erstatning for den ved afslaget forvoldte værdinedgang...
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§ 25. På de for græsvækst blottede strandbredder og på om-
råder, der ligger inden for en afstand af indtil 100 m fra disse
eller, hvor en sådan strandbred ikke findes, fra daglig højvands-
linje, må der ikke opføres bygninger eller anbringes andre til
beboelse, udsalgssted eller lignende bestemte indretninger...

Stk. 2. Inden for en afstand af 300 m fra de i § 24, 1. stykke,
omhandlede skove samt private skove på 20 ha eller derover, der-
under sammenhængende eller hovedsagelig sammenhængende skov-
stykker, hørende til forskellige ejendomme, må der kun bygges
med fredningsnævnets tilladelse, jfr. næstsidste stykke, medmindre
en væsentlig bebyggelse inden for denne afstand allerede er be-
gyndt inden denne lovs ikrafttræden . . .

Stk. If. Inden for en afstand af 150 m fra indsøer med en vand-
flade på mindst 3 ha og fra offentlige vandløb med en bund-
bredde på mindst 4 m og inden for en afstand af 100 m fra de i
lov nr. 95 af 29. mars 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje
under § 3, stk. 2 a)—c), nævnte hovedlandeveje og landeveje må
der ligeledes kun bygges med fredningsnævnets tilladelse, jfr.
næstsidste stykke, medmindre en væsentlig bebyggelse inden for
disse afstande allerede er begyndt inden den 1. mars 1961.. .

Stk. 5. Det i 1. stykke omhandlede forbud... kan sådanne
undtagelser bevilges af statsministeren efter indhentet erklæring
fra vedkommende kommunalråd og fredningsnævn samt natur-
fredningsrådet, når arealet, der ønskes bebygget, naturligt hører
til en allerede eksisterende bebyggelse, eller andre særlige grunde
taler derfor.

Bekendtgørelse af lov om byplaner,
nr. 160 af 9. maj 1962.

§ 2, stk. 2. I en byplan kan der træffes bestemmelser om:

nr. 10. Regulering af bebyggelsen på ejendomme, der drives
som landbrug (herunder landarbejderboliger), frøavl, skovbrug,
gartneri, frugtplantager, fiskeri eller hønserier, idet det kan fast-
sættes, at der på disse kun må opføres bygninger til brug for de
nævnte formål, samt funktionærboliger i tilslutning til eksister-
ende virksomheder og bygninger, der på lignende måde som
forannævnte tjener et på stedet naturligt formål, erhverv eller
beboelse...
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§ 15 a. Såfremt en ejendom, der omfattes af byplanbestem-
melser truffet i henhold til lovens § 2, stk. 2, nr. 10, skønnes at
være sunket i værdi som følge af disse bestemmelser, er ejeren
berettiget til erstatning af statskassen for værdinedgangen.. .

Bekendtgørelse af lov om regulering af bymæssige bebyggelser,
nr. 279 af 1. juli 1965.

§ 1. I byudviklingsplaner kan der for perioder, der kun i sær-
lige tilfælde kan være på under 15 år, i de i stk. 2 nævnte om-
råder (byudviklingsområder) eller dele heraf træffes bestemmelse
om, på hvilke arealer bymæssig bebyggelse må finde sted (inder-
zoner), hvilke arealer der kan udlægges til haver med senere
bebyggelse af vedkommende grunde for øje (mellemzoner), og
hvilke arealer der skal holdes fri for bymæssig bebyggelse (yder-
zoner) . . .

§ 9. I mellemzoner må kun opføres bygninger til brug for land-
brug (herunder landarbejderboliger), frøavl, skovbrug, gartneri,
frugtplantager og hønserier samt funktionærboliger i tilslutning
til virksomheder, der er beliggende i mellemzone. Ligeledes skal
det være tilladt i mellemzoner at opføre bygninger, der på lig-
nende måde som de forannævnte tjener et på stedet naturligt
formål, erhverv eller beboelse.

Stk. 2. Vedkommende byudviklingsudvalg kan meddele tilladelse
til anden bebyggelse end den i stk. 1 nævnte...

§ 12. I yderzoner finder bestemmelserne i §§ 8—10 tilsvarende
anvendelse.

§ llf. Såfremt en ejendom, der omfattes af en byudviklings-
plan, skønnes at være sunket i værdi som følge af planens bestem-
melser, er ejeren berettiget til erstatning af statskassen for værdi-
nedgangen .. .

Stk. 3. Erstatningen skal fastsættes under hensyntagen alene
til den værdinedgang, der skønnes at være en følge af vedkom-
mende byudviklingsplan, og uden hensyntagen til de rådigheds-
indskrænkninger, der i medfør af lovgivningen i øvrigt måtte være
pålagt ejendommen, og for hvilke der ikke er fastsat erstatnings-
pligt for det offentlige . . .

§ 16 a. Efter anmodning fra et byudviklingsudvalg, som har
vedtaget eller er i færd med at udarbejde en byudviklingsplan,
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kan boligministeren nedlægge forbud mod udstykning, bebyggelse,
ændret brug eller anden rådighed over en ejendom, som må an-
tages at komme i strid med planen eller vanskeliggøre dens
gennemførelse. Sådant forbud kan kun nedlægges for et tidsrum
af indtil 1 år. Boligministeren kan i særlige tilfælde efter ind-
stilling fra byudviklingsudvalget og efter forhandling med by-
plannævnet forlænge forbudet yderligere 1 år.

Bekendtgørelse af byggelov for købstæderne og landet,
nr. 158 af 8. maj 1968.

§ 5, stk. 2. I områder, hvor bygningsmyndigheden udøves af
amtsrådet, kan amtsrådet meddele forbud mod udstykninger til
sommerhusbebyggelse eller udstykninger m. v., som vil komme i
strid med en forsvarlig og hensigtsmæssig byudvikling. Bestem-
melsen finder ikke anvendelse . . .

Debatten ble innledet av formand for Overfredningsnævnet
JOHAN GARDE, Danmark (referent):

Igår eftermiddags, under justisråd Manners emne, følte vi os
alle sammen som så gode mennesker, der kunne være enige om
at trække på samme hammel og stille juraen til rådighed som
hjælpediciplin for det vældige emne. Med hensyn til emnet idag
er det jo ikke sådan, at vi kan føle den samme tilfredsstillelse.

Jeg kan godt sige, at man kvier sig lidt her ved at citere grund-
loven en dag som denne, med det skønne vejr o.s.v.; men det
må man jo til. Det er i det hele taget jo også en lov, hvor man
kvier sig lidt ved de højtidelige ord, men der står altså i den
danske Grundlov, at ejendomsretten er ukrænkelig, og at afståelse
kun må finde sted ifølge lov. Det må kun ske når almenvellet
kræver det, og så skal der svares fuldstændig erstatning. Men
der står ikke noget i Grundloven om, hvor grænsen går mellem
ekspropriation og så de indgreb man kan foretage uden erstat-
ning.

Emnet er i dansk litteratur næsten uoverkommeligt omfat-
tende, og derfor siger det sig selv, at det måtte være min første
opgave, da jeg var blevet præsenteret for dette emne, at be-
grænse mig, at vælge et eller flere udsnit, og så faldt det jo na-


