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1 En indledende konklusion  

 

1.1 Det er advokatfirmaets stærke anbefaling, at en ejer af en ejendom i Rød Zone, som ønsker, at 

staten skal overtage – købe – ejendommen, ikke gør dette på egen hånd, men allierer sig med 

en advokat, som har sat sig ind i disse regler, og som er uafhængig af myndighederne. 

 

1.2 Reglerne er komplicerede. De ligner ekspropriationsregler, men er det ikke. Der findes ikke no-

gen præcis ”facitliste”, der kan bruges til at fastsætte værdien af den enkelte ejendom. Der ind-

går en række helt konkrete forhold, som skal inddrages og vurderes. Det er vigtigt, at ejeren her 

har kyndig bistand.  

 

1.3 Der er ikke tidligere her i landet foretaget en værdiopgørelse som den, der skal ske her, hvor 

man skal sammenligne en tidligere (nuværende) tilstand med en kommende (ny) tilstand støj-

mæssigt og indvirkningen heraf på ejendommes værdier. Der vil utvivlsomt i en række tilfælde 

være behov for både at inddrage ekspertise udefra og også at få en vurdering prøvet hos klage-

instansen.  

 

1.4 Der er heller ikke nogen grund til at stå alene i så vigtig en sag. Kompensationsordningen inde-

holder regler om omkostningsdækningen, og det vil være muligt at indgå en aftale med advokat-

firmaet om, at der ikke opkræves et honorar ud over det, der fås dækket hos staten. 

 

1.5 Anbefalingen er derfor at kontakte en advokat så tidligt i forløbet som muligt. Men selvom en 

sag skulle være opstartet, vil det være muligt at inddrag advokaten efterfølgende. 

 

1.6 I det følgende vil der blive foretaget en gennemgang i hovedtræk af systemet i disse regler om 

overtagelsesmulighed.  

 

 

…………………………. 
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2 Retsgrundlaget  

 

2.1 De nærmere regler for Statens opkøb af ejendomme i ”Rød Zone” findes i en bekendtgørelse, 

som Forsvarsministeriet har udfærdiget med grundlag (hjemmel) i § 11 anlægsloven for F-35-

Projektet på Flyvestation Skrydstrup. En sådan bekendtgørelse har reelt samme status som en 

egentlig lov. 

 

2.2 Denne bekendtgørelse hedder, ”Bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 om kompensation for 

støjgener fra Flyvestation Skrydstrup”. 

 

2.3 Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. juli 2020. Den er altså trådt i kraft og gældende nu. 

 

2.4 Bekendtgørelsen er opdelt i 6 kapitler med i alt 41 paragraffer samt har to tilknyttede bilag: 

  

1) Bilag 1, som er en adresseliste for ”Rød Zone, bestående af 119 adresser, 

2) Bilag 2, som er en adresseliste for ”Gul Zone”, bestående af ca. 1520 adresser. 

 

2.5 Reglerne for statens opkøb af boliger i Rød Zone findes i kapitel 4, der har overskriften, ”Tilbud 

om overtagelse af ejendomme”. Kapitel 4 er opdelt i følgende 6 underafsnit: 

 

1) Selve tilbudsafsnittet; §§ 10 – 11:  

Disse bestemmelser omhandler, dels hvilke ejendomme der er omfattet, dels hvorledes 

ejeren skal agere og hvornår (tidsfristen),   

 

2) Et afsnit om ”Ekspropriationskommissionen”, §§ 12 – 15: 

Der redegøres her for denne myndigheds sammensætning og opgave,      

 

3) Et afsnit om Ekspropriationskommissionens behandling, §§ 17 – 24:   

Her redegøres for hvad der sker, når en ejer har anmodet om en overtagelse, og kommis-

sionens udarbejdelse af et overtagelsestilbud på statens vegne med prissætning og 

eventuelle andre vilkår, 

 

4) Et afsnit om ”Taksationskommissionen”, §§ 25 – 29:  

Disse regler beskriver ejerens klageret til en overordnet myndighed – Taksationskommis-

sionen - i forhold til det overtagelsestilbud, som Ekspropriationskommissionen har frem-

sat. 

 

2.6 I det følgende vil reglerne og systemet i disse afsnit blive nærmere beskrevet. 
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3 De omfattede ejendomme mv. og nogle tidsregler  

 

 

 De omfattede ejendomme og det øvrigt omfattede: 

3.1 Betingelsen for, at staten har en overtagelsespligt, er, at der:  

 

1) dels skal foreligge en ”bolig”, og 

2) dels at denne bolig skal være beliggende ”i et område, der er omfattet af bilag 1”. 

 

3.2 Som det kan ses, er bilag 1 en liste over postadresser og ikke matrikelnumre, hvilket ellers er 

den sædvanlige måde at definere en fast ejendom på. I de fleste tilfælde vil dette næppe give 

problemer. Almindelige beboelsesejendomme består normalt kun af et enkelt matrikelnummer, 

hvorpå boligen er beliggende, og som også er udtryk for boligens postadresse. Men der findes 

tilfælde, hvor det opleves som en urimelig adskillelsesmåde. Her er eneste mulighed en fore-

læggelse for Forsvarsministeriet. 

 

3.3 Der er sket det ”lovgivningstekniske”, at de tidligere zoner og støjgrænser er blevet ”skrevet ud 

af loven”. Man kan ikke finde noget om hverken zoner eller støjgrænser hverken i anlægsloven 

– ellers denne lovs forarbejder – eller i de to bekendtgørelser. Selvfølgelig har de været der som 

baggrund og forhistorie. Men da Folketinget har overladt udformningen af de konkrete regler til 

Forsvarsministeriet, herunder retten til at bestemme, hvilke nærmere ejendomme der falder ind 

under ”Rød Zone” og ”Gul Zone”, og da Forsvarsministeriet har benyttet denne bemyndigelse til 

at lave to ”adresselister” i stedet for to zoner med konkrete støjafgrænsninger, så er resultatet 

blevet dette. Det kan man mene forskelligt om rent demokratisk, men det er en kendsgerning.  

 

3.4 Så det afgørende er, om ens boligadresse står på listen i bilag 1. Det er en grundbetingelse. 

 

3.5 For ikke-landbrugsejendomme er der en bestemmelse om, at ”direkte tilstødende matrikler med 

samme ejer” kan kræves medsolgt sammen med boligejendommen. Det omfatter den situation, 

at boligen ligger på et matrikelnummer, og at man ejer en eller flere direkte tilgrænsende matrik-

ler. Efter ordlyden vil dette kunne være både ubebyggede og bebyggede arealer. Der ses heller 

ikke at være noget forbud mod, at der kan være tale om erhvervsbygninger på den samlede 

ejendom, blot at der er ”bolig” på den adresse, der er med på bilaget. 

 

3.7 Der gælder særlige regler for landbrugsejendomme. Også her gælder boligkravet som beskre-

vet under 3.4. de særlige regler er følgende: 

 

1) Først og fremmest er ”boligejendommen” - (den matrikel, hvor boligen er beliggende), for-

muleret som ”boliger på landbrugsejendomme”, omfattet, 
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2) Dernæst kan (ikke skal) ”eventuelle tilhørende jordstykker, som er registreret til land-

brugsejendommen” inddrages, efter anmodning, men kan altså også holdes udenfor. 

Dette betyder, at en samlet landbrugsejendom, der omhandler flere matrikler, hvor blot 

boligmatriklen ligger på postadressen, falder ind under opkøbspligten, 

 

3) Det er – lidt besynderligt rent juridisk – anført, at overtagelsen også omfatter ”driftsbyg-

ninger”. Man skulle tro, at dette var skrevet af en ikke-jurist. Enhver jurist bør vide, at byg-

ninger af enhver art, som tilhører grundejeren, udgør en del af selve den faste ejendom, 

og derfor ikke kan holdes udenfor. (Havde man tænkt sig, at de skulle brydes ned, eller at 

landmanden skulle indgå i et lejemål med staten? Mærkværdigt), 

 

 4) Desuden har ejeren ret (ikke pligt) til at lade opkøbet omfatte ”løsøre, beholdninger og 

produktionsdyr” på den samlede landbrugsejendom. Effekter, der normalt er omfattet af 

landbrugsejendommens pant. 

 

 Det ikke omfattede: 

3.8 Disse overtagelsesregler betyder omvendt, at opkøbspligten ikke omfatter: 

 

1) Rene ubebyggede arealer, eller  

 

2) Rene erhvervsejendomme med driftsbygninger, men uden bolig, eller   

 

3) Løsøreeffekter af enhver art uden for landbrugsejendomme.  

 

 Nogle tidsfrister: 

3.9 Opkøbsbegæringen skal blot være indgivet inden den 1. juni 2030. Dette betyder, at der er god 

tid til omtanke og forberedelse, herunder til at kontakte en rådgiver, og ikke behov for at forha-

ste sig. 

 

3.10 Der kan dog omvendt være en særlig grund til ikke at vente for længe, nemlig med baggrund i 

det nedenfor beskrevne vurderingssystem. Dette er en af de problemstillinger, man bør tale 

med sin rådgiver om. 

 

3.11 Man har mulighed for at ”fortryde” den første begæring helt til sidste øjeblik – se også neden for 

afsnit …. – og derpå fremsætte en ny begæring, blot dette sker inden den 1. juni 2030. 
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4 Overtagelsesanmodningen – statens bedømmelse om omfattet - opstarten 

 

4.1 Overtagelsesanmodningen skal rettes til Forsvarets Ejendomsstyrelse efter nogle særlige ret-

ningslinjer, og hvor denne styrelse yder en særlig rådgivningsservice. Men også her må det an-

befales at søge rådgiverbistand for at sikre, at det gøres rigtigt. En sådan bistand kan fås, uden 

at det koster ejeren noget, se afsnit 1.  

 

4.2 Det skal herved understreges, at ingen – heller ikke staten – kan fremtræde som en uafhængig 

rådgiver mod sig selv.  

 

4.3 Ejendomsstyrelsen foretager herefter en forhåndsbedømmelse af, om den pågældende ejen-

dom og eventuelt andre matrikler og effekter falder ind under overtagelsespligten. Dette vil nor-

malt ikke give problemer, men det forhold, at man anvender postadresser og ikke matrikelnumre 

i bilagene, vil dog i visse situationer kunne give anledning til tvivl.  

 

4.4 Hvis denne bedømmelse falder positivt ud, sender ejendomsstyrelsen sagen videre til Ekspro-

priationskommissionen, se næste afsnit 5.  

 

4.5 Falder bedømmelsen derimod negativt ud, vil man principielt kunne påklage dette til Forsvars-

ministeriet, som den overordnede i forhold til styrelsen. Også her er rådgiveren central. Medmin-

dre der er begået en klar fejl, vil der dog næppe kunne forventes nogen ændret vurdering. Man 

har derefter alene de almindelige domstole tilbage.    
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5 Ekspropriationskommissionen og dennes opgaver og sammensætning - sagkyndige 

 

5.1 Som det ligger i selve navnet, så har staten her tilkaldt den særlige myndighed, som man an-

vender, når staten ønsker at tvangsopkøbe borgeres ejendomme til offentlige formål. Det er na-

turligvis fornuftigt, men det understreger blot, at vi reelt befinder os i en situation, der i høj grad 

ligner en ekspropriation – tvangsopkøb. Man har af særlige årsager blot valgt at betegne det 

som tilbud om opkøb. (For at det ikke skulle ”smitte af” på fx ”Gul Zone” og give en argumenta-

tion for en erstatningssag). Det ligner en ”kamufleret ekspropriation”. 

 

5.2 To forhold omkring sammensætningen skal understreges:  

 

1) Den nævnte, almindelige regel om, at boligejeren har mulighed for at engagere sagkyndig 

bistand, herunder en advokat, til at varetage sine interesser under Ekspropriationskom-

missionens behandling af sagen, og få udgifterne hertil betalt af staten,  

 

2) En specifik regel om at få indkaldt ”særligt sagkyndige til at afgive vejledende vurderinger 

om ejendommens værdi, herunder værdien af løsøre, beholdninger og produktionsdyr, 

som er tilknyttet landbrugsaktiviteter på en landbrugsvirksomhed”. Uden at det direkte er 

anført, gælder dette naturligvis også vurderinger af erhvervsbygningerne, herunder på 

landbrugsejendomme.  

 

5.3 Denne mulighed for at få inddraget særligt sagkyndige vil efter vores vurdering være centralt i 

en række sammenhænge, ikke mindst ved de første vurderinger, hvor principielle retningslinjer 

skal fastlægges. Her er en af rådgiverens særlige opgaver, nemlig at alt kommer frem, og at 

sagkyndige inddrages, herunder lokalt sagkyndige i vurderingsspørgsmål.  

 

5.4  Hele håndteringen af værdiansættelserne er den centrale opgave, og det vil i sig selv kunne 

give behov for en efterprøvelse ved en klagesag som nedenfor beskrevet.  
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6 Sagsbehandlingen ved Ekspropriationskommissionen  

 

6.1 En sådan sag skal køre efter nogle særlige retningslinjer (procedurer), som svarer til en egentlig 

ekspropriation, og som bla. har til formål at give boligejeren nogle retssikkerheder. En sådan 

sagsbehandling skal foregå på følgende måde og rækkefølge:  

 

1) Der skal afholdes en såkaldt ”overtagelsesforretning”:  

 

a. Dette er juridisk set misvisende, idet der ikke her skal ske nogen ”overtagelse” af 

noget, men derimod en vurdering, hvorfor det retvisende begreb havde været ”vur-

deringsforretning”. 

 

b. Man involverer en landinspektør og skal sammen med denne starte med at få fast-

slået, hvad der er denne vurderings nærmere genstande. Man kan sammenligne 

det mæglerens opgave, når en ejendom skal sættes til salg. Alt skal med og beskri-

ves. Også i denne forberedelsesproces er rådgiverens opgave central.  

 

c. Det angives, at ejeren har pligt til at give de fornødne oplysninger mv. Dette er en 

noget ”bagvendt” måde at beskrive situationen på. Det er jo ejeren selv, der ønsker 

ejendommen opkøbt. Naturligvis ønsker ejeren at deltage aktivt i hele denne meget 

vigtige forberedelsesproces.   

 

d. Vi skal i stedet understrege ejerens rettighed til at medvirke i hele forberedelses-

processen. Normalt når en borger involveres i en myndighedssag, hvor en myndig-

hed skal træffe en afgørelse, har borgeren en retsbeskyttelse via den lov, der hed-

der forvaltningsloven.  

 

e. Denne lov gælder imidlertid ikke ved ekspropriationer. Derimod gælder en anden 

beskyttelseslov, nemlig ”ekspropriationsprocesloven”. Denne lovs borgerbeskyttel-

sesregler må i nærværende situation kunne påberåbes (i § 25, stk. 2 henvises di-

rekte til disse regler), hvor kompensationsbekendtgørelsen ikke indeholder beskyt-

telsesregler. Det er et af rådgiverens arbejdsredskaber. 

 

2) Der skal ske indkaldelse til denne overtagelsesforretning, både direkte og ved offentliggø-

relse. Varslet er 4 uger, 

 

3) Der er ret fremmøde for ejeren samt eventuelle brugere og panthavere og andre med ret-

lig interesse i ejendommen. Der kan mødes sammen med rådgivere, og der er ret til at 

udtale sig om alle værdiansættelsesforhold. 
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4) Overtagelsestilbud:  

 

a. Ekspropriationskommissionen afgiver på statens (Ejendomsstyrelsens) vegne et 

mundtligt overtagelsestilbud, altså et pristilbud i forhold til det, der omfattes af en 

overtagelse,  

 

b. Prisen skal omfatte den aktuelle ”værdi i handel og vandel”. Altså handelsværdien 

på tilbudstidspunktet, 

 

c. Men denne handelsværdi skal fastsættes på en ganske særlig måde, nemlig der-

ved, at der skal ses bort fra den værdinedgang eller værditilvækst, som måtte skyl-

des Forsvarets overgang til anvendelse af F-35-kampfly”. Det vil sige, at man skal 

finde frem til værdierne før og efter F-35, 

 

d. Som formuleringen er, er det ikke nødvendigt at vente på ankomsten af disse fly. 

Alene forventningen (visheden) om deres komme vil kunne have haft en såkaldt 

”anticiperet” (foregrebet) værdinedgang. I sagens natur gælder dette først og frem-

mest selve den faste ejendom og næppe fx en besætning på en landbrugsejen-

dom. Men selve det at skulle sælge fx en gennem lang tid fremavlet besætning kan 

give et særskilt tab.  

 

e. Men her kommer rådgiveren og eventuelle særligt sagkyndige ind, 

 

f. Der er regler om fradrag, hvis man har modtaget enten kontant kompensation eller 

fået foretaget isolering, som er blevet betalt. Kontantbeløb skal fratrækkes fuldt ud, 

medens der skal foretages en vurdering af en eventuel opnået værditilvækst ved 

støjisolering, altså muligvis et mindre fradrag end selve udgiften. 

 

5) Ejerens overvejelse, accept eller afslag: 

 

a. Ejeren kan sige ja med det samme. I så fald sættes handelsekspeditionen i gang, 

idet Ekspropriationskommissionen i så fald skriver dette ind i sin mødeprotokol, der 

anvendes som ”papirgrundlag” for et køb. Der vil blive fastsat en overtagelsesdag, 

som må kunne antages at indgå i en forhandling på mødet. Et sådant ja må betrag-

tes som bindende. Handelsekspeditionen forestås af Kommissarius (lederen af Ek-

spropriationskommissionen). Dette gælder den økonomiske ekspedition med forde-

ling og udbetaling af købesummen i forhold til panthavere/rettighedshavere og eje-

ren. 
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 Der er her en renteregel om forrentning af købesummen fra overtagelsesdagen 

(Nationalbankens diskonto). Alle sagsomkostninger og handelsomkostninger afhol-

des af staten. 

 

Der kan herefter ikke søges kontant kompensation eller isolering (men hvorfor eje-

ren i denne situation skulle ønske dette, er lidt vanskeligt at forstå). 

 

I tilfælde af statens videresalg har ejeren formentligt en ret til at byde på ejendom-

men på linje med alle andre. En ny køber kan derimod ikke kræve ejendommen 

genovertaget af staten. Det er en engangsforestilling.  

 

b. Ejeren kan også sige nej med samme. Det står der ikke direkte, men det er en mu-

lighed. Denne løsning findes dog kun aktuel, hvor ejeren helt ønsker at opgive 

denne mulighed lige nu (der er som anført én mulighed senere).  

 

c. Ejeren kan bede om overvejelsestid. I så fald skal Ekspropriationskommissionen 

udfærdige tilbuddet skriftligt. Dette gælder også, hvis ejeren ikke er mødt op.  

 

I denne situation løber der er frist på 4 uger for ejeren til at vurdere en accept, en 

hel afvisning (jf. litra b) eller en påklage til Taksationskommissionen (klagemyndig-

hed). Fristen på de 4 uger kan i særlige tilfælde fås forlænget. 

 

d. Ekspropriationskommissionen har også selv en mulighed for ”i særlige tilfælde” at 

undlade at give et mundtligt tilbud. Det gælder nemlig i den situation, at kommissio-

nen beslutter – typisk på ejerens anmodning – at indhente ”sagkyndig bistand til 

vurdering af enkelte genstande omfattet af overtagelsen”. Dette må også gælde 

selve den faste ejendom og bygninger og særlige installationer.  

 

Udtrykket ”i særlige tilfælde” findes alene at referere sig til, at kommissionen som 

udgangspunkt formodes at kunne foretage en vurdering, ikke at der skal være tale 

om noget ”særligt” – altså forstået som en undtagelsesregel, der kun kan bringes til 

anvendelse i sjældne tilfælde – for at kommissionen kan beslutte at inddrage sær-

lige ekspertiser. Dette kan også gøres i ”almindelige” tilfælde, fx de første gange, 

eller når der stødes på en ny vurderingssituation. 
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7 Klage til Taksationskommissionen af overtagelsestilbuddet  

 

7.1 Boligejeren – ikke en panthaver eller andre rettighedshavere – kan påklage Ekspropriations-

kommissionens overtagelsestilbud til en klageinstans, som hedder en Taksationskommission. 

Boligejeren skal rette sin klage til Ekspropriationskommissionen, som så skal videresende den 

med sin redegørelse for de enkelte poster i overtagelsestilbuddet. 

 

7.2 Taksationskommissionens kompetence går på at tage stilling til de enkelte overtagelsesværdier 

i tilbuddet.  

 

7.3 Derimod er det Ekspropriationskommissionen, der bestemmer hvilke løsøreeffekter, hvilke be-

holdninger og hvilke produktionsdyr ved landbrugsejendomme, der indgår under overdragelsen. 

Denne afgørelse kan ikke påklages. 

 

7.4 Taksationskommissionen kan også lade indkalde særligt sagkyndige til at afgive vurderingser-

klæringer om de enkelte effekter, herunder faste ejendomme og løsøreeffekterne til en land-

brugsejendom. Da det jo normalt vil være værdispørgsmålet, som er årsag til klagen, vil man 

som klager ofte have interesse i at få inddraget udenforstående eksperter til vurderingerne. 
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8 Sagsbehandlingen ved Taksationskommissionen 

 

8.1 Grundlæggende skal en klagesag køre efter samme procesmåde som den oprindelige sag:  

 

1) Der skal indkaldes til en ”overtagelsesforretning” efter samme regler, 

 

2) Der er tilsvarende ret fremmøde og udtalelsesret, herunder til at møde sammen med sin 

advokat, og hvor de er samme muligheder for dækning af omkostninger hertil, 

 

3) Der skal udarbejdes et nyt overtagelsestilbud, men efter samme retningslinjer som det 

første. Dette tilbud skal være skriftligt. Det oprindelige tilbud fra Ekspropriationskommissi-

onen er endeligt bortfaldet og kan ikke ”vækkes til live”, hvis det nye tilbud skulle vise sig 

at være ringere. En klage er således ikke en garanti for, at der ikke kan ske en forringelse 

(det må nok anses for lidt usædvanligt, hvis dette skulle blive tilfældet, men udelukkes 

kan det ikke),  

 

8.2 Ejeren har nu følgende valgmuligheder: 

 

1) Ejeren kan sige ja til tilbuddet, Dette skal ske inden for en acceptfrist på 4 uger efter mod-

tagelsen af dette tilbud. Reagerer ejeren ikke inden for denne frist, betragtes tilbuddet 

som bortfaldet, men også her kan denne frist i særlige tilfælde forlænges efter anmodning 

herom.  

 

Der er ikke angivet en regel for handelsekspeditionen på samme måde som under Ek-

spropriationskommissionen, men det må formodes at køre på samme måde med en pro-

tokoludarbejdelse som tinglysningsgrundlag. Men også her er det Kommissarius, der står 

for den praktiske gennemførelse af handlen og økonomien i forhold til ejer og pantha-

vere/rettighedshavere. 

 

Der er også her en renteregel om forrentning af købesummen fra overtagelsesdagen (Na-

tionalbankens diskonto). Alle sagsomkostninger og handelsomkostninger afholdes af sta-

ten. 

 

2) Ejeren kan sige nej til tilbuddet eller blot forholde sig passivt. Hvis ejeren ikke allerede har 

gjort det, vil der kunne søges kompensation i form af kontantbeløbet (Kr. 140.000 indeks-

reguleret) eller isoleringsmodellen (hvis nærmere indhold ikke omtales her). Ligeledes vil 

overtagelsesprocessen kunne gennemføres to gange i alt inden for de 10 år.  
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9 Ligningsloven om skattefrihed  

 

9.1 Ligningsloven § 7 F, stk. 3 indeholder følgende regel om skatteforhold:  

 

1) Hvis en ejer opnår en ejendomsavance ved sit salg til staten, er sådan avance skattefri 

(ligesom de øvrige kompensationsmuligheder), 

 

2) Derimod vil der skulle ske beskatning af genvundne afskrivninger og af genanbragt fortje-

neste (kun aktuelt for erhvervsejendomme).  

 

9.2 Hvor der er tale om erhvervsejendomme, må det anbefales at inddrage sin skatterådgiver, inden 

der tages nogen beslutning. 

 

 

 

Bjarne Ditlevsen, seniorrådgiver, cand. jur. 

 

 

 


