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Udpegning af medlemmer til statslige og
kommunale kommissioner på ekspropriationsområdet
I forbindelse med det forestående kommunalvalg 2021 skal der ved
nye tiltrådte byråd blandt andet vedtages en ny hvervsfortegnelse.
På Transportministeriets område skal kommunalbestyrelserne således for den kommende kommunalbestyrelses funktionsperiode
udpege to medlemmer til de statslige ekspropriations- og taksationskommissioner, nedsat efter lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven), og tre medlemmer til de kommunale taksations- og overtaksationskommissioner efter lov om offentlige veje (vejloven).
Neden for følger overordnet beskrivelse af reglerne for kommunalbestyrelsernes udpegninger til kommissionerne på henholdsvis det
statslige og det kommunale område samt kriterierne for udpegning.
Statslige ekspropriations- og taksationskommissioner
Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.
I henhold til ekspropriationsproceslovens § 6, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen udpege 1 person, der for kommunalbestyrelsens
funktionstid optages på en liste over kommunale medlemmer af
ekspropriationskommissionerne.
I henhold til § 7, stk. 3, i ekspropriationsprocesloven skal kommunalbestyrelsen endvidere udpege 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over kommunale medlemmer af taksationskommissionen.
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Kommunale taksations- og overtaksationskommissioner
De kommunale taksations- og overtaksationskommissioner afgør
erstatningsspørgsmål m.v. i forbindelse med ekspropriation henhold til vejloven. Derudover kan diverse forskelligartede erstatningsspørgsmål efter en række love, herunder vejloven, privatvejsloven og planloven, indbringes for taksationsmyndighederne.
Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.
I henhold til vejlovens § 105 skal kommunalbestyrelsen udpege 2
personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på
en liste over medlemmer af den taksationskommission, kommunen
er omfattet af.
I henhold til vejlovens § 106 skal kommunalbestyrelsen endvidere
udpege 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission,
kommunen er omfattet af.
Udpegning af medlemmer
På den baggrund skal ministeriet anmode kommunalbestyrelsen
om at foretage følgende udpegninger, der vil gælde for kommunalbestyrelsens funktionsperiode:
Udpegninger efter ekspropriationsprocesloven


1 person til optagelse på liste over kommunale medlemmer
af ekspropriationskommissionen, og



1 person til optagelse på liste over kommunale medlemmer
af den statslige taksationskommission.

Udpegninger efter vejloven:


2 personer til optagelse på liste over medlemmer af den
kommunale taksationskommissionen, og



1 person til optagelse på liste over medlemmer af overtaksationskommissionen.
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Kriterier for udpegning og honorar
Kommunalbestyrelsen bedes i forbindelse med udpegningerne
sikre, at de pågældende personer er villige til at deltage i kommissionernes arbejde. Det forudsættes desuden, at de udpegede medlemmer har behørig indsigt i vurdering af ejendomme, jf. ekspropriationsproceslovens § 10 og vejlovens § 108.
Hvervet er omfattet af forvaltningsloven, hvorfor de udpegede
medlemmer bør være bekendt med forvaltningsloven, herunder
særligt reglerne i kapitel 2 om habilitet. Det følger herunder af forvaltningslovens habilitetsregler, at samme person ikke både bør
fremgå af listen over medlemmer i 1. instans og 2. instans på henholdsvis det statslige og det kommunale område.
For så vidt angår udpegninger af medlemmer til de kommunale
taksations- og overtaksationskommissioner skal Transportministeriet særligt anmode om, at kommunerne meddeler ministeriet, hvis
der udpeges aktive byråds-/kommunalbestyrelsesmedlemmer til
kommissionerne. Dette skal sikre, at taksations- eller overtaksationsformændene kan sammensætte kommissionerne med denne
oplysning for øje under iagttagelse af forvaltningslovens habilitetsregler, idet Byråds-/kommunalbestyrelsesmedlemmer vil være inhabile i taksationssager, hvor de selv har været med til at træffe beslutning om ekspropriationen.
Transportministeriet skal desuden opfordre til, at de enkelte udpegninger ledsages af en kort angivelse af det pågældende medlems
kompetencer og forudsætninger for at varetage hvervet. Endelig
opfordres kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling
ved udpegning af medlemmer.
Hvert medlem modtager et honorar på 2.500 kr. pr. mødedag samt
godtgørelse for rejseudgifter.
Praktiske oplysninger
Oplysninger om udpegninger bedes sendt til Transportministeriet
pr. mail til trm@trm.dk og mlo@trm.dk. Transportministeriet vil
herefter sørge for at videreformidle til rette myndigheder.
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Ved spørgsmål til ovenstående kan undertegnede desuden kontaktes på telefonnummer 7226 7154.

Med venlig hilsen

Morten Lorentzen
Specialkonsulent

