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Lovbekendtgørelse 2008-11-20 nr. 1161  
om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende
fast ejendom

Kap. 3. Myndigheder

§ 4
Ekspropriationer, der omfattes af denne lov, ledes af kommissarierne ved statens ekspropriationer. Kommissarierne
skal have juridisk kandidateksamen eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af
hvervet. Transportministeren bestemmer forretningernes fordeling mellem dem.

§ 6
Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er en af de i § 4 nævnte kommissarier ved
statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg,
heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste, jf. stk. 2.

Stk. 2.Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige
medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person for
kommunalbestyrelsens funktionstid. De kommunale medlemmer optages på lister svarende til kommissariernes
forretningsområder, jf. § 4.

Stk. 3. Vedkommende kommunalbestyrelse udpeger til det enkelte anlæg en repræsentant, der deltager i
ekspropriationskommissionens møder. Repræsentanten har ret til at udtale sig på møderne, men deltager ikke i
afstemningerne.

Stk. 4.En ekspropriationskommission er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 andre medlemmer er til
stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7
Transportministeren nedsætter en eller flere taksationskommissioner til efterprøvelse af de i § 19, stk. 1, nævnte
afgørelser.

Stk. 2.En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen eller
tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet, udnævnes af kongen for en 6-årig
periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren
udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste, jf. stk. 3.

Stk. 3.Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige
medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for
kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som
omfatter kommunen.



Stk. 4.En taksationskommission er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 andre medlemmer er til stede. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7a
Ekspropriationskommissionerne og taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er
undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse.


