Beslutning vedrørende ekspropriation for etablering af kloakledning
Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag
INDSTILLING
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet
1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af spildevandsledning, som beskrevet i
ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte
åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4),
2. tiltræder de forligstilbud, som er accepteret – jævnfør sagsfremstilling,
3. fastholder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har acceptereret forligstilbud – jævnfør
sagsfremstilling,
4. bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen,
5. bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte
forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

Beskrivelse af sagen
Som et led i opfyldelsen af ”Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2010-2018” skal renseanlæggene i Undløse,
Østrup, Ugerløse og St. Merløse nedlægges og spildevandet fra disse områder skal føres til Tysinge Renseanlæg
ved Tølløse. Derfor er det nødvendigt at etablere en ny ledning for at føre spildevandet frem til Tysinge, se
oversigtskort i bilag 8.
Holbæk Forsyning har anmodet Holbæk Kommune om at bistå med erhvervelse af de nødvendige rettigheder til
anlæggelse af ledningen ved at gennemføre en ekspropriationsproces.
Derfor har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte
ejendomme den 5. og 6. november 2014, hvor der er forhandlet med de pågældende lodsejere. Parterne var
indvarslet iht. udsendte indkaldelsesbreve (bilag 3) og i henhold til annonce offentliggjort den 30. september 2014
(bilag 5).
De berørte lodsejere skal efter ekspropriationen tåle beliggenheden af ledningen over deres ejendom. Ledningen
sikres ved tinglysning af en deklaration på hver enkelt ejendom, jævnfør bilag 6 (eksempel på deklarationstekst).
Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør
den førte åstedsprotokol, bilag 7.
Herefter har ingen af de berørte lodsejere gjort indsigelse mod projektet.
Status primo januar 2015 er, at løbenumre 1, 2, 6, 6A, 7, 8+9+10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23 og 24 tiltrådt det
fremsatte forligstilbud, jævnfør bilag 9, mens løbenumre 3+4, 7, 19+20 har taget forbehold overfor det fremsatte
forligstilbud, jævnfør bilag 10, samt at løbenumre 13, 18, 21+22 ikke har accepteret forligstilbuddet.

Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra april til august 2015.
Løbenummer 25 er ikke direkte berørt i forbindelse med anlæggelse af ovenstående trykledning, men er alligevel
taget med i nærværende sag. Det skyldes, at Holbæk Forsyning i forbindelse med tidligere anlægsarbejder har
indgået frivillig aftale med ejerne, jævnfør bilag 11, om at nedlægge en kloakledning over ejendommen. Uheldigvis er
den ene ejer i mellemtiden død og den tilbageværende ejer sidder i uskiftet bo. Aftalen om ledningen kan derfor ikke
tinglyses på ejendommen uden betydelige omkostninger. Med byrådets beslutning om ekspropriation vil aftalen
kunne tinglyses uden ejernes underskrifter. Den tilbageværende ejer er helt indforstået med denne fremgangsmåde.

Økonomiske konsekvenser
Alle udgifter til det samlede kloakeringsprojekt, herunder udgifter til ekspropriation og anlæg som omfatter
administration, forarbejder, opmålings- og afsætningsarbejder, rådighedserhvervelser, erstatninger, anlægsarbejder
m.m. afholdes af Holbæk Forsyning A/S.
Udgifterne alene til rådighedserhvervelser og erstatninger omfattet af ekspropriationen må ud fra de fremsatte
forligstilbud forventes at blive på ca. 340.000 kr. med forbehold for eventuel omgørelse ved
taksationskommissionen. Hertil kommer erstatninger for tab af afgrøde, strukturskade m.m., som først kan gøres op,
når anlægsarbejderne er afsluttet. Alle udgifter hertil afholdes af Holbæk Forsyning A/S.
Holbæk Kommune indestår som ekspropriationsmyndighed for, at erstatninger bliver betalt til de berørte lodsejere.

Øvrige konsekvenser
Administrationen indbringer eventuelle klager over projektet til Natur- og Miljøklagenævnet samt indbringer
eventuelle klager over erstatningen til taksationskommissionen.
Administrationen viderefører ekspropriationssagen ved at sikre, at Holbæk Forsyning udbetaler erstatningerne, som
besluttet af byrådet eller som afgjort af taksationsmyndighederne.

Høring
Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretning fandt sted den 30. september 2014 og berørte ejere og
brugere blev skriftligt indvarslet til åstedsforretningen i brev af 26. september, som blev afholdt den 5. og 6.
november 2014.
Byrådets ekspropriationsbeslutning meddeles skriftligt til de berørte ejere og brugere med klagefrist på 4 uger til
Natur- og Miljøklagenævnet. En klage har opsættende virkning medmindre nævnet bestemmer andet.

Lovgrundlag – link
Ekspropriation til kloakledningen sker med hjemmel i Lov om miljøbeskyttelse, § 58.
Proceduren for gennemførelse af ekspropriationen sker efter reglerne i Lov om offentlige veje, kap. 5.
Kloakledningens etablering sker i medfør ”Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2010-2018”

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 26-01-2015
Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015
Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-02-2015
Godkendt.

