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Vejdirektoratet henviser til de modtagne lodsejerklager1 over Frederiksborg 
Amts beslutninger af 14. december 20062 om ekspropriation til etablering af 
en sti rundt om Arresø og Esrum Sø. Ekspropriationen er foretaget i henhold 
til vejlovens3 kapitel 5, jf. vejlovens § 49, jf. lovens § 43. 
 
Da der efter det oplyste fra amtets og Skov- og Naturstyrelsens side er tale 
om et samlet projekt med etablering af stier rundt om de to søer, har vi be-
handlet de modtagne lodsejerklager fra Arresø og Esrum Sø sideløbende. 
 
Vejdirektoratets afgørelse 
Allerede fordi formålet med Frederiksborg Amts ekspropriationsbeslutnin-
ger ikke kan realiseres som forudsat i ekspropriationsbeslutningerne af 14. 
december 2006, tilsidesætter vi beslutningerne for begge søstisystemer som 
ugyldige. 
 
Vi mener, at der er forhold ved Esrum Sø på ejendommene, matr. nr. 5a, 5b 
og 1e Såne By, Tikøb, samt matr. nr. 2b Jonstrup By, Tikøb, der forhindrer, 
at stien kan gennemføres som forudsat ved ekspropriationsbeslutningen for 
stien rundt om denne sø. 
 
Vi mener tillige, at der er forhold ved Arresø på ejendommene, matr. nr. 7a 
og 8a Auderød By, Kregme, der forhindrer, at stien kan gennemføres som 
forudsat ved ekspropriationsbeslutningen for stien rundt om denne sø. 
 
 
 
                                                 
1 Jf. vedlagte bilag. 
2 Meddelt i brev af 15. december 2006. 
3 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008. 



Baggrund 
Frederiksborg Amt har den 14. december 2006 truffet beslutning om eks-
propriation af arealer fra en række ejendomme til etablering af et sammen-
hængende net af offentlige, rekreative stier rundt om Arresø og Esrum Sø. 
 
Ved årsskiftet 2006/2007 er Frederiksborg Amt blevet nedlagt, og Skov- og 
Naturstyrelsen har i den forbindelse overtaget projektforberedelsen og ar-
bejdet med etableringen af disse stier. Skov- og Naturstyrelsens rolle er ble-
vet fastlagt i henhold til aftale mellem stat, amt og kommuner4. Bl.a. frem-
går det, at Skov- og Naturstyrelsen etablerer stierne, og at styrelsen samtidig 
får ejendomsretten til stiarealet.  
 
De fem berørte kommuner har over for Vejdirektoratet skriftligt5 tilkendegi-
vet, at de for de pågældende stier er vejbestyrelser i vejlovens forstand, jf. 
vejlovens § 96, stk. 1, jf. § 2, stk. 5 og 6. 
 
Hvad Vejdirektoratet kan tage stilling til 
Vi kan tage stilling til klager over en ekspropriation og i forbindelse hermed 
tilsidesætte en vejbestyrelses6 beslutning om ekspropriation fra en ejendom. 
Dette fremgår af vejlovens § 4, stk. 2. 
 
Vejlovens bestemmelser om ekspropriation 
Det er vejbestyrelsen, der beslutter, om en ekspropriation skal ske. Dette 
fremgår af vejlovens § 49, stk. 1. 
 
Reglerne om ekspropriation fremgår af vejlovens § 43. Ekspropriation kan 
efter denne bestemmelse bl.a. ske til nyanlæg af offentlige stier, når almen-
vellet kræver det, jf. lovens § 43, stk. 1. 
 
Vejlovens hjemmel til ekspropriation skal fortolkes i lyset af praksis efter 
grundlovens § 73. 
 
På grundlag af praksis efter denne bestemmelse skal ekspropriationen blandt 
andet være nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropria-
tionsformålet i den konkrete situation. 
 

                                                 
4 Jf. ”Aftale mellem Frederiksborg Amtsråd, Forberedelsesudvalget for Region Hovedsta-
den, Sammenlægningsudvalg og Kommunalbestyrelser Frederiksborg Amt og Staten om 
fordeling af Frederiksborg Amts aktiver og passiver samt rettigheder og pligter samt ansatte 
pr. 1. januar 2007” samt efterfølgende ”Aftale om supplerende vilkår for Skov- og Natur-
styrelsens overtagelse af Frederiksborg Amts projekt vedrørende sammenhængende offent-
lige rekreative stier rundt om Arresø og Esrum Sø”. 
5 Jf. breve og e-mail af 28., 29. og 30. august, 17. september samt 26. oktober 2008. 
6 Frederiksborg Amt indtil årsskiftet 2006/2007. 
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Vores vurdering 
For at en ekspropriation er lovlig, herunder nødvendig, skal ekspropriations-
formålet kunne realiseres. 
 
Esrum Sø 
Fredningsnævnet har i sin kendelse af 3. september 20077 afvist, at der kan 
anlægges en sti på det eksproprierede areal på ejendommene, matr. nr. 5a, 
5b og 1e Såne By, Tikøb, samt matr. nr. 2b Jonstrup By, Tikøb. Ifølge næv-
net kræver anlæg af en sti på ejendommene en ny stiføring uden for det eks-
proprierede areal. 
 
Naturklagenævnet har i afgørelse af 14. juli 20088 tiltrådt Fredningsnævnets 
kendelse. 
 
Arresø 
Halsnæs Kommune har i brev af 5. december 2007 afvist, at der som forud-
sat på åstedsforretningen kan anlægges en kombineret gang- og cykelsti på 
det eksproprierede areal på ejendommene, matr. nr. 7a og 8a Auderød By, 
Kregme. Baggrunden er hensyn til naturtyper, der er omfattet af natur-
beskyttelsesloven9, jf. denne lovs § 3. Og en dispensation fra denne be-
stemmelse kan efter kommunens opfattelse ikke gives til etablering af en 
gang- og cykelsti. 
 
Kommunen har efterfølgende den 14. august 2008 telefonisk over for Vejdi-
rektoratet oplyst, at der alene kan etableres et mindre trampestispor hen over 
ejendommene inden for det eksproprierede areal. Etablering af en kombine-
ret gang- og cykelsti vil ifølge kommunen kræve en ny stiføring uden for det 
eksproprierede areal, evt. over andre ejendomme. 
 
Konklusion 
Vi kan på den baggrund konstatere, at stiprojektet om Esrum Sø og Arresø 
ikke kan gennemføres som forudsat i ekspropriationsbeslutningerne af 14. 
december 2006. 
 
Allerede fordi formålet med Frederiksborg Amts ekspropriationsbeslutnin-
ger ikke kan realiseres, og dermed ikke har været nødvendige, tilsidesætter 
vi dem begge som ugyldige. 
 

                                                 
7 På baggrund af lodsejerklager til Fredningsnævnet. 
8 På baggrund af lodsejerklager til Naturklagenævnet. 
9 Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007. 
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Vi skal derfor anmode kommunen som ny vejbestyrelse10 om at trække am-
tets ekspropriationsbeslutninger af 14. december 2006 tilbage, i det omfang 
de pågældende stisystemer ligger i kommunen. 
 
Øvrige bemærkninger 
Vi kan supplerende oplyse, at vejlovens bestemmelser ikke er til hinder for, 
at amtet overdrager sine aktiver op passiver m.m. til Skov- og Naturstyrel-
sen i forbindelse med søstiprojektet om Arresø og Esrum Sø. 
 
Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at de fem berørte kommuner11 er vej-
bestyrelser i vejlovens forstand, ligesom de med delingsaftalen har tiltrådt 
aftalerne (jf. note 4). 
 
Samtidig har vi lagt vægt på, at vejlovens § 99, 1. pkt. ikke er til hinder for, 
at kommunerne via driftskontrakt eller lign. aftaler, at en anden part (ex. 
Skov- og Naturstyrelsen) etablerer, driver og vedligeholder de offentlige sti-
er for kommunerne. 
 
Endelig kan vi oplyse, at arealer, der er eksproprieret til offentlig sti, skal 
udskilles i matriklen, jf. vejlovens § 88, stk. 1, jf. § 100. Der er efter vores 
opfattelse ikke særlige forhold, der taler imod en udskillelse, jf. vejlovens § 
89, stk. 1. 
 
Vi foretager os ikke mere i sagen. 
 
Enslydende brev er sendt til de øvrige kommuner (jf. note 11). 
 

./. Kopi af vores brev af i dag til klagerne er vedlagt til orientering. 
 
I er velkomne til at kontakte til mig, hvis I har spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Søren Peter Kongsted 
 
Kopi af dette brev til klagerne, Skov- og Naturstyrelsen samt By- og Land-
skabsstyrelsen.  
 
Endvidere kopi af dette brev til Frederiksborg Amtsavis, som har anmodet 
om at få tilsendt en kopi af den endelige afgørelse. 

                                                 
10 Jf. vejlovens § 2, stk. 5 og 6. 
11 Helsingør, Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Fredensborg kommuner. 
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