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Ikke erstatning til ejer af delvist eksproprieret ejendom for
støjulemper fra ny vejforbindelse.

Forvaltningsret 1.5 Forvaltningsret 12.4Miljøret 3.2 Statsforfatningsret
31.3

I april 1993 eksproprierede kommunen K et areal på 37 m² af en ud-
lejningsejendom tilhørende A med henblik på etablering af en ny
vejforbindelse i banegårdsområdet i Viborg. Ejendommen var belig-
gende i et område, som ligger centralt i byen lige op til hovedfærds-
elsårer og trafikknudepunkter med en betydelig trafikintensitet og
heraf følgende trafikstøjbelastning. Ejendommen grænsede inden
etablering af den nye vej op til jernbanen og rangerterrænet i forbin-
delse med Viborg Station. A påstod sig tillagt erstatning for støjgener
efter etableringen af vejforbindelsen. I modsætning til landsretten
fandt Højesteret ikke grundlag for at pålægge K erstatningspligt, idet
den støjmæssige merbelastning fra den nye vej efter en samlet vurde-
ring ikke oversteg, hvad der med rimelighed måtte påregnes som led
i den almindelige samfundsudvikling på trafikområdet.[1]

H.D. 18. januar 1999 i sag I 49/1997

Viborg Kommune (adv. Steen Frøbert, Viborg)
mod
Niels Tachau (adv. Uffe Steffensen, Viborg).

Vestre Landsrets dom 27. januar 1997 (8. afd.)
(Eskild Jensen, Lars E. Andersen, Bertil Frosell (kst.)).
Den 15. april 1993 eksproprierede sagsøgte, Viborg Kommune, et

areal fra en udlejningsejendom, som tilhører sagsøgeren, Niels Tachau,
for at etablere en ny vejforbindelse i banegårdsområdet i Viborg.
Sagsøgeren krævede i den forbindelse erstatning for arealafståelse, re-
tableringsudgifter, ulemper under byggeperioden og permanente
ulemper, herunder støjgener. Da parterne ikke kunne blive enige, har
der verseret sag herom ved taksationskommission og overtaksations-
kommission. Sagen er herefter indbragt for landsretten, men dog alene
for så vidt angår spørgsmålet om erstatning for støjgener.
Sagsøgeren har under sagen, der er anlagt den 26. juni 1995, nedlagt

påstand om, at sagsøgte til sagsøgeren skal betale 130.000 kr. med tillæg
af renter 9,5% p.a. fra den 15. april 1993, til betaling sker.
Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse

mod betaling af et mindre beløb.
Sagsøgeren har anført, at det forøgede støjniveau vil kunne imødegås

ved i sydfacaden og vestfacaden i sagsøgerens ejendom at montere nye
vinduer med særligt lydisolerende glas, og at udgifterne herved vil
udgøre beløbet i påstanden på 130.000 kr. Der er mellem parterne
enighed om, at udgifterne til vinduesudskiftningen kan fastsættes som
anført, ligesom sagsøgte ikke har haft bemærkninger til rentepåstanden.
Taksationskommissionen for Viborg Amtsrådskreds har truffet afgø-

relse i sagen ved følgende kendelse af 28. oktober 1994:
»Fastsættelse af erstatning til Niels Tachau . . ., som ejer af den faste

ejendom matr. nr. 7 s Viborg Markjorder, efter Viborg Kommunes
ekspropriation af en del af ejendommen i medfør af vejloven, jfr. herved
lokalplan nr. 104 for banegårdsområdet i Viborg.
. . .

I et møde den 19. december 1989 vedtog Viborg byråd en lokalplan
nr. 104 for banegårdsområdet. Ifølge forordet til lokalplanen er planens
hovedmål at sikre, at arealerne ved banegården kan udvikle sig til et
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centerområde med butikker, privat og offentlig servicevirksomhed og
boliger. Lokalplanen ønsker endvidere at skabe grundlag for en moder-
nisering af banegården og for etablering af en ny rutebilstation. I lokal-
planen udlægges bl.a. arealer til en ny vejforbindelse mellem Toldbod-
gade/Jyllandsgade og Holstebrovej/Vesterbrogade. Lokalplanen omfat-
ter et betydeligt antal ejendomme, hvoraf mange berøres af den nye
vejforbindelse. I 1992/93 besluttede byrådet snarest at etablere denne
vejforbindelse, og byrådet indledte derfor den nødvendige procedure
med henblik på at erhverve ejendommene ved ekspropriation i henhold
til vejloven. Åstedsforretning med ejerne af de berørte ejendomme har
været afholdt den 11. februar 1993, og ved skrivelse af 2. marts 1993
til taksationskommissionen har byrådet bedt denne om at besigtige de
berørte ejendommemed henblik på fastsættelsen af erstatningerne, idet
selve vejarbejdet ønskedes iværksat snarest muligt. Taksationskommis-
sionen foretog denne besigtigelse den 30. marts 1993. Byrådet fortsatte
derefter forhandlingerne med ejere og lejere af de enkelte ejendomme
med henblik på at opnå forlig.
I 1993 har Viborg byråd udarbejdet et nyt forslag til lokalplan, i et

betydeligt omfang dækkende det samme område som lokalplan nr.
104. Forslaget til den nye lokalplan, kaldet lokalplan nr. 143, var
fremlagt til offentligt eftersyn i 10 uger fra den 23. juni 1993 til og
med den 1. september 1993. I lokalplanforslaget bemærkes, at såfremt
denne lokalplan vedtages, vil lokalplan nr. 104 blive ophævet.
Den nævnte nye vej fra Toldbodgade/Jyllandsgade til Holste-

brovej/Vesterbrogade - Banegårds Allé - berører bl.a. den faste ejendom
matr. nr. 7 s Viborg Markjorder, beliggende Jyllandsgade 12 og tilhø-
rende Niels Tachau, idet der fra ejendommen, der før ekspropriationen
var på 768 m², ved Viborg Kommunes beslutning af 15. april 1993
eksproprieredes et areal på 27 m², ligesom der blev tillagt ejendommen
et areal på 6 m². Efter ekspropriationen er ejendommens areal således
747 m². Ejendommen berøres endvidere derved, at den etablerede nye
vej løber tæt forbi ejendommen, hvilket medfører støjmæssige gener
for nogle af de lejere, som bor i denne. . . .
Byrådet har ikke opnået forlig med denne lodsejer, og spørgsmålet

om fastsættelse af erstatning er derfor indbragt for taksationskommis-
sionen.
. . .
Som særlig sagkyndige har været antaget ejendomsmægler Sv. Aa.

Døssing, Viborg, og ingeniør Hans-Henrik Skaaning, sidstnævnte
vedrørende støjspørgsmålet.
Taksationskommissionen har afholdt møde den 21. juni 1994,

hvorunder spørgsmålet om erstatningens størrelse procederedes.
Efter færdiggørelsen af vejanlægget har Viborg Kommune til delvis

afhjælpning af de opståede ulemper, herunder indblik, dels opsat et
rækværk langs ejendommens facade ud mod den nyetablerede vej, dels
foretaget omlægning af en solgård.
Ingeniør Skaaning har ved en skrivelse af 22. marts 1994 besvaret

en række spørgsmål. Ingeniøren har ikke foretaget egentlige støjmålin-
ger, men har til grundlag for sin besvarelse anvendt oplysninger ind-
hentet hos Viborg Kommunes tekniske forvaltning og hos DSB. I er-
klæringen udtales bl.a.:
Følgende forudsætninger er anvendt ved beregninger af støjbidragene

fra vejtrafikken, idet før/efter refererer til situationen før påbegyndelsen
af anlægsarbejderne på Banegårds Allé henholdsvis situationen efter
åbningen af Banegårds Allé:

HastighedTung trafikDøgntrafik-
mængde
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40 km/t2%500Jyllandsgade - før
60 km/t17%14600Vestre Ringvej - før/efter
50 km/t10%5000Banegårds Allé - efter

I forbindelse med etableringen af Banegårds Allé er Jyllandsgade
lukket for gennemkørende trafik, hvorfor Jyllandsgade i efter-situatio-
nen må anses for støjmæssigt uden betydning.

For DSB's almindelige togdrift gælder følgende forudsætninger for
et hverdagsdøgn:

Samlet toglængdeAntal/døgnToglængdeTogtype
640 m680-160 mIC-3 (Lyntog)
1920 m3260 mMR (regionaltog)
1100 m2550 mFjerngodstog
700 m4175 mLokalgodstog

Støj fra rangering med videre er bestemt på grundlag af en undersø-
gelse, som DSB gennemførte i 1992. På Viborg station rangeres i
maksimalt 3 timer pr. døgn, primært på sporarealerne vest for stationen.
Spørgsmål 1:
Hvad var det gennemsnitlige støjniveau omkring ejendommen Jyl-

landsgade 12 forud for påbegyndelsen af etablering af Banegårds Allé?
Svar 1:

Ejendommen var før påbegyndelsen af etablering af Banegårds Allé
påvirket af betydende støjbidrag fra følgende støjkilder:
a. Vejtrafik på Jyllandsgade
b. Vejtrafik på Vestre Ringvej (Hovedvej A13)
c. Togtrafik på jernbanen (godstog + persontog)
d. Rangeraktiviteter på DSB's sporarealer (terminalstøj)
De gennemsnitlige støjniveauer på døgnbasis (energiækvivalent

støjniveau over 24 timer) er beregnet til følgende:

facadervedStøjniveau. . .600

ØstSydVestStøjbidrag fra
5550-. . .a. Jyllandsgade
-4242. . .b. Vestre Ringvej
444846. . .c. Togtrafik
364038. . .d. Rangering m.v.
555148. . .Samlet støjniveau i dB(A)

Der er naturligvis tale om relativt store variationer i støjen hen over
døgnet. Specielt togtrafikken giver anledning til høje øjebliksværdier,
såkaldte maksimalniveauer, som med den aktuelle placering og de på
banen anvendte togtyper ligger på ca. 80 dB(A) ved Jyllandsgade 12.
Spørgsmål 2:
Hvad vil det gennemsnitlige støjniveau være, når Banegårds Allé er

taget i brug?
Svar 2:

Efter åbning af Banegårds Allé vil der støjmæssigt være tale om
følgende ændringer i forhold til den tidligere situation:
a. Vejtrafikken på Banegårds Allé vil give et nyt støjbidrag.
b. Jyllandsgade vil blive lukket for gennemkørende trafik og dermed

vil støjen herfra blive ubetydelig.
De gennemsnitlige støjniveauer på døgnbasis (energiækvivalent

støjniveau over 24 timer) efter åbningen af Banegårds Allé er beregnet
til følgende:

facadervedStøjniveau. . .Støjbidrag fra
ØstSydVest

626560. . .a. Banegårds Allé*
-4242. . .b. Vestre Ringvej
444846. . .c. Togtrafik
364038. . .d. Rangering m.v.
626560. . .Samlet støjniveau i dB(A)

* Ved beregningen af støjbidraget fra Banegårds Allé er medregnet
effekten af den støjskærm, som er opstillet i ejendommens skel mod
vejen. Skærmens beskedne højde betyder dog, at den kun har lille effekt
på støjniveauet ved terræn, og at niveauerne ved ejendommens vinduer
slet ikke påvirkes af skærmen. Ligeledes har støjskærmen ingen effekt
over for støjen fra jernbanen og fra Vestre Ringvej.
Efter åbningen af Banegårds Allé vil støjens maksimalniveau blive

bestemt af lastvognspassager på vejen, og vil udgøre ca. 90 dB(A) ved
ejendommen.
Spørgsmål 3:

Hvis der konstateres en ændring af støjniveauet, ønskes denne angivet
såvel i dB som i procent.
Svar 3:
. . .
Ved facader vil der blive tale om forøgelser på mellem 7 og 14 dB(A).
Som gennemsnitsbetragtning regnes normalt med, at en forøgelse af

et støjniveau på 8-10 dB(A) subjektivt opfattes som en fordobling af
støjen.
Det er ikke relevant at angive forøgelser af støjniveauer i procent,

idet en fordobling af lydenergien, altså en forøgelse på 100%, matema-
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tisk beregnet modsvarer en forøgelse i støjniveauet på 3 dB, hvilket
kun lige akkurat er hørbart.
Maksimalniveauet vil stige med ca. 10 dB(A).
Spørgsmål 4:
Vil det fremtidige støjniveau være af en sådan størrelse, at der (hvis

ejendommen havde været ubebygget) ved nyopførelse af boligbyggeri
på ejendommen ville skulle gennemføres særlige støjbegrænsende
foranstaltninger i medfør af bygningsreglementet eller andre forskrifter,
i bekræftende fald hvilke?
Svar 4:
Bygningsreglementet af 1982 indeholder i kapitel 9.2.5. stk. 1 følgen-

de bestemmelse:
»Ved bebyggelse langs veje og jernbaner med en trafikintensitet, der

medfører et støjniveau påmere end 55 dB(A) ved den enkelte bygning,
skal der tilvejebringes en luftlydisolation mod den udefra kommende
støj således, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 dB(A) i
beboelsesrum. Kommunalbestyrelsen kan i hvert enkelt tilfælde beslut-
te, at kravet ikke skal gælde, når der foreligger særlige forhold omkring
bebyggelsen. Bestemmelsen træder i kraft den 1. april 1984«
Stort set samme bestemmelser fremgår af Miljøstyrelsens vejledning

nr. 3/1984 »Trafikstøj i boligområder«. . . .
I henhold til de nævnte bestemmelser ville Viborg Kommune i for-

bindelsemed opførelsen af en eventuel ny boligbebyggelse på ejendom-
men kunne kræve følgende foranstaltninger gennemført:

. . .
- Anvendelse af særligt lydisolerende vinduer i facader med en

udendørs støjbelastning på mere end 55 dB(A).
Spørgsmål 5:
Hvis der for fremtiden vil være et højere støjniveau end hidtil fore-

spørges, hvorledes dette kan imødegås, herunder hvilke omkostninger,
der vil være forbundet hermed?
Svar 5:
. . .
Den udendørs støjbelastning ved facaderne til de tre beboede etager

i ejendommen kan ikke reduceres til samme niveau som før etableringen
af Banegårds Allé.
Hvor den udendørs støjbelastning, som følge af trafikken på Bane-

gårds Allé, vil overstige 55 dB(A), er det undersøgt, om det er nødven-
digt at gennemføre lydisolerende foranstaltninger, for at sikre en inden-
dørs støjbelastning på maksimalt 30 dB(A).
Bygningsreglementet af 1982 angiver i bilag 3, at kravet om et

maksimalt indendørs støjniveau på 30 dB(A),
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kan anses for overholdt, når lydisolationen for vinduer og ydervægge
opfylder værdierne i nedenstående tabel.

66-7061-6556-60indtil 55Udendørs støjniveau, dB(A)
40 dB35 dB30 dB25 dBLydisolation, vinduer
45 dB40 dB35 dB30 dBLydisolation, ydervægge

Samtlige husets facader er i tunge materialer og yder en lydisolation
på mindst 50 dB. Tagkonstruktionen skønnes at yde en lydisolation på
mindst 45 dB. Lydtransmission via facader og tag er derfor uden væ-
sentlig betydning for det indendørs støjniveau.
I facaden mod Jyllandsgade vil i alt 12 vinduer mod beboelsesrum

fremover blive belastet med ca. 62 dB(A) mod tidligere ca. 55 dB(A).
Der er tale om »gammeldags« vinduer med indvendige forsatsrammer
forsynet med 3-4 mm glas. Disse vinduer yder en lydisolation på ca.
35 dB, og vurderes således at være tilstrækkelige til at sikre en inden-
dørs støjbelastning på under 30 dB(A).
I sydfacaden, som vender direkte ud mod den nye vej, findes 6 vin-

duer og 3 kombinerede vindues- og dørpartier mod beboelsesrum.
Disse vil alle fremover blive belastet med støjniveauer på ca. 65 dB(A)
mod tidligere ca. 51 dB(A). Der er her tale om nyere elementer med
termoruder, som yder en lydisolation på ca. 27 dB. I henhold til oven-
stående tabel fra Bygningsreglementet er den nødvendige lydisolation
for disse elementer 35 dB, hvilket kan opnås ved anvendelse af særligt
lydisolerende termoruder, de såkaldte termolydruder. Disse ruder er
imidlertid væsentligt tykkere og væsentligt tungere end almindelige
termoruder. Det skønnes ikkemuligt at montere sådanne termolydruder
i de eksisterende vindues- og dørelementer, som forekommer for
spinkle både med hensyn til trædimensionerne ogmed hensyn til besla-
gene.
. . .
I østfacader vil de tre vinduer nærmest Banegårds Allé fremover

blive belastet med støjniveauer på ca. 60 dB(A) mod tidligere ca. 48
dB(A). De øvrige vinduer i denne facade vil på grund af husets egen-
afskærmning og den større afstand til vejen blive belastet med støjni-
veauer på 55 dB(A) eller derunder.
Den nødvendige lydisolation i henhold til Bygningreglementets tabel

er 30 dB(A), hvilket kan opnås ved hjælp af termolydruder. Kravet til
lydisolationen her er mindre end på sydfacaden, hvilket medfører, at
der kan anvendes termolydruder i en lidt lettere kvalitet. Det skønnes
dog alligevel ikke muligt at genanvende de eksisterende vinduer.

. . .
Efter mødet den 21. juni 1994 har taksationskommissionen efter en

beslutning under den foreløbige votering anmodet lodsejerens advokat
om at indhente et bindende tilbud om udskiftning af vinduer til lydiso-
lerende vinduer i ejendommens syd- og østfacade. Sådant tilbud er
derefter indhentet af lodsejeren, og endvidere har Viborg kommunes
advokat indhentet et tilsvarende tilbud fra en anden håndværker. . . .
Den udpegede særlige sagkyndige, ejendomsmægler Svend Døssing,

har under sagen forklaret bl.a., at der, hvis vinduerne mod øst og syd
udskiftes som af ingeniør Skaaning foreslået, ikke vil ske nogen forrin-
gelse af ejendommens handelsværdi. Der vil ikke som følge af vejan-
lægget og de påberåbte gener opstå nogen problemer med at genudleje
ejendommens lejligheder. Når lokalplanen er ført ud i livet og hele
området renoveret, vil dette højne værdien af lodsejerens ejendom.
Værdiforøgelsen vil dog svare til forøgelsen af værdien af de øvrige
ejendomme i området.
. . .
Taksationskommissionen bemærker:
. . .
Ad permanente ulemper:
Efter den erklæring, som er afgivet af den udmeldte sagkyndige,

finder taksationskommissionen det godtgjort, at udskiftning af vindu-
espartier er nødvendiggjort af vejanlægget i det af den sagkyndige
nævnte omfang. Taksationskommissionen finder ikke tilstrækkeligt
grundlag for at pålægge lodsejeren at lade arbejdet udføre af et andet
firma end lodsejerens sædvanligt anvendte. På grundlag af de foretagne
besigtigelser af ejendommen finder taksationskommissionen, at de
nuværende glaspartier er i en sådan stand, at det ved udskiftning til
lyddæmpende vinduer ikkemedfører sådan forbedring af ejendommen,
at der bør ske noget fradrag i erstatningsbeløbet, og erstatningen ved-
rørende denne post fastsættes herefter til 136.493,75 kr.
. . .«
Sagsøgte påklagede afgørelsen til Overtaksationskommissionen for

Nordjyllands og Viborg Amtsrådskredse, som den 14. februar 1995
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efter besigtigelse af ejendommen og forevisning af en videofilm af
ejendommen optaget før anlægsarbejderne afsagde følgende kendelse:
». . .
Ifølge den udtalelse, taksationskommissionen har indhentet fra inge-

niør Skaaning, vil ejendommen få forøgede støjgener som følge af
vejanlægget.
Den lokalplan, hvori vejanlægget er bestemt, udtaler sig ikke om

støjbeskyttelse af allerede eksisterende bebyggelse langs vejen, idet
den alene indeholder bestemmelse om, at det, forinden byggetilladelse
kanmeddeles, skal dokumenteres, at visse nærmere angivne støjgrænser
kan overholdes.
Ud for ejendommen er den ny vej stort set udelukkende anlagt på

tidligere baneareal. Da det areal, som
602

ejendommen har afgivet til vejanlægget, er af ret ubetydelig størrelse
og i henseende til støjbeskyttelse uden nogen reel betydning, ses areal-
afståelsen ikke i sig selv at kunne begrunde en erstatning for støjulem-
per. Ulempen ville have været den samme også uden arealafståelse.
Som i tilfælde, hvor intet areal afstås, må en erstatningsydelse derfor
forudsætte, at den naboretlige tålegrænse er overskredet. Ved vurderin-
gen heraf må der tages hensyn til, at der er tale om en ejendom, belig-
gende i den centrale del af en større by. For sådanne ejendomme

modsvares de mange beliggenhedsfordele af risikoen for ulemper
(herunder i form af støj), der måtte følge af byudviklingen og hermed
også af eventuelle vej- og trafikomlægninger. Det kan i den forbindelse
ikke være afgørende, om der kan konstateres en nedgang i ejendommens
handelsværdi.
I det foreliggende tilfælde var ejendommen inden anlægget af Bane-

gårds Allé påvirket af betydelige støjbidrag fra Jyllandsgade, Vestre
Ringvej og DSB's arealer. De 2 sidstnævnte støjkilder er uændrede,
medens der nu kan ses bort fra støj fra Jyllandsgade, der er gjort blind.
Der er ikke foretaget egentlige støjmålinger i sagen, men det må efter
de gennemførte støjberegninger forventes, at støjen fra Banegårds Allé
vil blive en del større end den tidligere støj fra Jyllandsgade, hvilket
kommissionen har lagt til grund. Kommissionen finder imidlertid ikke,
at der foreligger sådanne ganske særlige forhold, som vil kunne begrun-
de en erstatningsydelse, hvorfor ejerens krav om erstatning for støjgener
og anden ejendomsforringelse som følge af vejanlægget ikke kan
imødekommes. Der er herved også henset til, at kommunen har opsat
støjisolerende rækværk langs ejendommens facade mod den ny vej.
. . .«
I lokalplan nr. 104 for banegårdsområdet er der fastsat følgende be-

stemmelse med hensyn til støj og vibrationer:
»Inden der meddeles byggetilladelse til boliger, hoteller, kontorer

eller lignende skal dokumenteres, at følgende grænser kan overholdes:

. . .Boliger

. . .60 dB(A)- togstøj

. . .55 -- vejtrafikstøj

. . .75 dB- vibrationer

Hvis ovennævnte støjgrænser ikke kan overholdes målt indendørs,
skal bebyggelsen planlægges og støjisoleres således, at et indendørs
støjniveau på 30 dB(A) . . . kan overholdes. Dokumentation herfor skal
fremlægges, inden der meddeles byggetilladelse.«
Der er i forbindelse med domsforhandlingen foretaget besigtigelse

af ejendommen, ligesom landsretten har fået forevist fotos af ejendom-
men optaget inden vejanlægget.
Sagsøgeren har forklaret, at han pr. 31. januar 1969 købte ejendom-

men sammen med sin far, således at sagsøgeren kom til at eje 1/5 og
faderen resten. I oktober 1984 overtog han hele ejendommen. Det var
først et stykke tid herefter, at han hørte om vejprojektet. Sagsøgte har
ikke vejledt ham om støjdæmpning, da højden på hegnet mod Bane-
gårds Allé blev aftalt. Før etableringen af vejen var der stille og fredeligt
i haven. Nu er det ulideligt at sidde på den terrasse, som hører til hans
mors lejlighed.
Ingeniør Svend Aage Schmidt, der er ansat i Teknisk Forvaltning

hos sagsøgte, har som vidne forklaret, at Jyllandsgade tidligere var
noget trafikeret, da den blev brugt som smutvej fra Vesterbrogade til
banegårdsområdet, og den blev også anvendt af militæret. Der er ikke
andre lodsejere, som har fået erstatning for støjgener i forbindelse med
etableringen af den nye vejforbindelse.
Sagsøgeren har gjort gældende, at sagsøgte ved etableringen af Ba-

negårds Allé har påført sagsøgerens ejendom betydelige støjgener. Det
fremgår af ingeniør Hans-Henrik Skaanings beregninger bl.a., at
døgntrafikmængden på Banegårds Allé er 10 gange så stor som døgn-
trafikmængden på Jyllandsgade inden vejanlægget, og at støjen ved
syd- og vestfacaden af sagsøgerens ejendom opfattes som mere end
fordoblet. Støjen ved de to facader overstiger endvidere grænseværdien
ved nybyggeri ifølge lokalplanen for området og Bygningsreglementet
for 1982. Der er tale om en helt ny vej på et sted, hvor der tidligere var
en bevokset skråning, og vejen har ikke været forudselig for sagsøgeren,
da han erhvervede ejendommen i 1969 og 1984. Da der er eksproprieret
et areal af sagsøgerens ejendom, skal spørgsmålet om erstatning afgøres
efter ekspropriationsretlige regler, og der kan derfor ikke stilles krav

om, at der skal foreligge ganske særlige forhold. Støjgenerne kan alene
afhjælpes ved isolering af vinduerne som anvist af ingeniør Skaaning,
og erstatningen bør derfor fastsættes til 130.000 kr. svarende til det
beløb, som det koster at udskifte vinduerne.
Sagsøgte har til støtte for sin principale påstand om frifindelse gjort

gældende, at sagsøgte ikke ved etableringen af Banegårds Allé er påført
så betydelige støjgener, at der skal betales erstatning. Sagsøgerens
ejendom ligger i den centrale del af byen tæt op ad jernbane, rangerter-
ræn, ringvej og Jyllandsgade og har altid været berørt af støj. Sagsøge-
ren må antages at have været bekendt med planerne om etablering af
Banegårds Allé, da han i 1984 erhvervede 4/5 af ejendommen, og
sagsøgte har endvidere opsat en vis støjafskærmning i hegnet mod den
nye vej. Reglerne i lokalplanen og Bygningsreglementet for nybyggeri
er uden betydning for sagen. Sagsøgeren har endelig ikke lidt noget
tab. Gennemførelsen af lokalplanen, hvorved Banegårds Allé er etab-
leret, har tværtimodmedført en værdistigning for sagsøgerens ejendom.
Der er alene eksproprieret nogle få m² af sagsøgerens grund, og denne
arealafståelse er uden betydning for støjen. Spørgsmålet om erstatning
må derfor afgøres efter naboretlige regler, og den naboretlige tålegrænse
er
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ikke overskredet, ligesom der i øvrigt heller ikke er grundlag for at yde
sagsøgeren erstatning efter ekspropriationsretlige regler. Til støtte for
den subsidiære påstand har sagsøgte yderligere gjort gældende, at der
i erstatningen må ske fradrag for den forbedring, som vinduesudskift-
ningen vil medføre for ejendommen.

Landsretten udtaler:
Sagsøgte har i forbindelse med etableringen af Banegårds Allé ekspro-
prieret 27 m² af sagsøgerens ejendom. Sagsøgerens krav om erstatning
for støjgener i den forbindelse må derfor afgøres efter ekspropriations-
retlige regler, og der skal således ikke foreligge ganske særlige forhold,
for at der kan ydes erstatning.

Copyright © 2011 Karnov Group Denmark A/S side 4

UfR ONLINE U.1999.598H



Den del af Banegårds Allé, der går fra Vesterbrogade til det sydøst-
lige hjørne af sagsøgerens ejendom, er etableret på arealer, hvor der
ikke tidligere har været vejanlæg, og der er ikke grundlag for at antage,
at det har været påregneligt for sagsøgeren, at der ville blive etableret
en sådan vejforbindelse, da han i 1984 blev eneejer af ejendommen.
Ingeniør Hans-Henrik Skaaning har i rapporten af 22. marts 1994 be-
regnet, at de gennemsnitlige støjniveauer på døgnbasis ved vest-, syd-
og østfacaden på sagsøgerens ejendom inden etableringen af Banegårds
Allé udgjorde henholdsvis 48, 51 og 55 dB(A). Efter etableringen af
vejen er de gennemsnitlige støjniveauer på samme steder beregnet til
60, 65 og 62 dB(A). I rapporten er anført, at man normalt som gennem-
snitsbetragtning regner med, at en forøgelse af et støjniveau på 8-10
dB(A) subjektivt opfattes som en fordobling af støjen. Landsretten
finder under disse omstændigheder, at sagsøgeren har krav på erstatning
for de forøgede støjgener, som det nye vejanlæg har medført.
Sagsøgte har ikke bestridt sagsøgerens anbringende om, at en even-

tuel erstatning for værdiforringelsen som følge af forøgede støjgener
må udmåles med udgangspunkt i udgiften til udskiftning af vinduer,
og der er mellem parterne enighed om, at udskiftningen af vinduer i
overensstemmelse med ingeniør Hans-Henrik Skaanings anvisning vil
koste 130.000 kr. Som sagen er oplyst og procederet, lægges det derfor
til grund, at de forøgede støjgener har medført en værdiforringelse af
sagsøgerens ejendom på dette beløb, idet der dog heri findes at måtte
ske fradrag for den forbedring af ejendommen, som vinduesudskiftnin-
gen må antages at ville medføre. Der er ikke grundlag for herudover
at fratrække et beløb for den værdistigning, som generelt er sket i om-
rådet efter lokalplanens gennemførelse. Erstatningen fastsættes herefter
skønsmæssigt til 75.000 kr., som forrentes som påstået af sagsøgeren.
———
Sagens omkostninger for landsretten skal sagsøgte betale til sagsøge-

ren med 14.000 kr.

Højesterets dom.
I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 8. afdeling den
27. januar 1997.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Pontoppidan, Hermann,

Wendler Pedersen, Børge Dahl og Jytte Scharling.
Appellanten, Viborg Kommune, har påstået frifindelse, subsidiært

mod betaling af et mindre beløb end 75.000 kr.
Indstævnte, Niels Tachau, har påstået Viborg Kommune tilpligtet at

betale 130.000 kr., subsidiært et beløb mindre end 130.000 kr., men
større end 75.000 kr., med tillæg af renter 9,5% p.a. fra den 15. april
1993.
Appellanten har for Højesteret til støtte for den principale påstand

gjort gældende, at ulemperne i form af støj ikke overstiger, hvad
indstævnte måtte påregne som følge af byudviklingen og derfor må
tåle uden erstatning.
Indstævnte har til støtte for sin principale påstand anført, at støjen

som følge af etableringen af Banegårds Allé betydeligt overstiger, hvad
indstævnte med rimelighed måtte påregne, og at indstævnte har krav
på erstatning herfor svarende til udgifterne til den nødvendige støjiso-
lering af ejendommen og i øvrigt til det værditab, ejendommen har lidt.
Det gøres endvidere gældende, at etableringen af Banegårds Allé ikke
har medført en værdiforøgelse af ejendommen.
Der er til brug for Højesteret afgivet forklaring af statsautoriseret

ejendomsmægler Svend Døssing, der bl.a. har forklaret, at almindelige
boligejendommemed støjproblemer er vanskeligere at sælge end andre
ejendomme, og støjproblemer trykker prisen. Det er fortsat hans opfat-
telse, at den yderligere støjbelastning fra Banegårds Allé har medført
en værdiforringelse på 130.000 kr. svarende til udgiften til udskiftning
af vinduerne. Han har herved også taget hensyn til støjen udendørs,
som jo ikke kan fjernes.

Højesterets bemærkninger.
Indstævnte har krav på erstatning for støjgener fra den nyanlagte vej i
det omfang, ulemperne overstiger, hvad der med rimelighedmå påreg-
nes som led i den almindelige samfundsudvikling på trafikområdet, jf.
Højesterets domme af 1. december 1998 i sagerne 561/1996 og
257/1997. Som anført i dommene må der ved bedømmelsen af, om
denne grænse er overskredet, foretages en konkret vurdering på
grundlag af bl.a. støjniveauet, bygningernes afstand til vejanlægget,
trafikintensiteten, områdets karakter samt ejendommens beliggenhed
og karakter.
Indstævntes ejendom er beliggende i et område, som ligger centralt

i Viborg by lige op til hovedfærdselsårer og trafikknudepunkter med
en betydelig trafikintensitet og heraf følgende trafikstøjbelastning.
Ejendommen grænsede inden etableringen af den nye vej op til jernba-
nen og rangerterrænet i forbindelse med Viborg Station. Den nye vej
er anlagt med henblik på en delvis trafikomlægning

604
og er samtidig et led i en lokalplanbaseret udvikling af området ved
banegårdenmed henblik på at forbedre forholdene i området. Ejendom-
mene ved den hidtidige vej var også tidligere belastet af trafikstøj, men
den foretagne omlægning af trafikstrømmen gennem og i byens centrum
og den hermed forbundne ændrede anvendelse af en del af det eksiste-
rende jernbaneterræn har medført en væsentlig støjmæssig merbelast-
ning af disse ejendomme.
Ud fra en samlet vurdering - navnlig under hensyn til ejendommens

hidtidige skel mod stationsarealet og områdets centrale beliggenhed
midt i byen ved hovedfærdselsårer og trafikknudepunkter - finder Hø-
jesteret, at den støjmæssige merbelastning hidrørende fra den nye vej
ikke overstiger, hvad der med rimelighed må påregnes som led i den
almindelige samfundsudvikling på trafikområdet.
Højesteret tager derfor appellantens frifindelsespåstand til følge.

Thi kendes for ret:
Appellanten, Viborg Kommune, frifindes.
Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret og Hø-

jesteret til den anden part.

1. U 1999.353 H med note og U 1999.360 H, Bet. 844/1978, s. 94 ff, 103 ff
og 132, Bet. fra det tværministerielle støjudvalg (1992), s. 31 f, Christian
Sauer: Vejdirektoratets støjhandlingsplan, Dansk vejtidsskrift, nr. 2/1994,
s. 20 f, og Rapport nr. 146/1998 - Vejtrafik og støj - Et grundlag (Vejdirek-
toratet), s. 14 f, 39 og 53.
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