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Resume 
Godkendelse af ændrede vilkår for etablering af transformerstationer, trykforøgerstationer, 

luftledningsanlæg, teknikhuse og alle former for jordledninger og jordkabelanlæg på kommunale arealer. 

 

Indstilling 
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 

 

• at det godkendes, at placering af transformerstationer m.v. på kommunale arealer som 

udgangspunkt skal bygge på gæsteprincippet og ellers som beskrevet nedenfor 

• at Ejendomschefen får bemyndigelse til at vurdere fra sag til sag, om der kan være anledning til at 

fravige gæsteprincippet, helt eller delvis 

• at praksis ændres pr. 1. marts 2016 efter at beslutningen er offentliggjort på kommunes 

hjemmeside og kendte anlægsejere er orienteret ved individuel mail 

 

Sagen 
 
Supplerende beskrivelse af sagen 
Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske 
behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå. 
. 
 

Beskrivelse af sagen 
Det gør vi i dag 

Økonomiudvalget har 4. august 2008 godkendt, at Silkeborg Kommune i forbindelse med etablering af 

transformerstationer, trykforøgerstationer, teknikhuse og alle former for ledninger og jordkabelanlæg 

(herefter kaldt anlæg) kan give tilladelse til etableringen, såfremt der ikke er noget byplanmæssigt til 

hinder. At tilladelsen gives under forudsætning af, at der tinglyses deklaration, og at der udbetales 

sædvanlig servituterstatning til Silkeborg Kommune. 

 



 

Hvis en ledningsejer ved aftale med grundejeren (Silkeborg Kommune) har betalt for at have sit anlæg 

liggende på en ejendom (servituterstatning), er det efter gældende retspraksis grundejeren (Silkeborg 

Kommune), som skal afholde udgifter i forbindelse med flytning af anlægget foranlediget af f.eks. et 

byggeprojekt eller anden ændret arealanvendelse, med mindre andet er direkte bestemt i aftalen. 

 

Størrelsen på servituterstatningen er som regel beskeden og tager efter praksis sjældent afsæt hverken i 

den værdiforringelse, servitutten påfører den samlede ejendom eller de udgifter, der vil være forbundet 

med at flytte anlægget. 

 

Eksempel på hvorfor vi ønsker at ændre den tidligere beslutning 

F.eks. skal Teknik & Miljøafdelingen til at flytte en transformerstation på Bindslev Plads i forbindelse med 

Campus Bindslev Plads. Transformerstationen er etableret i 1993. Teknik & Miljøafdelingen har 8. april 

2015 modtaget et overslag fra EnergiMidt på, hvad det koster at flytte transformerstationen, overslaget 

lyder på 606.000 kr. som Silkeborg Kommune skal betale, fordi der i den tinglyste servitut står, at 

Energimidt har betalt en servituterstatning, og at det er grundejeren, som skal bekoste en flytning af 

anlægget.  

Det kan ikke konstateres, hvad servituterstatningen lød på i 1993. 

Hvis transformerstationen var etableret i dag, ville Energimidt nok have tilbudt en erstatning på ca. 30.814 

kr. som beregnes ud fra m2 størrelsen på transformerstationen ud fra landsaftalen 2015. I 1993 har 

erstatningen højst sandsynlig været mindre. 

 

Eksemplet illustrerer, at Silkeborg Kommune i den nævnte situation mod en beskeden betaling har givet 

energiselskabet en tidsubegrænset ret til at råde over kommunens ejendom med deraf følgende betydelige 

omkostninger for kommunen, når den i takt med byudviklingen selv får behov for at disponere over 

ejendommen. 

 

Ejendomsstaben finder, at det kan genovervejes om praksis fra 2008 fortsat er den mest hensigtsmæssige 

måde at forvalte kommunens faste ejendomme på, idet kommunen ved rettidig omhu har mulighed for 

undgå, som beskrevet, at bruge kommunale midler til at flytte diverse anlæg, når grundens anvendelse 

ændres. Hvis praksis ændres, er det i stedet anlægsejernes forbrugere som kommer til bekoste en 

omlægning. 

 

Det vil vi fremover – Hovedregel gæsteprincippet 

Udviklingen har vist, at anlæg i større grad omlægges nu end tidligere med store omkostninger til følge. 

Derfor er der på landsplan opstået mange retssager om udgiftsfordeling. Forsyningsvirksomhederne har 

forsyningspligt, hvilket vil sige, at forsyningsvirksomhederne skal føre anlæg (el-, vand, varme og 

kloakledninger) frem til skel i f.eks. byggemodningsområder mod betaling af tilslutningsbidrag.  

 



 

Ejendomsstaben foreslår, at alle fremmede forsyningsanlæg mv. på Silkeborg Kommunes matrikler 

fremover som udgangspunkt skal ligge på vilkår om gæsteprincippet. Dvs. at grundejer (Silkeborg 

Kommune) undlader at modtage servituterstatning i forbindelse med anlæggets placering på ejendommen, 

hvorefter anlægget ligger som gæst. Ved en evt. senere flytning af anlægget, er det som følge heraf 

anlæggets ejer, som skal betale for flytningen. 

 

Inden der gives tilladelse til etablering af et anlæg, indhenter Ejendomsstaben ejendomsoplysninger på det 

omhandlede areal og undersøger, om der byplanmæssigt er hindringer i forhold til placeringen af anlægget. 

 

Ejendomsstaben undersøger, om anlægget i stedet kan ligge på vejareal (her gælder gæsteprincippet 

allerede i henhold til regler i vejloven og lov om private fællesveje). Kan anlægget ligge på et vejareal, 

foreslår Silkeborg Kommune dette til anlæggets ejer. 

 

Hvis anlægget er nødt til at ligge uden for vejareal, undersøger Ejendomsstaben, om det kan være 

hensigtsmæssigt og i givet fald muligt at sælge det pågældende areal til anlæggets ejer. Evt. salg skal ske 

efter udbudsbekendtgørelsen og særskilte sager vil blive forelagt byrådet, medmindre salg kan ske i 

henhold til bemyndigelse af dato 22. oktober 2010. Hvor ejendomschefen bemyndiges til at godkende salg 

af småarealer, som i værdi ikke overstiger beløbsgrænsen i henhold til bekendtgørelse om matrikulære 

afgifter og gebyrer mv. Beløbsgrænsen udgør pt. 45.000 kr. Bemyndigelsen er kun gældende for 

arealoverførsler, der ikke er omfattet af bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste 

ejendomme. Det vil sige arealer, der er under 2.000 m2, og som ikke selvstændigt kan bebygges. 

 

Hvis placeringen på baggrund af ovennævnte undersøgelser ikke giver anledning til bemærkninger, forslår 

Ejendomsstaben, at Ejendomsstaben meddeler tilladelse til den ønskede placering på nedennævnte vilkår: 

 

Servituterstatning: 

At Silkeborg Kommune ikke modtager servituterstatning, medmindre det udtrykkeligt aftales, at 

gæsteprincippet desuagtet skal være gældende. 

 

At der betales afgrødeerstatning og strukturskadeerstatning efter en konkret opmåling af skadens omfang 

og fastsættes efter landsaftalen indgået mellem landsorganisationerne. Det gælder kun, når det 

omhandlende areal er landbrugsjord. 

 

Deklaration:  

At anlæggets ejer tinglyser en deklaration med skitse, der viser placeringen af anlægget. Af 

deklarationsteksten skal det fremgå, at anlægget er omfattet af gæsteprincippet, uagtet en eventuel 

modtaget erstatning. 

 



 

At ledningsejer sørger for, at anlægget bliver registreret i LER (ledningsejer registreret). 

 

Undtagelse  

Hvis et anlæg kun forsyner kommunens egen ejendom, skal anlægget ikke ligge på gæsteprincippet, og 

kommunen har som grundejer som udgangspunkt ikke krav på servituterstatning. Anlægget skal stadig 

tinglyses og registreres i LER.  

Hvis anlægget i fremtiden også skal forsyne andre ejendomme end den kommunale ejendom, skal 

anlægget fra tidspunktet for tilslutningen til andre ejendomme være omfattet af gæsteprincippet. Den 

deklaration, der tinglyses i forbindelse med anlæggets placering skal derfor beskrive, at gæsteprincippet er 

fraveget så længe anlægget kun betjener den pågældende ejendom, men at gæsteprincippet træder i kraft, 

når og såfremt andre ejendomme kobles på anlægget.  

 

Der kan også være andre situationer, hvor kommunen efter en konkret vurdering, herunder ud fra 

samfundsøkonomiske hensyn, må fravige ovennævnte vilkår.  

Ejendomsstaben forslår derfor, at Ejendomschefen får bemyndigelse til at vurdere fra sag til sag, om der 

kan være anledning til at fravige gæsteprincippet, helt eller delvis. En delvis fravigelse kan f.eks. indebære, 

at anlægget får en 2-5 års fredningsperiode, hvor gæsteprincippet skal være fraveget – og derefter træder i 

kraft. Det kan f.eks. være rimeligt, hvis anlægget har været særligt kompliceret eller bekosteligt at etablere. 

 

Gamle utinglyste anlæg 

Får Silkeborg Kommune en henvendelse fra en ledningsejer, som ønsker tinglysning af et ældre ikke tinglyst 

anlæg, gælder der en formodning for, at gæsteprincippet er gældende. Dette skal derfor fremgå af 

deklarationen, medmindre ledningsejer kan bevise, at der oprindelig er aftalt en fravigelse af 

gæsteprincippet, eller at ledningsejer har betalt erstatning, da anlægget blev etableret. 

 

Borgerinddragelse 

. 
 

Økonomi 
. 
 

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! 

 

Bilag 
. 
 

Beslutning 

 

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Dato: 18-01-2016 



 

 
Indstillingen godkendt.  
 
Ej til stede 
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