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Opgavetekst   

Knud Illum: Frakend grundejerne retten til bebyggelse. Forslag om nye linjer i statens
jordpolitik (Politiken, 31.5.1960, genoptrykt i “Byplan”, 1961, side 38-39).

Knud Illum (1906-83), prof.dr.jur., varetog undervisningen i formueret og arbejdsret
ved Aarhus Universitet 1936-69 og fortsatte med formueretten indtil 1976. I en
periode var han medlem af Århus Byråd, valgt på en konservativ liste.

“Spørgsmålet om statens jordpolitik har stået i forgrunden igennem adskillige år. Men
valget af den rette linje er i den senere tid akcentueret i særlig grad ved dagbladenes
chokerende meddelelser om voldsomme prisstigninger på grunde såvel i byernes
udkanter som langs landets kyster. Det foreløbige resultat har været, at man på ny
griber til at dreje skatteskruen en omgang for at søge at tvinge noget af de samfunds-5

skabte værdier over fra grundejerne til statens rummelige lommer.
Desværre vil resultatet ikke komme til at svare til forventningerne. Men følgerne

vil vise sig i form af yderligere prisstigninger på grunde.
På dette område gælder det på en ejendommelig måde, at man må tage alt eller

intet. Det er ikke nogen utiltalende tanke, at den landbruger, der skal opgive sin jord,10
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må aflevere en del af sin fortjeneste til samfundet. Men det er så svært at gennemføre.
Landmanden sælger ikke en grund til et sommerhus, før han får lad os sige 5000 kr. i
sin egen lomme. Skal han aflevere f.eks. halvdelen af fortjenesten til staten, så bliver
følgen, at han må forlange 10.000 kr. for grunden. Der bliver måske bygget lidt færre
sommerhuse. Men det bliver overvejende sommerhusejerne, der kommer til at betale15

gildet. I princippet gælder det samme for de grunde, der sælges til boligbebyggelse. Der
skal skaffes plads til byernes udvidelse, og der gives ikke nogen øverste grænse,
hvorover priserne ikke kan gå.

Kan man da tage skridtet fuldt ud og gennemføre en skattelovgivning, der tager
den fulde fortjeneste ved byernes vækst og kysternes bebyggelse med sommerhuse?20

Det kan gøres, men så kommer der ingen sommerhusgrunde eller byggegrunde frem.
Hvilken grundejer på landet vil f.eks. sælge til en københavner, hvis han ikke får noget
for noget, en gammel retsstatstanke er da den, at man skal tvinge grundejeren til at
sælge ved at lægge skatten på grunden, selv om grundejeren ikke ønsker at sælge.
Men hvor skal skatten lægges? Skal alle de grundejere, hvis grund kan bruges til25

sommerhusgrunde, betale skat af prisen for en sommerhusgrund, når trods alt kun en
mindre del af grunden bliver solgt? Og skal grundejeren f.eks. betale skatten, hvis han
ønsker at beholde sin ejendom i fred? Skal hele fortjenesten ved salget gå til staten, er
der ikke noget at betale skat af, før grundene er solgt.

Det store pres på byggegrunde, der kan ventes i de kommende år, medfører30

endvidere, at plan og atter plan er påkrævet for at sikre en hensigtsmæssig udvikling.
Overalt i landet er allerede store kyststrækninger blevet ødelagt ved planløs
bebyggelse. Skal denne udvikling standses, må det bestemmes, hvor bebyggelsen må
være, og hvorledes den skal udformes. Der må afsættes arealer, der må bebygges, og
andre, der skal holdes fri. Men skal så fordelen ved bebyggelsen gå tilfældigt til de35

grundejere, der har jord på de pladser, der afsættes til byudvikling eller sommerhusbe-
byggelse?

Vil man søge at få hold på problemerne, må man allerede nu gå meget radikalt til
værks. Og det haster, for hvis man ikke skynder sig, vil udviklingen snart give sig udslag
i jordværdierne på en sådan måde, at der ganske almindeligt fæstner sig et prisleje for40

ejendomme, som man ikke godt kan røre ved uden at give erstatning. Den konsekvente
løsning findes ikke i skattelovgivningen, men deri, at retten til ejendommenes bebyggel-
se frakendes grundejerne. Det er et radikalt indgreb at gøre, men det er den rationelle
vej at gå. Det indebærer, at grund til bebyggelse må gå den omvej, at den afstås til
staten, således at der betales erstatning svarende til den hidtidige udnyttelse, medens45

grundene sælges videre til de priser, der gælder for byggegrunde. Ordningen forud-
sætter, at der efter omstændighederne betales erstatning til de grundejere, der allerede
har betalt overpriser for de grunde, der forventes at skulle kunne sælges som bygge-
grunde. Eller man kan, hvis grundejerne allerede ved ordningens gennemførelse



1 “Grundskyld” betegner skat af grundværdien, d.v.s. grundens værdi i ubebygget stand efter fradrag
af forbedringer.
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anmelder deres erstatningskrav, fastsætte en særlig overtagelsespris for deres ved-50

kommende. De krav, som man skal opfylde af denne art, vil ikke blive alt for overvæl-
dende. Det viser den ordning, som man for nogle år siden gennemførte med hensyn til
zoneinddelingen ved byerne. 

De grundejere, hvis ret til at bygge blev frataget dem for et ubestemt tidsrum,
havde ikke væsentlige krav at fremsætte. Forventningsværdien for kommende bebyg-55

gelse er ikke nogen stor størrelse i forhold til de meget store gevinster, der indkasseres,
når grundene faktisk overtages til bebyggelse.

På de steder, hvor forventningsværdien kun består i en forventning, som grund-
ejerne ikke har betalt noget for, er det næppe påkrævet at beskytte forventningerne. Har
en landmand ved kysten en gård, der som landbrug betragtet har en værdi af 200.00060

kr., og det er den værdi, der blev lagt til grund, da han købte gården, er det naturligvis
muligt, at han for tiden glæder sig over, at han måske kan sælge gården til udstykning
for 1.000.000 kr. Men er der grund til at betale ham 800.000 kr. i fredningsgodtgørelse,
fordi hans forventninger forvandles til luft? Det var dog kun et luftkastel.

En ordning hvorefter det offentlige tilvejebringer grundlaget for en kommende65

bebyggelse, er ikke ukendt inden for de bestående bymæssige bebyggelser, hvor sane-
ringens gennemførelse er udtryk for den samme grundtanke, der finder udtryk i denne
artikel. Men ellers er forslaget et skarpt brud med den hidtidige tankegang. Dets gen-
nemførelse vil rejse et mylder af problemer, der vil vise sig vanskelige at løse. Men efter
min mening er der ingen vej uden om, hvis man ikke vil lade tingene gå deres skæve70

gang med kompromiser mellem grundskyldstilhængere1 og grundejervenner, hvis
eneste sikre virkninger bliver en stadig fremskyndet stigning i grundpriser og
byggeomkostninger og en voksende misfornøjelse med tingenes tilstand.

Fredningsproblemerne samler om få dage en fredningsrigsdag, hvor man vil kunne
gøre op, hvad man har mistet ved en utilstrækkelig fredningslovgivning. Alt hvad man75

i dag kan ønske at frede med stor bekostning, kunne man i 1917, da Naturfredningslo-
ven blev gennemført, have fredet uden erstatning. I stedet fik man en lov, der udsatte
fredningen, indtil den føltes påkrævet, fordi de naturskønne arealer var truede. Og så
sker den, fordi udviklingen har skabt nye værdier af økonomisk art. Men de opstår først
i og med, at arealerne er truet. Og så koster fredningen penge. Men der er i sig selv80

noget absurd i, at grundejerne skal have penge for ikke at bebygge de arealer, der bør
bevares for almenheden.

Man må derfor drage lære af fortidens fejl og i en vis udstrækning også bøde for
dem. Men lad os ikke holde fast ved dem og ikke prøve på at lappe på dem på en
måde, der gør tilstanden værre frem for bedre. Og man bør optage forslaget, således85

som det er ment, ikke som et forsøg på at gennemhulle eller udvande ejendomsretten.
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Tværtimod tjener det at undgå en udnyttelse af den private ejendomsret til spekulation
af en art, der ikke tjener samfundet, og som tværtimod kan bidrage til at misrekomman-
dere ejendomsretten i almenhedens omdømme.”

Knud Illum: Forelæsninger over almindelig Formueret, 1. udg., 1937, side 28, ... 5. udg.,90

1967, side 16.

“... De økonomiske vanskeligheder, som tiden kæmper med, fordrer at de større øko-
nomiske faktorer [d.v.s. arbejdsgivere og fagbevægelse. Red.] opgiver den egoistiske
kamp for privatøkonomiske interesser og anvender deres kraft med større formål for øje.
Efterhånden som dette krav finder udtryk i retsreglerne, i trustlovgiving og anden95

statsregulering af den private økonomi, nærmer den offentlige og den private rets prin-
cipper sig hinanden. De subjektive rettigheder vil da i stort omfang antage karakteren
af beføjelser, som skal udøves med alment tarv for øje.”

SPØRGSMÅL:

Der ønskes en redegørelse for logikken i Knud Illums opfattelse af ejendomsret til jord,100

samt en skitsering af og begrundelse for alternative opfattelser.


